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Vážení spoluobčané,
     je mi ctí a potěšením, že vás mohu opět 
oslovit na stránkách našeho městského 
Zpravodaje. Dovolte mi, abych zhodnotil 
uplynulé čtyři roky, v nichž se podařilo 
nejen úspěšně navázat na již nastavený 
trend rozvoje města, ale v mnohém jej 
i překonat. Ve městě i místních částech 
byla a je realizována řada aktivit, zlep-
šujících životní standard, občanskou 
vybavenost, dostupnost služeb, bezpeč-
né bydlení bez bariér i zdravé životní 
prostředí. Zřetelný posun města Plum-
lov směrem ke kvalitnější úrovni života,  
o který se vedle dokončených investič-
ních akcí zasloužilo i  množství veřejně 
- prospěšných, kulturních a sportovních 
aktivit, je důkazem práce a úsilí, za které 
patří dík představitelům města, spolkům 
a sdružením ale i dobrovolníkům, tedy 
všem, kteří odvedli kus dobré práce. 
Zároveň je nutné zmínit, že řada akcí se 
nachází ve stádiu příprav a mnoho dal-
ších na své zahájení čeká. Správa města 
je náročná, ale i krásná, nikdy nekončící 
práce, vyžadující zaujetí a chuť investovat 
čas i nemálo snahy a práce. Vybraná fakta 
a čísla, uvedená v následující bilanci uply-
nulého volebního období jsou zřetelným 
důkazem toho, že Plumlov je moderní 
město na svém vzestupu, srovnatelné  
s jemu podobnými nebo i většími cel-
ky. To rozhodující slovo, které zhodnotí 
práci představitelů města za uplynulé 
čtyři roky, máte vy, občané města Plum-
lov a místních částí Soběsuky, Žárovice  
a Hamry. Prosím, využijte šanci ovlivnit 
svým hlasem místní samosprávu a její 
další směr a přijďte vyjádřit svůj názor 
ve dnech  15. a 16. října 2010 do volebních 
místností. Kdo bude spravovat v dalších 

čtyřech letech vaše město, je pouze na 
vás.
V roce 2007 jsme se při nástupu do 
vedení města potýkali s výrazným 
nedostatkem finančních prostředků 
z důvodu značné zadluženosti města. 
Hlavním cílem toho roku bylo připra-
vit co nejvíce konkrétních projektů pro 
žádosti o granty v rámci vyhlášených 
dotačních titulů. V tomto roce pokra-
čovaly přípravné práce na dokončení 
rekonstrukce druhého nadzemního pod-
laží vysokého zámku a úprava podlah  
v obřadní síni a přilehlých místnostech. 
Další investice směřovala do opravy stře-
chy nízkého zámku. Město dále zahájilo 
přípravné práce na rekonstrukci místní 
kanalizace. V rámci této akce získalo  
z rozpočtu Olomouckého kraje dotaci na 
výstavbu kanalizace v ulicích: Podhrad-
ská, Na Aleji, Bližník. V ulicích Budova-
telská, Balkán, jsme realizovali domovní 
přípojky na splaškovou kanalizaci a na 
Hlavním náměstí byla opravena část sto-
ky směrem od rodinného domku č.p. 345. 
Na dovybavení hasičských jednotek byla 
získána dotace ve výši 39.500,- Kč. Na 
hospodaření v lesích jsme získali dota-
ci ve výši 81.100,- Kč. V neposlední řadě 
bylo za podpory státu ve výši 50.000,- Kč 
zřízeno pracoviště Czech Point. V obci 
Hamry byl opraven mostek u mlýna.
V roce 2008 dále pokračovaly staveb-
ní práce na vysokém zámku (schodiště  
a část třetího nadzemního podlaží), a to 
za finanční podpory Ministerstva kul-
tury. Dále pokračovaly práce na údržbě 
střechy nízkého zámku. Získání finanční 
podpory z Ministerstva financí umožni-
lo zahájit práce na rekonstrukci Tyršova 
náměstí. Hlavním cílem bylo zbudovat 
veřejné WC, bankomat, upravit prosto-
ry pro cestující a hlavně upravit celkový 
vzhled náměstí. Pozornost jsme věnovali 
místní základní škole. Z důvodu končící 
životnosti kotelny a v souvislosti s plat-
nou legislativou, která přikazuje opatřit 
topná tělesa regulací, jsme s úspěchem 
požádali Ministerstvo průmyslu o dotaci 
na rekonstrukci kotelny a otopného systé-
mu ZŠ. Akce byla rozložena na roky 2008 
a 2009 a probíhala vždy v době prázdnin. 
Na dovybavení místního SDH poskytl 
Olomoucký kraj finanční příspěvek ve 
výši 24.235,- Kč. V roce 2008 byla zpraco-
vána projektová dokumentace na dostav-
bu kanalizace v Plumlově, Soběsukách  
a části Žárovic do fáze, umožňující podat 
žádost o dotaci. Pro vylepšení sportov-
ního vyžití mladých došlo ke zbudování 
skateboardového hřiště a maminky moh-
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ly ve Cvrčelce začít využívat koutek pro 
matky s dětmi.
V roce 2009 se realizovaly další investič-
ní akce. Na Vysokém zámku pokračovaly 
opravy třetího nadzemního podlaží. Za 
finanční podpory Olomouckého kraje se 
uskutečnila nutná oprava havarijního sta-
vu střechy na nízkém zámku. Svoji pozor-
nost představitelé města soustředili i na 
sloupovou výzdobu na vysokém zámku  
a nechali zpracovat studii na opravu 
venkovního pláště zámku. Vedle toho 
byla provedena úprava nádvoří a hradu 
tak, aby prostředí splňovalo podmínky 
pro další projektovou žádost. Na Tyršově 
náměstí byla dokončena I. etapa rekon-
strukce (úprava zastávek, čekárna pro 
cestující). V ulici Zámecká byla dokon-
čena výstavba splaškové kanalizace, a to 
za finanční podpory Olomouckého kraje.  
V Žárovicích již mohli rodiče začít využí-
vat nově zřízený koutek pro matky s dět-
mi. Z dotace Státního intervenčního fondu 
jsme pořídili techniku pro místní údržbu 
(křovinořezy, motorovou pilu, štěpkovač 
na dřevní hmotu). Další finanční příspě-
vek z Olomouckého kraje pomohl dovy-
bavit místní SDH, který dále mohl začít 
využívat zásahové vozidlo T. 815, které 
město získalo bezúplatným převodem od 
záchranného sboru. Z dotace Minister-
stva vnitra bylo dovybaveno pracoviště 
Czech Point, které umožňuje občanům 
získání výpisů z katastru, trestního rejs-
tříku, obchodního rejstříku, živnosten-
ského rejstříku, zřízení datových schrá-
nek, výpisy bodového systému řidičů, 
apod. Dále byly z rozpočtu města zbu-
dovány komunikace pro pěší do Soběsuk  
a v ulici Ohrozimská. Tím byly odstraně-
ny dva kritické body a zvýšena bezpeč-
nost chodců. V Soběsukách byly zřízeny 
ZTV včetně komunikace pro tři rodinné 
domy v lokalitě Trávníky. V celé budově 
základní škole byly vyměněny radiátory 
včetně osazení regulátory. Na zámku 
byla dovybavena obřadní síň (stoly, židle, 
nábytek), čímž se zlepšily prostory pro 
slavnostní příležitosti. Zlepšení prostředí 
se promítlo do počtu svateb a obřadů a na 
závěr je možné uvést, že zámek je k dneš-
nímu dni velmi vyhledávaným objektem 
pro konání svatebních obřadů.
Rok 2010
V roce 2010 je za finanční podpory Minis-
terstva kultury dokončena rekonstrukce 
třetího nadzemního podlaží vysokého 
zámku. Město v současné době jedná  
Muzeem Prostějovska o možnosti umís-
tění expozice vykopávek z okolí Plum-
lova (např. Čubernice, Ježův hrad, Starý 
Plumlov). (pokračování na str. 3)

Zhodnocení uplynulého volebního období
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Ze zasedání rady města
Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č. 99 ze dne 14.7.2010:

Rada města bere na vědomí:
- zprávu o neakceptování žádostí o dota-
ce – OPŽP – solární systém na ohřev vody 
DpS Soběsuky a zateplení budovy MŠ 
Plumlov,
- informaci o stavebních a vodohospodář-
ských řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- zakoupení 1 ks knihy „Plumlovský 
okres“ z nakladatelství GARN Brno,
- opakované podání žádosti o dotaci 
– zateplení budovy MŠ Plumlov – OPŽP,
- přípravu projektu na zateplení budovy 
Zdravotního střediska Plumlov – pro-
gram „Zelená úsporám“,
- souhlas s přijetím věcného daru 
ZŠ Plumlov, p.o. (počítače, monitory  
a licence- CONSIT, s.r.o. Plumlov),
- udělení výjimky z OZV č.2/2005 pro 
hudební produkci –diskotéku ( pořa-
datel M.Láznička, PV ) dne 17.7.2010 po 
skončení koncertu „Rock of memory“ do 
02.00 hodin následujícího dne,
- udělení výjimky z OZV č.2/2005 pro 
hudební produkce –Keltskou noc, kona-
nou v ATC ŽRALOK Plumlov ve dnech 
23. a 24.7.2010, vždy do 02.30 hodin 
následujícího dne,
- prodloužení nájemní smlouvy pí. 
H.Ševčíkové v domě Soběsuky 52 do 
30.6.2011.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č. 100 ze dne 4.8.2010:

Rada města bere na vědomí:
- zprávu o akceptování žádostí o dota-
ce – OPŽP – kompostárna a rekultivace 
skládky TKO,
- poskytnutí dotace na opravy vysokého 
zámku – MK ČR – 425.000,- Kč, 
- zápis z jednání představenstva Vodovo-
du Pomoraví  dne 22.6.2010,
- informaci o stavebních a vodohospodář-
ských řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- ukončení nájemní smlouvy na hrobové 
místo č.187  s pí. A.Karafiátovou, Plum-
lov,
- pronájem místa v urnové zdi č.119/4 – pí. 
A. Karafiátová, Plumlov,
- udělení výjimky z OZV č.2/2005 pro 
hudební produkce,
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č.4/2010 ke dni 4.8.2010,
- vyhlášení záměru pronájmu pozemku 
p.č. 922 (PK) v k.ú. Soběsuky u Plumlo-
va,
- vyhlášení záměru pronájmu pozemku 
p.č. 131/1 v k.ú. Hamry,
- dodatek č.1 pojistné smlouvy s Českou 
pojišťovnou, a.s.,
- smlouvu o dílo s firmou  OK PYRUS 
s.r.o., Brno – projektová dokumentace na 
další část opravy střechy nízkého zámku 
v Plumlově,

- mandátní smlouvu s firmou TIZZI spol. 
s r .o., Kroměříž – provedení výběrového 
řízení na dodavatele stavby Vodovodu 
Pomoraví – Soběsuky, Žárovice a Hamry,
- vyřazení hasičského automobilu – AVIE 
31 (RZ PVA 17 27).

Rada města ukládá:
- provést odhlášení nákladního automo-
bilu RZ PVA 17 27 na příslušných úřa-
dech.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č. 101 ze dne 18.8.2010:

Rada města bere na vědomí:
- oznámení Spolku Plumlovských nad-
šenců, o.s.,
- dopis odboru kontroly a bezpečnosti 
MO ČR,
- informaci o stavebních a vodohospodář-
ských řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- smlouvu na pronájem hrobového místa 
104/2 s pí. J. Klimešovou,
- ukončení nájemní smlouvy na část 
p.č. 438 v k.ú. Plumlov s p. P Znojilem  
k 31.8.2010,
- navýšení úhrad za pobyt v Domově pro 
seniory Soběsuky, p.o od 1.9.2010,
- mandátní smlouvy s ing. Švadlenko-
vou, Přerov na zpracování projektových 
žádostí: Rekultivace skládky a Kom-
postárna Plumlov,
- prodloužení nájemní smlouvy s pí. 
Novákovou na byt v domě č.p.16 v Žáro-
vicích,
- prodloužení nájemní smlouvy s p Vrta-
lem – nocovna Hamry,
- udělení výjimky z OZV č.2/2005 
o.p.s.Zámek Plumlov pro hudební pro-
dukci konanou dne 27.8.2010,
- předložený rozsah více a méně prací 
na akci Energetické úspory ZŠ Plumlov 
a dodatek ke smlouvě s dodavatelem na 
změnu ceny díla a posunem termínu 
dokončení stavby,

Rada města ukládá:
- svolat  schůzku členů zastupitelstva 
města na 30.8.2010 od 16.00 hodin k 
dohodnutí dalšího postupu při opravách 
střechy nízkého zámku.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č. 102 ze dne 1.9.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o stavebních a vodohospodář-
ských řízeních s účastí Města Plumlov,
- zprávu o dokončení realizace bezdráto-
vého rozhlasu.

Rada města schvaluje:
- výroční zprávu ZŠ Plumlov, p.o. za škol-
ní rok 2009/2010,
- zařazení žádosti p. Z.Melky, Krumsín  
o prodej objektu bývalé MŠ v Hamrech 
do seznamu zájemců o koupi,
- výsledek poptávkového řízení na výkon 

technického dozoru  stavby Vodovodu 
Pomoraví – Soběsuky, Žárovice a Hamry,
- výjimku z OZV č.2/2005 pro hudební 
produkci pořádanou SDH Soběsuky dne 
3.9.2010 do 02.00 hodin dne následující-
ho,
- podmínky pro využití technického 
zázemí KD Žárovice pro uspořádání 
hodového posezení SDH Žárovice dne 
11.9.2010,
- souhlas s umístěním sídla firmy p. 
R.Zatloukala, Plumlov do areálu STAVO 
Plumlov,
- nájemní smlouvy s p. Klváčkem, Soběsu-
ky (pozemek na skladování dřeva) a s pí. 
Janečkovou, PV (pozemek okolo rekreač-
ní chaty),
- termín konání 22. zasedání zastupitel-
stva města na 22.9.2010 a předběžný pro-
gram jednání.

Rada města ukládá:
- pokračovat v jednání o odkoupení 
pozemku p.č. 1441/5 v k.ú. Plumlov,
- uzavřít se společností TIZZI spol. s r.o., 
Kroměříž smlouvu o dílo na výkon tech-
nického dozoru při výstavbě vodovodu  
v obcích Soběsuky, Žárovice a Hamry,
- zahájit zkušební provoz bezdrátové-
ho rozhlasu, technicky dořešit hlášení  
v Žárovicích a Hamrech (zakoupit 2 tele-
fony + paušály).

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č. 103 ze dne 15.9.2010:

Rada města bere na vědomí:
- zprávu o plnění usnesení uložených na 
minulých zasedáních rady města,
- oznámení Povodí Moravy s.p. o vypouš-
tění Podhradském rybníka,
- informaci o stavebních  řízeních s účas-
tí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- smlouvu o nájmu hrobového místa 
– Nazarejová, Plumlov, 
- provedení oprav místních komunikací v 
ul. Budovatelská a Balkán v Plumlově dle 
nabídky fy. EUUROVIA VINCI, a.s.Brno,
- finanční dar paní M. Konečné, Soběsu-
ky ve výši 5.000,- Kč na částečnou úhra-
du schodové plošiny,
- věcný dar do tomboly při hodovém 
odpoledni v DpS Soběsuky,
- udělení výjimky z OZV č.1/2008 – občer-
stvení – cyklistický závod  Brno-Praděd,
- nájemní smlouvy – pronájem nebyto-
vých prostor – STAVO – p. ing. Badal, 
Ptení, EMU universal, s.r.o., Česká Lípa,
- souhlas s umístěním předvolební pro-
pagace na veřejném prostranství,
- poskytnutí vývěsních skřínek na domě 
Plumlov č.186 pro volební propagaci,
- prodloužení nájemní smlouvy do 
30.9.2011 – manželé Šanovští, Žárovice 
15,
- ukončení nájemní smlouvy – pí. Nová-
ková, Žárovice 15.
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Ze zasedání
zastupitelstva
Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva  
Města  Plumlova ze dne 22.9.2010

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení přijatých na 
minulých zasedáních zastupitelstva 
města,
- informaci o plnění rozpočtu Města 
Plumlov k 31.8.2010.

Zastupitelstvo města schválilo:
- složení návrhové komise, jmenování 
ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
- program 22. zasedání Zastupitelstva 
Města Plumlova,
- účast paní JUDr. Unarové, právní 
zástupkyně Vodovodu Pomoraví, svazku 
obcí na 22. zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Plumlov dne 22.9.2010,

- návrh změny stanov  č.11  Vodovodu 
Pomoraví, svazku obcí – usnesení je 
samostatnou přílohou č. 1,
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu 
věcnému břemenu – přeložka NN –Tyršo-
vo náměstí, Plumlov,
- rozpočtový výhled Města Plumlov na 
roky 2011-2012 (viz. příloha č.3).

Zastupitelstvo města neschválilo:
- rozpočtové opatření č. 5/2010 ke dni 
22.9.2010 (viz. příloha č.2) a rozhodnutí 
odkládá na příští zasedání zastupitelstva 
města, na kterém budou předloženy veš-
keré podklady a přesné částky týkající se 
víceprací a méněprací na opravě střechy 
„nízkého“ zámku.

Zastupitelstvo města pověřuje:
- pana M.Hyndricha, místostarostu měs-
ta k účasti na valné hromadě Vodovodu 
Pomoraví, svazku obcí, která se bude 
konat dne 8.10.2010.

Za podpory Olomouckého kraje 
pokračuje odstraňování havarijní-
ho stavu střechy nízkého zámku,  
a to na pravé straně vedle vchodu, kde 
byla zjištěna dřevomorka. Z rozpočtu 
města byl zpracován projekt na opravu 
čtvrtého nadzemního podlaží vysokého 

Investice v číslech:
2007
Zámek
oprava vysokého zámku dotace MK 500.000,- 
   vlastní zdroje 500.000,- 
opravy podlah vysokého zámku  41.974,- 
oprava nízkého zámku   85.014,- 
Kanalizace Podhradská, Na Aleji, Bližník
   dotace OK 4.949.981,60
   vlastní zdroje 1.237.179,60
Balkán, Budovatelská   105.332,90
Hlavní náměstí    170.209,30
JSDH   dotace OK 39.500,- 
Hospodaření v lesích dotace OK 81.100,- 
Pracoviště Czech Point dotace MF 50.000,- 
mostek Hamry    76.656,- 

2008
Zámek
oprava vysokého zámku dotace MK 500.000,- 
   vlastní zdroje 518.814,- 
okno - bašta (vysoký zámek)  134.232,- 
nízký zámek    123.519,- 
Tyršovo náměstí dotace MF 4.964.443,-
   vlastní zdroje 512.892,-
Rekonstr. kotelny ZŠ dotace MPO 892.000,- 
   vlastní zdroje 344.591,- 
JSDH   dotace OK 24.235,- 
kanalizace – projektová dokumentace 620.724,- 
bezdrátový rozhlas   164.482,- 
Výměna oken Plumlov byty č. 186 118.511,- 
2009
Zámek
oprava vysokého zámku dotace MK 500.000,- 
   vlastní zdroje 500.000,- 
nízký zámek  dotace MK 500.000,- 
   vlastní zdroje 1.182.303,- 

obnova pláště zámku   107.576,- 
vTyršovo náměstí dotace MF 1.978.000,- 
   vlastní zdroje 2.703.694,- 
kanalizace Zámecká ulice
   dotace OK 2.217.000,- 
   vlastní zdroje 559.822,- 
lesní technika  dotace SZIF 172.077,- 
   vlastní zdroje 282.972,- 
JSDH – vybavení dotace OK 30.000,- 
   vlastní zdroje 70.025,- 
TATRA 815    0,- 
Pracoviště Czech Point dotace MV 56.995,- 
   vlastní zdroje 10.059,- 
chodník k Soběsukám   701.244,- 
ZTV Soběsuky    955.128,- 
chodník Ohrozimská   1.451.606,- 
ZŠ – kotelna, energetické úspory  1.734.591,- 
židle do obřadní síně zámek  108.195,- 
doplatek výměny oken č. 186  54.628,- 
2010
Zámek
oprava vysokého zámku dotace MK 425.000,- 
   vlastní zdroje 870.023,- 
Oprava střechy nízkého zámku 
   dotace OK 300.000,- 
   vlastní zdroje 724.620,- 
CAD projekt    199.200,- 
projekt     106.000,-  

Energetické úspory ZŠ   3.390.000,- 
Bezdrátový rozhlas   836.208,- 
Vybavení knihovny dotace MK 15.000,- 
   vlastní zdroje 14.082,- 
JSDH -    dotace OK 80.000,- 
   vlastní zdroje 82.265,20
chodník Ohrozimská – doplatek r. 2009 529.893,- 
nákup objektu STAVO – 1.splátka 4.000.000,- 

zámku, který bude sloužit jako podklad  
k žádosti o dotaci na rok 2011. Pozornost, 
zaměřená na základní školu, pokračuje 
další investiční akcí, kdy město získává 
z operačního programu Životní prostředí 
dotaci na zateplení budovy. V letošním 
roce tak dochází k výměně oken, venkov-
ních dveří a zateplení stropů. Z dotace 

Státního zemědělského intervenčního 
fondu je v Plumlově, Soběsukách, Žáro-
vicích a Hamrech pořízen nový bez-
drátový rozhlas, který je již napojen na 
záchranný systém a systém včasného 
vyrozumění obyvatel v případě živelných 
katastrof. Dále se podařilo získat finanč-
ní příspěvek na dovybavení knihovny ve 
výši  29.082,- Kč.  Celková dotace, kterou 
město získalo pro SHD a JSDH dosahuje 
162.265,- Kč. Město v současnosti využí-
vá další možné zdroje z dotačních titulů. 
Jako předpoklad k čerpání jsou zpraco-
vávány žádosti na vodovod Soběsuky, 
Žárovice a Hamry, opakovaná žádost na 
kanalizaci pro zbytek Plumlova, Soběsuk 
a Žárovic. Výčet dalších podaných žádos-
tí o dotace zahrnuje: opravu komunikací, 
zateplení Mateřské školky Na Stráži, pře-
stavbu hospodářského pavilonu Mateř-
ské školky Na Stráži na dvě nové třídy s 
cílem zvýšit kapacitu školky, zateplení 
zdravotního střediska, rekultivaci sklád-
ky, zbudování kompostárny, sluneční 
kolektory na DpS Soběsuky. Celé 4 roky 
jsme využívali dotace z Úřadu práce for-
mou veřejně prospěšných prací převáž-
ně na úklid města. Tato forma se velmi 
osvědčila a přispěla ke zvelebení vzhledu 
města a udržení pořádku na veřejných 
prostranstvích. 
Adolf Sušeň, starosta Města Plumlov

Rada Města Plumlov

Zhodnocení uplynulého volebního období
(dokončení ze strany 1)
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Informují vás

Občanské sdružení Diakonie 
Broumov vyhlašuje

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

- letního a zimního oblečení /dámské, 
pánské,dětské/
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utě-
rek, záclon, 
- látky (minimálně 1m2, prosíme, nedá-
vejte nám odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 
skleničky- vše nepoškozené
- peří,péřových a vatovaných přikrývek, 
polštářů a dek
- obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou 
elektroniku, matrace, koberce – z eko-
logických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 
- ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil 

Sbírka se uskuteční:
dne: 6. 11. 2010
čas: 8:00 – 11:30
místo: v garážích na Tyršově náměstí  
v Plumlově

V obcích Žárovice, Soběsuky a Hamry 
proběhne sbírka v termínu, který bude 
upřesněn předsedy osadních výborů  
a v předstihu zveřejněn.
Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:  
tel. : 224 316 800, 224 317 203
Občanské sdružení Diakonie Broumov 
je nezisková organizace, která posky-
tuje sociální služby pro občany z okraje 
společnosti – materiální pomoc sociál-
ně potřebným, azylové ubytování i pra-
covní příležitost.
Více na  www: diakoniebroumov.org

V tomto volebním období byla 
účast zastupitelů na zasedáních 
na velice dobré úrovni, o čemž 
svědčí přehled účasti. Diskuze 
zastupitelů, až na některé výjim-
ky, byla věcná a bylo z ní možné 
vycítit zájem zastupitelů o projed-
návaná témata. Celkový průměr 
účasti činí 92,73 %.

Přehled účasti členů zastupitelstva města Plumlov  
na zasedáních ve volebním období 2006-2010.

Jméno :   omluven neomluven přítomen %
Bureš Stanislav 3 0 19 86,36
Funková Marcela 2 1 19 86,36
Hyndrich  Martin 2 0 20 90,91
Bc. Chytráček Václav 1 2 19 86,36
Mgr. Jeřábek Luboš 2 0 20 90,91
Ing. Klukáček Vlastimil 0 0 22 100
Neděla Josef 0 0 22 100
Ing. Otruba Marek 0 0 22 100
Pálka Josef 6 1 15 68,18
Piňos Petr 1 0 21 95,45
Sušeň Adolf 0 0 22 100
Švestková Jarmila 2 0 20 90,91
Ing. Zapletal Aleš 1 0 21 95,45
Mgr. Zapletalová Dagmar 0 0 22 100
Mgr. Zelená Jana 0 0 22 100

Vážení občané,
chci alespoň touto formou sdělit 
svůj názor na aktivitu mikroregio-
nu Plumlovsko a města Plumlova, 
které náleží do územního obvodu 
Olomouckého kraje a s nímž již 
dlouhá léta spolupracuje. K této 
problematice se mohu vyjádřit 
nejen z pohledu Olomouckého 
kraje, ale i jako obyvatele, který  
v této oblasti žije s rodinou po 
dobu 6 měsíců v roce a tak vnímá 
její každodenní život. Mikroregi-
on Plumlovsko a město Plumlov 
je v porovnání s obdobnými loka-
litami kraje od Javornicka na seve-
ru, až po  Němčicko na jihu kraje 
nadstandardně aktivní. To se týká 
získávání peněz z různých grantů 
či projektů vypisovaných samot-
ným krajem, i obnovování života 
v okolí Plumlovské přehrady. Zde 

můžeme pozorovat časovou pro-
dlevu, která je ovšem způsobena 
komplikacemi ze strany státu  
a námi je přes veškerou snahu 
málo ovlivnitelná. Osobně zůstá-
vám optimistou a jsem přesvěd-
čen, že se čištění vodní nádrže 
rozběhne v brzké době. Aktivita 
plumlovského starosty Adolfa 
Sušně je mimořádná a má můj 
osobní obdiv už jen proto, co se 
mu podařilo zahájit, i když toto 
úsilí někdy připomíná věčný  
a nikdy nekončící boj Dona 
Quijota. Pokud bychom vyčísli-
li získané prostředky jen např.  
z Programu podpory kultury a kul-
turních památek, dostaneme se 
za poslední léta v souhrnu do sta-
tisícových, či milionových částek, 
jejichž použití je nepřehlédnutel-
né pro každého návštěvníka např. 
plumlovského zámku, samotná 
stavba však vyžaduje mnohami-
lionové investice, k jejichž získání 
Olomoucký kraj učinil konkrétní 
kroky. Žiji v tomto mikroregionu 
polovinu roku a i nadále se sem 
chci vracet. Udělám všechno pro 
to, aby byly zahájené věci dokon-
čeny a hlavně aby byly během 
krátké doby vidět. Nikam nekan-
diduji, jde mi pouze o zlepšení 
podmínek zdejšího života.

Pavel Sekanina, 
náměstek hejtmana  
Olomouckého kraje
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Řidiči pozor – aneb jak zbytečně neplatit pokutu
Čím více houstne doprava na našich silni-
cích, tím se přímo úměrně tomuto faktu 
zvyšuje počet právních předpisů, které je 
nutné dodržovat. Správně se orientovat 
ve spoustě paragrafů a ustanovení dělá 
občas problémy i příslušníkům dopravní 
policie, natož běžnému řidiči. Je zřejmé, 
že bez dostatečných znalostí předpisů, 
souvisejících s provozem vozidla, nel-
ze čelit situacím při dopravní kontrole, 
neboť vězme, že dopravní policista je 
také jenom člověk. Přinášíme vám něko-
lik informací a rad, určených právě těm, 
kteří chtějí přesně vědět, kam až sahají 
oprávnění při kontrole a co již nelze tole-
rovat.
Nová autolékárnička
vstupuje v platnost od 1.1.2011 (vyhláška č. 
283/2009 Sb.) a lze ji vytvořit ze starých 
autolékárniček pomocí tzv. doplňkového 
balíčku. V tomto případě je však nutné 
dodržet expirační lhůty všech použitých 
komponentů z původní autolékárničky. 
Bezpečnější cestou, než hlídat expira-
ce, je pořídit si autolékarničku novou.  
Co musí od ledna 2011 obsahovat?

Název Rozměr Počet ks

Obvaz hotový s 1 polštářkem šíře 8 cm, savost 800 g/m2 3

Obvaz hotový se 2 polštářky šíře 8 cm, savost 800 g/m2 3

Šátek trojcípý z netk. textilu délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm 2

Náplast hladká cívka velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm 1

Náplast s polštářkem velikost 8 cm x 4 cm, min. lepivost 2,5 N/cm 6

Obinadlo škrtící pryžové 60 x 1250 mm 1

Maska resuscitační S výdechovou chlopní a filtrem, schválená jako 
zdr. prostředek

1

Rouška plastová 20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm 1

Rukavice pryžové (latexové) 
Chirurgické v obalu

1

Nůžky se sklonem Antikorozní 
úprava, zaoblené hroty

délka 15 cm 1

Isotermická fólie min. 200 x 140 cm 1

Letáček o postupu při zvládá-
ní dopravní nehody

1

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Body
Pokuta ve správním 

řízení / trest 
v trestním řízení

Zákaz činnosti Bloková
 pokuta

Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny 
řidičského oprávnění

7 25.000 až 50.000 1 rok až 2 roky nelze řešit 
blokově

Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení, který si řidič přivodil 
požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky

7 25.000 až 50.000, 
v trestním řízení 
odnětí svobody až 
do tří let

1 rok až dva roky, v 
trestním řízení až na 
10 let

nelze řešit 
blokově

Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné 
škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravo-
vaných věcí nebo na jiných věcech   100.000 Kč, nebo při které došlo k poškoze-
ní nebo zničení součásti nebo příslušenství komunikace, neprodlené nezastavení  
vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění 
místa dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci, nebo po ohlášení 
dopravní nehody

7 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a vícekrát 
v průběhu 1 roku)

nelze řešit 
blokově

Předjíždění v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6 5.000 – 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit  
blokově

Při jízdě na dálnici či silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru 
nebo couvání tam, kde to není dovoleno

6 5.000 – 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit  
blokově

Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé pro jízdu na pozemních 
komunikacích

5 5.000 – 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit 
blokově

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci anebo o 50 km/h 
a více mimo obec

5 5.000 – 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit 
blokově

Při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné 
přejití vozovky

4 2.500 – 5.000 1 měsíc až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a vícekrát 
v průběhu 1 roku)

2.500

Nedání přednosti v jízdě v případech, kdy je řidič povinen dát přednost 4 2.500 – 5.000 1 měsíc až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a vícekrát 
v průběhu 1 roku)

2.500

Při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných škoda 
nižší než 100.000,- Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti nebo 
odmítnutí sepsat společný záznam o nehodě nebo nedovolení opuštění místa neho-
dy nebo neprodlené nevrácení se po poskytnutí či přivolání pomoci

3 2.500 – 5.000 1 měsíc až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a vícekrát 
v průběhu 1 roku)

nelze řešit 
blokově

Držení telefonního přístroje nebo jiného záznamového zařízení v ruce nebo jiným 
způsobem při řízení vozidla

3 1.500 – 2.500 bez zákazu 1.000,-

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více 
mimo obec

3 2.500 – 5.000 1 měsíc až 6 měsíců 
(spáchá-li 2x a vícekrát 
v průběhu 1 roku)

2.500

Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití 
alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem při zjištěném obsahu alkoholu 
v těle menším nebo rovném 0,3 promile 

3 10.000 – 20.000 6 měsíců až 1 rok nelze blokově

Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem 2 1.500 – 2.500 bez zákazu až 2.000,-
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při 
přepravě dětí

2 1.500 – 2.500 bez zákazu až 2.000,-

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo značkou 
o méně než 20 km/h v obci nebo méně než 30 km/h mimo obec

2 1.500 – 2.500 bez zákazu 1.000,-

Porušení ustanovení zákona o osvětlení vozidla 1 1.500 – 2.500 bez zákazu až 2.000,-

Výňatky ze zákonů připravila: Jitka Tinclová
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JSDH Plumlov

Jak se vede v Domově pro seniory v Soběsukách?

JSDH Plumlov je jednotkou dobrovolných 
hasičů Města Plumlova. Tato jednotka se 
skládá z členů SDH Plumlov a SDH Žáro-
vice a má celkem 18 členů. Členy jednotky 
jsou: Brablec Martin, Hromjak Ondřej, 
Huťka Lukáš, Janeček Lukáš, Janeček 
Miroslav, Kocourek Ctibor, Ing. Kocou-
rek Ctirad, Mikuš Martin, Mikuš Oldřich, 
Pagáčová Kateřina, Petržela Josef, Piňos 
Tomáš, Pohl Vlastislav, Polanský Jan, 
Pořízka René, Ošlejšek Petr, Šmíd Petr  
a Zavadil Pavel.
Nejvyšším velitelem jednotky města je sta-
rosta města Adolf Sušeň, který má na sta-
rosti veškeré dění kolem jednotky.
 Velitelem jednotky je Kocourek 
Ctibor a jeho zástupce je Piňos Tomáš. 
Každý člen jednotky absolvuje pravidelný 
výcvik dle Bojového řádu, který řídí velitel 
jednotky, který absolvoval odborné školení, 
buďto ve škole v Jánských Koupelích - veli-
tel, strojník nebo na Územním odboru HZS 
v Prostějově – technik, zdravotník a nositel 
IDP (nositel dýchacího přístroje). V jednotce 
pracují strojníci, které má na starosti Mikuš 
Martin. O výstroj, výzbroj a techniku se 
starají tři technici - technik Ing. Kocourek 
Ctirad  a pod jeho vedením se zapracovávají 
technici Pagáčová Kateřina a Zavadil Pavel. 
Dvanáct členů jednotky má odborný výcvik 
pro nositele IDP (nositel dýchacího přístro-
je). Tito členové se v pravidelných půlroč-
ních intervalech zúčastňují výcviku na HZS 
Prostějov a to v tělocvičně + polygon (tělo-
cvična = fyzická zátěž na rotopedu,30m na 
pohyblivém žebříku a 18x zdvihnutí 80 kg 
závaží; polygon-pohyb ve stísněných pod-
mínkách jako například průlez mezi lany  

a kabeláží, potrubím kruhového a trojúhel-
níkového průřezu, různými otvory a šik-
mými rampami a podobně) nebo polygon 
Kryt – to je průzkum a vyhledávání osob 
v nemocničním pokoji, bytě a podobně. 
Tento výcvik probíhá s dýchacími přístroji  
a zakrytými průzory na maskách těchto 
přístrojů. Tímto Výcvikem se získávají 
praktické zkušenosti a návyky. 
 Co to je IDP? IDP je izolovaný 
dýchací přístroj, který umožňuje hasiči 
dýchat čistý vzduch v zakouřeném prostře-
dí, kde se ve vzduchu vyskytují nebezpeč-
né látky. Tento přístroj smí hasič použít 
na přímý rozkaz velitele nebo na základě 
vlastního uvážení s vědomím velitele. Toto 
vše členové zúročili při zásahu u požáru na 
farmě v Soběsukách, kdy ve 30-ti stupňo-
vém vedru, za pomoci dýchací techniky, 
včasným a odborným zásahem zabránili 
rozšíření požáru na ustájené krávy a tela-
ta. Dále byly IDp použity v areálu bývalého 
smetiště. Je chvályhodné, že tato technika 
je u jednotky a členové ji plně využívají. 
Dále jsou členové jednotky školeni ve zdra-
vovědě a to ve spolupráci se Střední zdravot-
nickou školou v Prostějově. Diplomovaný 
zdravotník Tomáš Piňos předává své zkuše-
nosti z praxe profesionálního záchranáře,  
a dohlíží na činnost ostatních členů v této 
oblasti, za což mu děkujeme. V některém 
předcházejícím Zpravodaji jsme vás infor-
movali, že jednotka byla povolána k devíti 
zásahům. K dnešnímu dni je jich již celkem 
sedmnáct, z toho dva byly na požadavek 
představitelů města (požáry trávy). V dneš-
ní době nejsou hasiči vždy povoláváni jen  
k požárům, ale také k technickým zása-
hům, mezi něž patří také vyprošťování osob  
a zvířat, odstraňování nebezpečně spadlých 
stromů. I těmito zásahy se může jednotka 

V létě si klienti užili výlet do poutního 
místa ve Křtinách, projeli se po vesnicích 
Drahanské vrchoviny a podívali se na 
Macochu. Nově zabudované ruské kužel-
ky využili klienti k přípravě na soutěže  
v  domovech v Jesenci, Náměšti, Moravské 
Třebové a byli pak úspěšnými účastníky! 
Při těchto návštěvách si prohlédli, jak 
bydlí klienti v jiných zařízeních a mohli 
tak srovnávat svůj domov s jinými. 
Po příjemných teplých letních dnech 
bylo poněkud studenou sprchou zvýšení 
úhrad za pobyt od 1.9.2010. Většina kli-
entů však tento pro ně nepříjemný krok 
pochopila.
Domov, který je relativně nový a jehož 
zaměstnanci jsou známi poskytováním 
kvalitní péče, se snaží neustále zkvalit-
ňovat služby, vymýšlet různé aktivity  
a zlepšovat prostředí. 
V letošním roce rozšířená telefonní 
ústředna umožňuje přímé spojení na 
pokoje klientů. Rodinní příslušníci  
i přátelé tak mohou se svými blízký-
mi komunikovat podle svých potřeb  
a zaměstnancům odpadá často kom-
plikované přepojování. Také zavedení 
mobilní signalizace u klientů, jejichž 
zdravotní stav se zhoršil, přispělo k jejich 
většímu pohodlí. Původně instalovaná 
signalizace byla pro klienty dostupná 
pouze z lůžka a v případě pádu neměli 
klienti možnost přivolat si pomoc. Nyní 

pochlubit – např. odchyt prochladlé labutě, 
vyprošťování zapadlého koně na přehradě 
v Plumlově, spadlé stromy v Žárovicích  
a v Mostkovicích. Všechny zásahy jed-
notky byly hodnoceny dobře jak na místě 
velitelem zásahu případně zástupci z kraje 
(například kůň-přehrada). Toto vše si také 
vynutilo nutné úpravy na vozidlech jednot-
ky, které si členové provedli nebo provádějí 
ve svém osobním volnu. To samozřejmě 
vyžaduje také určité prostředky, které 
poskytuje město.
 Jak již bylo zmíněno, jednotka 
byla v jarních měsících povolána do zapla-
vených Troubek, kde vyklízela rodinné 
domy a potom 10 hodin prováděla odčer-
pávání vody ze zaplavené ČOV. I na tomto 
místě se prokázala připravenost jednotky 
na krizové situace a připravenost techni-
ky, která nás nezklamala. Byly totiž sbory, 
jejichž technika po dvou či třech hodinách 
zklamala, a musely být střídány. Finanční 
prostředky vynaložené na činnost jednotky 
byly dobře zúročeny.
 Za pomoc při záplavách 
byla jednotka oceněna na slavnost-
ním shromáždění velitelů jednotek  
a složek IZS v Olomouci poděkováním 
senátora olomouckého kraje Ing. Tesaříka  
a poděkováním generálního ředitele HZS 
genmjr. Ing. Štěpána. Na tomto místě bych 
rád poděkoval představitelům města za 
jejich přístup k problémům a požadavkům 
JSDH a také panu Tomáši Abrahámkovi a 
Romanu Huťkovi za sponzorství a technic-
kou podporu. Díky tomuto přístupu se nám 
daří plnit úkoly a požadavky, které jsou na 
nás kladeny.

Technik CHS - Ing.Ctirad Kocourek

mohou mít bezdrátové tlačítko stále  
u sebe a kdykoliv je použít. Úpravou jed-
né z provozních místností vznikl   pokoj 
zařízený v tzv. retro stylu s nábytkem ze 
šedesátých let. Slouží především klien-
tům z dvoulůžkových pokojů jako náv-
štěvní místnost. Poskytuje jim soukromí 
a připomíná klientům jejich mládí. 
19.9.2010 se konalo tradiční Hodové 
odpoledne, které zahájila bohoslužba 
v odpočinkové zóně. Pokračování pak 
zajistili manželé Procházkovi z Kyjova 
se svými písničkami. Bohatá tombola 
potěšila všechny příchozí a občerstvení 
poskytlo dostatek sil, aby i při chladném 
počasí vydrželi všichni do pozdního 
odpoledne. Za poskytnuté občerstvení  
a dary do tomboly děkujeme sponzorům, 
které uvádíme 
na webových 
stránkách www.
dpssobesuky.cz 
Redakce časo-
pisu Sociální 
péče ve spolu-
práci s Radou 
kvality ČR 
vyhlásila pátý 
ročník pres-
tižní soutěže  
o nejkvalitněj-
šího poskytova-
tele sociálních 

služeb v České republice. V prvním kole 
byly služby hodnoceny na základě sebe-
hodnotících dotazníků, ve druhém kole 
probíhala místní šetření, při kterých 
ověřovali hodnotitelé informace z dotaz-
níků. Pro náš domov je velkou poctou, že 
se dostal mezi tři nejlepší poskytovatele  
z více než sta nominovaných. Zda stane-
me na pomyslném nejvyšším stupínku, 
se dozvíme 10. listopadu. 
O tom, jak kvalitní domov je a jak se  
v něm žije, se mohou návštěvníci pře-
svědčit sami. Zveme veřejnost na Den 
otevřených dveří, který se koná 5.10. 
2010 od 9.00 do 17.00 hodin. Současně  
v 16.30 proběhne vernisáž fotografií Boba 
Pacholíka. 

PhDr. Věra Palacká, 
ředitelka DpS Soběsuky
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Co nás čeká v novém školním roce 
v oblasti zdraví a environmentální výchovy?
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Opsáno ze školních tabulí

I v  letošním školním roce 
budeme naplňovat cíle našeho 
projektu „ ZDRAVÁ ŠKOLA“.
Cílem tohoto projektu je rozvíjet 
životní kompetence žáka tak, aby 
úcta ke zdraví a schopnost chovat 
se odpovědně ke zdraví svému 
i druhých patřily mezi jeho celo-
životní priority. Projekt se netýká 
jen výuky, ale zahrnuje všechny 
činnosti školy .́ „Týden zdraví“ 
spojený s projektovým vyučová-
ním, zajímavými besedami a akce-
mi pro veřejnost a žáky nás čeká 
v dubnu příštího roku. Plánujeme 
během školního roku také zajíma-
vé besedy pro žáky ve spolupráci 

Evropské peníze dorazily do školy v Plumlově
18. května Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR 
odstartovalo dlouho očekávaný 
projekt – EU – peníze školám 
- Zlepšení podmínek pro vzdě-
lávání na základních školách, 
jejímž smyslem je podpořit roz-
voj oblastí, které se dlouhodobě 
ukazují jako problematické. Pod-
porou sedmi vytipovaných témat 
a přidělením fi nančních pro-
středků na ně by mělo dojít ke 
zlepšení situace na školách. Mezi 
sedm hlavních témat patří čte-
nářská a informační gramotnost, 
cizí jazyky, využívání ICT, mate-
matika, přírodní vědy, fi nanční 
gramotnost a inkluzivní vzdělá-
vání.  Mezi metody, díky kterým 
dojde ke zlepšení situace na ško-
lách, patří metodické vzdělává-
ní pedagogů, vytváření nových 
pomůcek a vzdělávacích materiá-
lů a v neposlední řadě používání 
nových metodických postupů ve 
vyučování. Naše škola se na tuto 
výzvu dlouhodobě připravovala 
a 28. 6. 2010 fi nalizovala pro-
jekt s názvem: Otevíráme ces-

tu inovace ve vzdělávání. Škola 
se nezaměří pouze na jednu 
klíčovou oblast rozvoje, ale 
v rámci projektu bude rozvíjet 
všech šest oblastí podpory, mimo 
inkluzivní vzdělávání. Cílem 
našeho projektu je podpora výu-
ky všech hlavních vyučovacích 
předmětů. Tato podpora spočívá 
v inovaci vyučovacího proce-
su formou nových metod práce 
a způsobů výuky.  Vytvářením 
nových vzdělávacích, testovacích 
materiálů pro žáky zefektivní 
a zkvalitní samotnou výuku ve 
škole a také zkvalitní promyšlenou, 
efektivní přípravu pedagogů na 
vyučování. Materiály budou klást 
důraz na názornost, práci s textem 
a vyhledávání informací.  Žáci 
budou v hodinách vzděláváni 
podle nových trendů. V rámci 
nových metodických materiálů 
vzniknou pracovní listy, výu-
kové prezentace, soubory testů, 
soubory laboratorních  prací, ale 
i on line testy, kontrolní práce 
a webové stránky pro žáky.

Dalším cílem projektu je vzdělá-
vání pedagogických pracovníků. 
Tomuto kroku se již soustavně 
věnujeme, díky dotaci budeme 
moci tuto oblast dále rozvíjet. 
Vzdělávání zaměříme na rozvoj 
čtenářské a informační gramot-
nosti, rozvoj přírodních věd, infor-
mační a komunikační technologie 
i rozvoj výuky cizích jazyků.  
Náš projekt Otevíráme cestu 
inovace ve vzdělávání budeme 
realizovat od 1. října 2010 a potr-
vá zhruba 30 měsíců. Škola získá 
na projekt necelého 1, 5 milionu 
korun. Tyto fi nanční prostředky 
budou použity na nákup vzdělá-
vacích pomůcek pro žáky, interak-
tivních tabulí, počítačů a na další 
vzdělávání pedagogů.
Díky projetu se škola v Plumlově 
zmodernizuje a kvalitativně se 
zlepší výchovně vzdělávací pro-
ces.  

Mgr. Simona Zapletalová 

s Policií ČR a Státním zdravotním 
ústavem. Na I. stupni budeme 
realizovat projekt „ Zdravě a hravě 
na míči“. Tento projekt fi nančně 
podpořil Olomoucký kraj. Pro-
jekt je založen na využívání míčů 
během vyučování a v relaxačních 
chvilkách. Na projektu budeme 
spolupracovat s MUDr. Kopeckým 
z Pedagogické fakulty UP Olo-
mouc, který se této problematice 
věnuje několik let. Jeho výzkumy 
dokazují pozitivní vliv používání 
míčů na pohybový aparát dítěte.
Vztah žáků k přírodě a k plane-
tě Zemi, odpovědnost člověka za 
životní prostředí zahrnuje projekt 
„Cesty člověka“, který realizujeme 

v podzimních měsících. Součástí 
projektu je vydání informační-
ho letáku o třídění odpadu, na 
kterém spolupracovali žáci naší 
školy. Z této oblasti nás čeká 
sběr starého papíru, pomerančo-
vé kůry, ekoprogramy pro žáky, 
novinkou bude sběr nefunkčních 
elektrospotřebičů a mobilních 
telefonů. Žáci mají možnost nav-
štěvovat dva zájmové kroužky 
zaměřené na poznávání přírody. 
Všechny naše kroky po celý školní 
rok budou směřovat ke zdravému 
a kvalitnímu učení se zaměřením 
na dobrý vztah k přírodě.

Mgr. Simona Zapletalová
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Pracovní prázdniny
Škola Plumlov  má již třetí sezónu 
tzv. pracovní prázdniny. Znamená to, 
že práce se tu rozjedou na plný plyn 
především o prázdninách, kdy děti 
školu opustí. Před třemi roky probí-
hala rekonstrukce plynové kotelny, 
loni výměna topných těles  ve  staré  
školní budově a letos to byla výmě-
na oken za plastová v obou školních 
budovách.Výměna oken a některých 
dveří byla  doprovázená zateplením 

půdy, stropu tělocvičny a  nářaďovny.
Vše bylo financováno z grantů  Měs-
ta Plumlov pod názvem: Energetické  
úspory  na  ZŠ  Plumlov.
Firma Hestia Welt odvedla precizní 
práci v rekordním čase. Profesio-
nální přístup obou stran - investora 
Města  Plumlov  i  dodavatele, již 
zmiňované firmy, změnil tvář celé 
školy k lepšímu. Třídy, chodby, tělo-
cvična a kabinety byly vymalovány,  

Pro většinu žáků začíná škola 
1.září. Prvňáčci se však ve škol-
ních lavicích setkali už v pátek 27. 
srpna. 
Čekalo na ně víkendové setkání  
s podtitulem „Začít spolu“. Do školy 
nepřišli sami, doprovázeli je rodiče. 
Do naší duhové 1.A  dorazilo 11 dětí, 
některé i se sourozenci a dokonce při-
šli i tatínci. Cílem tohoto setkání je, 
aby se děti, rodiče a učitelé vzájemně 
poznali, naučili se společně komuni-
kovat a také spolupracovat. Na úvod 
jsme pro děti připravili seznamovací 
hru– Klubíčko – pavučina. Všichni 
přítomní se spojili v jednu pavučinu 
z vlny. Potom jsme si předávali dárky. 
Ve třídě jsme si připravili narozenino-
vou nástěnku se lvíčkem, který bude 
hlídat, kdy se kdo narodil. Na závěr 
společné akce s rodiči děti vyrobily 
papírové masky. 
Z vyhřáté třídy jsme se chtěli vydat 
do kempu Žralok. Zradilo nás však 
počasí. Proto další program pokra-
čoval ve školní tělocvičně, kde na 
nás opět čekaly hry,  při kterých jsme  
s dětmi procvičovali počítání a pra-
volevou orientaci.
     Po přesunu zpět do třídy připravi-
la jedna maminka kávu a čaj. A tu se  
najednou ve třídě objevila záhadná 
postava, která se všem představila jako  
strejda Abeceda. Strejda děti popro-
sil o pomoc při pátrání po kouzelné 
babičce. Stále ji nemohly děti  najít. 
Po několika zavoláních se babička 
objevila a děti přivedla k tajemnému 
světýlku, u kterého byl ukryt dopis  
s instrukcemi, kde toto království  
najít. A protože už byla tma, domlu-
vili jsme se, že se sejdeme v sobotu 
ráno a vydáme se společně na cestu.
Sobotního rána nás uvítalo sluníč-

ko. Po dešti naštěstí ani památky. 
Vyzbrojeni dobrou náladou jsme se 
vydali do lesa hledat sovu, která nám 
poradila kudy ke zvonkové pavučině. 
Děti měly za úkol prolézt pavučinou 
tak, aby žádný zvoneček nezazvonil. 
Do pohádkového království se vydali 
prvňáčci už jen se strejdou Abecedou. 
Na rodiče čekal lesní golf a lanové 
dráhy. Tímto děkuji našemu bývalé-
mu kolegovi Martinovi Dostálovi za 
přípravu těchto lahůdek pro rodiče.
V lese děti postupně plnily u čtyř 
zvířátek úkoly: u sovičky skládaly 
puzzle, u zajíčka na ně čekala pře-
kážková dráha a hod šiškou, berušce 
pomáhaly navlékat korále na ples, 
aby si mohla najít ženicha a opičce 
pomohly najít rozfoukané číslice. 
Všechny úkoly děti splnily a tak zví-
řátka slíbila, že nám budou ve škole 
pomáhat. Kouzelnou bránou a zazvo-
něním na zvoneček jsme se opět 
dostali do našeho světa a společně  
s rodiči zdolávali lanové aktivity.
Na úplný závěr byly děti pasovány na 

prvňáčky. Zvířátka dětem přinesla 
poklad – což byly aktovky, které rodi-
če vzorně a tajně v pátek předali. 
I když jsme  část dovolené věnovali  
přípravě tohoto setkání, musím říct, 
že to stálo za to. Kolem mě se vytvo-
řila parta rodičů, která je ochotná 
kdykoliv pomoct a přichází i se svými 
nápady. A děti? Na těch je vidět, že 
se do školy těší a určitě 1. září nepři-
jdou do školy se strachem. A o to mně 
i celému kolektivu učitelek 1. stupně 
šlo. No prostě jsme to dokázali…

Jiří Weiss, třídní učitel  1.A

Víkendové setkání budoucích prvňáčků

podlaha v tělocvičně zrenovovaná  

a chybějící žaluzie byly právě na nová 

okna namontovány.  Škola Plumlov 

tak dostala pěkný  dárek  k  95. naroze-

ninám, které oslavila v květnu   škol-

ního  roku 2009/2010.  Poděkování 

patří nejen zřizovateli, pracovníkům 

školy, ale také mnoha sponzorům 

z řad rodičů, kterým není lhostej-

né prostředí a vybavenost školy.  

Mgr. D. Zapletalová, ředitelka školy
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V sobotu 3. července 2010 uspořá-
dalo Myslivecké  sdružení  HOR-
KA  Žárovice 9. ročník střeleckého 
dne. 
Již v roce 2001 myslivecké sdružení 
vybudovalo vlastní střelnici na 
Vícovské horce. Střelnice bohužel 
neodpovídala v plné míře současným 
bezpečnostním předpisům. Proto již 
od roku 2007 se uskutečňuje střelec-
ký den na střelnici Osina, což nám 
umožňují Vojenské lesy a statky 
ČR, s.p. divize Plumlov. Správcem 
střelnice je pan Hubert Funk, střel-
bu odborně a bezpečně zajišťuje po 
všech stránkách. Střeleb se zúčastňu-
jí pozvaní hosté – myslivci. Přítomni 
jsou i rodinní příslušníci včetně dětí 
jako diváci, kteří sledují a povzbuzují 
jednotlivé střelce. Jde tedy o urči-
tou společenskou událost. Zahájení 
střeleb provedl náš stálý myslivecký 
host Alois Bartoš signálem na borlici. 
Přítomné přivítal předseda sdružení 
Miroslav Janeček, který všem připo-
mněl zásady bezpečného zacházení 
se zbraní před nadcházející loveckou 
sezonou. Střelecký referent Stanislav 
Znojil seznámil přítomné s orga-
nizací střeleb. Zabezpečil střelby 
materiálně i po organizační strán-
ce příkladně, za což mu patří dík.  
Po zahájení se po skupinách střílelo 
z brokovnic lovecké kolo na asfalto-
vé holuby. Poté následovala střelba 
z malorážky na mezinárodní terče 
lišky a divokého prasete. Vítězem se 
stal Miroslav Vaverka, který obdržel 
putovní pohár a věcnou cenu. Druhé 
místo obsadil Jiří Vymazal a třetí byl 
Zdeněk Měchura. Ostatní si podle 
pořadí mohli vybrat z „myslivecké 
tomboly“ další věcné ceny, které 
před závodem dodali sami účastníci 
soutěže. Střeleb se také zúčastnily 
děti, které střílely ze vzduchovky 
na sklápěcí terče. Byly také odmě-
něny věcnými cenami. Letošní vítěz 
střelecké soutěže Miroslav Vaverka 
získal putovní pohár již v roce 2007. 
Podruhé zvítězil ve střelbě také náš 
myslivecký hospodář Josef Pořízka. 
Pokud v jubilejním desátém ročníku 
někdo z nich zvítězí potřetí, získá 
putovní pohár natrvalo. Občerstvení 
připravil tradičně náš dlouholetý člen 
Adolf Sušeň. Zvláště nutno poděko-
vat Robertu Valentovi, který připravil 
opékané sele na rožni, které dokonce 
sám ulovil. Sele chutnalo výborně. 

Za tuto aktivitu si zaslouží pochvalu. 
Po ukončení střeleckého dne násle-
dovala družná zábava s dílčími sou-
těžemi. Střelecký den má v našem 
sdružení již dlouholetou tradici. 
Naše myslivecké sdružení od svého 
vzniku pořádá každoročně myslivec-
ký ples. Podílí se na přehlídce trofejí 
spárkaté zvěře v kulturním domě  
v Žárovicích ve spolupráci s VLS ČR 
s.p., divizí Plumlov a OMS Prostějov. 
V prostorách Plumlovského zámku 
naše myslivecké sdružení již pošesté 
uskutečnilo Svatohubertskou mši. 
Všechny tyto akce vzorně dokumen-
tuje člen sdružení Miroslav Slezák 
ve svém rozsáhlém albu fotografií.  

Činnost Mysliveckého sdružení 
HORKA Žárovice je tedy značně roz-
sáhlá, za což nutno poděkovat všem 
aktivním členům sdružení a popřát 
pro další období mnoho úspěchů.

Martin Burda

Střelecký den
Myslivecké sdružení HORKA Žárovice
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Kulturní PEL - MEL
Obecně prospěšná společnost Zámek Plumlov
Vážení spoluobčané, 
dovolte, abychom zhodnotili 
činnost Obecně prospěšné 
společnosti Zámek Plumlov 
na závěr našeho tříletého funkč-
ního období. 
Na začátku našeho nástupu jsme 
se potýkali s řadou problémů, které 
byly způsobeny dřívějším vedením 
o.p.s. Jednalo se především o špatně 
vedené účetnictví a nemalé množství 
fi nančních závazků z předešlých 
let. Po překonání těchto nedostat-
ků se nám úspěšně podařilo mnoho 
pozitivního. Jako příklady můžeme 
uvést dobudování Kamenného sálu, 
jeho vybavení ozvučovací technikou 
a WIFI, dále částečnou rekonstrukci 
budoucí turistické ubytovny, zříze-
ní nové kanceláře o.p.s., vybavení 
prostor pokladny novým nábytkem, 
výrobu několika desítek kusů laviček 
na akce a mnoho dalšího. 
     V průběhu těchto let jsme zorga-
nizovali i řadu velmi úspěšných akcí, 
na kterých vystoupilo několik stovek 
účinkujících. Za zmínku stojí kon-
certy skupin Stracené Ráj, Argema, 
Turbo, Fleret a Ivan Mládek & Banjo 
Band. Velkou popularitu si získa-
li dnes již tradiční akce PlumLove, 
Rock na zámku, Noční prohlídky 
zámku, Den dětí, Halloween na zám-
ku, Advent na zámku, Silvestrovský 
ohňostroj, Zámecký ples v KD Žáro-
vice a i novinka - Šermířský víkend. 
I přesto, že některé tyto akce byly 
fi nančně náročné a jejich návštěvnost 
z důvodů nepřízně počasí byla nižší, 
vždy se nám podařilo ukončit sezonu 
se ziskem. Jen pro zajímavost, o.p.s 
druhým rokem dostává dotaci od 
města Plumlov  50.000,- Kč. Z těchto 
peněz je nutné zafi nancovat provoz 
toalet TOi TOi (35 000,- Kč) a z čás-
ti také Silvestrovský ohňostroj (50 
000,- Kč), který je každoročně naší 
nejúspěšnější akcí a také prezentací 
Města Plumlov. Z toho vyplývá, že 
na činnost musíme další prostředky 
zajistit i z jiných zdrojů. Těmi je pře-
devším podpora od sponzorů a zisk 
z provozu občerstvení v Kamenném 
sále. Nemalou mírou pomáhá naše-
mu rozpočtu i spousta dobrovolníků, 

kteří pracují zdarma a napomáhá 
i fakt, že správní rada o.p.s. po celé 
funkční období není nijak fi nančně 
odměňována. Je na škodu, že něk-
teré další organizace ve městě mají 
fi nanční příspěvek několikanásobně 
větší a jejich kulturní činnost v rámci 
Plumlova je minimální. Co nás však 
nejvíce mrzí, je skutečnost, že na 
zámku stále chybí důstojné toalety 
pro nemalé množství návštěvníků. 

Věříme však, že po opravě střechy 
a odstranění havarijního stavu, způ-
sobeného dřevomorkou, se nového 
sociálního zařízení brzy dočkáme 
a tím se zvedne kvalita služeb na 
zámku. Na závěr děkujeme všem náv-
štěvníkům, sponzorům  a dobrovol-
níkům za podporu a účast na akcích 
pořádaných o.p.s. Zámek Plumlov. 

Správní rada Obecně prospěšné 
společnosti Zámek Plumlov 

Milan Piňos, Martin Hyndrich 
a Petr Piňos
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Milé čtenářky a milí čtenáři Zpravo-
daje,
        dovolte mi, abych vás opět uved-
la do dávných časů, kdy běžný život 
často připomínal zápas za „holé živo-
bytí“, kdy často jen úroda na malém 
pozemku zajišťovala rodině obživu, 
otcové od rodin odjížděli za prací, 
v horším případě bojovat na frontu 
prusko-rakouské, či poté první svě-
tové války. Jak těžký život to musel 
být a jak se zdá málo uvěřitelné  
a dávno zapomenuté to, co se odehrá-
lo ve společnosti, ve vsích, v rodinách. 
Jak hodně vzdálené jsou potom naše 
představy od tehdejší skutečnosti. 
Tehdejší současnost se přeměnila  
v dnešní minulost, neuvěřitelnou, 
vážnou, občas ale i úsměvnou a ryzí. 
Na konci 19-tého a na začátku 20-tého 
století, o kterém bude řeč, dostávaly 
šanci mnohé vynálezy a objevy na 
poli vědy a techniky, měnící i čes-
ké země. V roce 1881 se František 
Křižík zasloužil o první elektrické 
osvětlení Prahy, v ulici Hybernská. 
Téhož roku obdržel zlatou medaili  
za obloukovou lampu. V roce 1889 se 
uskutečnilo první meziměstské tele-
fonní spojení mezi Prahou a Vídní 
a v roce 1913 už u nás bylo uživatelů 
místní telefonní sítě kolem 35 tisíc. 
V roce 1891 se konala v Praze Všeo-
becná zemská výstava, reprezentující 
rozvoj novodobé české společnosti.  
Dále, v roce 1905, vyrobili pánové 
Laurin a Klement první automobil. 
Za zajímavost lze považovat i to, že 
od podzimu 1911 až někdy do roku 
1912 přednášel v Praze na německé 
univerzitě Albert Einstein. Uvádím 
jen několik málo příkladů toho, čím a 
kde byl nastartován vývoj, nabírající 
postupem let pozoruhodné obrátky. 
Co se týče lékařských věd, ty byly 
taktéž na vzestupu, avšak z jejich 
úspěchů těžili hlavně obyvatelé měst 
a bohatší vrstvy. V malých městeč-
kách a vsích si lidé pomáhali, jak 
sami uměli. Užívali dary z přírody, 
vařili podle léčebných receptur,  léčili 
se sami vším možným, avšak absen-
ce očkování, prevence a nedostup-
nost některých prostředků, to vše 
si vybíralo daň na životech. Mnoho 
dětí přicházelo na svět, avšak dospě-
losti se běžně dožívalo každé dru-

hé, občas ani to ne. V roce 1928 sice 
slavný Alexander Fleming vynalezl 
penicilín, ten se ale začal využívat až 
v roce 1941. Každá odborná pomoc, 
ošetření, výkon či odborná rada byly 
skutečně „nad zlato“. U nás v Plum-
lově těmito radami, pomocí a péčí  
o nemocné určitě nešetřil MUDr. 
František Skorkovský. A nejen to. 
Pojďte se začíst do životopisu plum-
lovského lékaře, učitele mládeže, 
hudebníka a propagátora vědy, spor-
tu i kultury.

MUDr. František Skorkovský
(1863 - 1957)
     František Skorkovský se narodil 11. 
12. 1863 v Humpolci v rodině souke-
níka. Rodina měla 12 dětí, avšak jen 
tři se dožily vysokého věku.  Fran-
tišek navštěvoval školu obecnou, 
měšťanskou a dále   gymnázium. 
V roce 1883 zahájil ve Vídni studi-
um lékařských věd, které dokončil 
v roce 1890 jako doktor veškerého 
lékařství. V rámci praxe se ve Vídni 
stal asistentem věhlasného diagnos-
tika MUDr. Josefa Drozda. Po dvou 
letech se rozhodl vrátit a nastoupil 
jako lékař nemocenské pokladny do 
Lipníku nad Bečvou. Staral se o sedm 
obvodů a z přepracovanosti onemoc-
něl.  K jeho nemoci přispělo i to, že 
převažující německé obyvatelstvo 
nemělo příliš v oblibě české léka-
ře. Jeho přítel, MUDr. Zdeněk Fiala, 
jehož otec byl ředitelem lichtenštejn-
ského velkostatku na Plumlově, mu 
doporučil místo obvodního lékaře  
v Plumlově, v kraji chudých tkalců.  
V roce 1895 se Skorkovský přestě-
hoval se svojí ženou Emilií a dvěma 
dětmi na Plumlov a nahradil tak  
v lékařské praxi Juliuse Schauera. 
      Nový mladý lékař zahájil svoji 
odbornou činnost v Plumlově s vel-
kým nadšením a odvážnými před-
stavami. První pacienty objížděl na 
kole, později na bryčce, tažené koň-
mi. Mnohem později potom využívá 
vlastní automobil, ale ke stáří také 
místní autobus.  Aby vybudoval 
solidní ordinaci i s lékárnou, zakou-
pil tři domy, mezi nimiž byl i rodný 
dům Vojtěšky Baldessari – Plum-
lovské. Začal společně s manželkou 
uskutečňovat veřejné akce zdra-

votnické prevence, zavedl plošné 
očkování (např. v letech 1916 – 1917 
celkem 6000 očkovaných a obyvate-
lé Plumlova se tak vyhnuli epidemii 
neštovic), dále vedl domácí lékárnu, 
operoval, zachraňoval, léčil zlome-
niny a rány, pomáhal při porodech 
a dalších potížích i nejrůznějších 
zdravotních neduzích. Jeho působení 
přesáhlo hranice Plumlova, a pokra-
čovalo směrem na Boskovice, Vyš-
kov, Kostelec. Všude byl velmi dobře 
zapsán a u svých pacientů oblíben. 
Neutichal jeho stálý zájem o novin-
ky v lékařském oboru. Jeho oficiální 
praxe trvala 40 let (1895 – 1935), avšak 
on léčil a pomáhal i po odchodu na 
penzi, a to až do vysokého věku tak, 
jak mu to ještě dovolovaly síly.
     Vedle svojí rozsáhlé lékařské pra-
xe se MUDr. Skorkovský zapojoval  
i do veřejného života, hájil pokrok 
ve vědě a aktivně vyhledával novin-
ky.  Veřejně fandil záměru přivést na 
Plumlov železnici, o níž jste se dozvě-
děli v předchozích Zpravodajích  
a jejíž stavba se ze zvláštních důvodů 
nerealizovala. Zasadil se o přeložení 
okresní silnice do Plumlova, čímž se 
město stalo dosažitelnější. Založil 
Okresní hospodářský spolek, jehož 
byl jednatelem a také vyvíjel akti-
vity pro založení lihovaru. Byl proti 
zrušení kašny na nádvoří zámku,  
v níž byla kvalitní voda a mohla 
zůstat jako rezerva, byla totiž kovo-
vým vedením napojena na zdroj ve 
Cvrčelce. Skorkovskému se tento 
záměr nepodařilo prosadit a kašna 
i původní zámecký vodovod byly 
zrušeny. Skorkovský býval také kri-
tizován za svoji přílišnou snahu  
a práci pro veřejnost, což mu přiná-
šelo občas i zklamání. Přesto si jako 
lékař a člověk, věnující nezměrné 
úsilí a čas osvětě vysloužil v širokém 
okolí úctu. Byl členem Sokola a uspo-
řádal stovky zdravotnických a osvěto-
vých přednášek. Byl také výborným 
hudebníkem, hrál příležitostně veřej-
ně na housle. S místním spolkem pra-
videlně připravoval divadelní před-
stavení. S pěveckým sborem Hlahol 
nacvičil písně, s nimiž zajížděli do 
Prostějova, Kostelce a dalších obcí.  

Osobnosti Plumlovska
MUDr. František Skorkovský (1863 - 1957) „Stopy, jež se snaží ukrýt čas,

jsou stále zde, a inspirují nás.“

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

(pokračování na str. 12)
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Upozornění

V době největšího rozkvětu měl 
Hlahol až 80 členů z řad studentů, 
učitelů a plumlovské mládeže.  Skor-
kovský napsal vedle různých pří-
spěvků zejména dílko Vzpomínka 
na Plumlov 1895 a jeho vzrůst. Je to 
psaná črta o tom, jak se lidé scháze-
li na besedách, kdo je organizoval,  
jaká divadelní představení se hrávala  
a v jakých podmínkách, o historii 
spolků Moravan, Havlíček, Sokol, 
o založení místního okrašlovacího 
spolku a jeho práci na Čechových 
sadech, o slavnostní veselici při odha-
lování pamětní desky Svatopluka 
Čecha. MUDr. František Skorkovský 

Osobnosti Plumlovska
MUDr. František Skorkovský (1863 - 1957)

byl vysoce ceněn pro svoji odbornost  
a lidský přístup. Město Plumlov mu 
udělilo titul čestného občana (1940). 
Za svého života získal ocenění léka-
řů okresu Prostějov a mnoho dalších 
uznání. Od tehdejší vlády obdržel 
v roce 1956 titul „Zasloužilý lékař“. 
Do auly Karolína Karlovy Univerzi-
ty v Praze se pro nemoc již dostavit 
nemohl. Umírá rok nato, ve věku  
94 let.
Lékaři na Plumlově 
(nejstarší dochované zmínky od kon-
ce 18. stol. do pol. 19. stol.)
od     ?  do 1787 
Ferdinand Meissner,
vrchnostenský ranhojič

Tímto si dovolujeme informovat 
naše spoluobčany, že za podpory 
Okrašlovacího spolku Prostějova, 
Města Plumlova, plumlovských 
rodáků a dalších plumlovských 
příznivců vyšel tiskem obsahově 

od 1787 do 1836 
Jiří Molitor, vrchnostenský lékař
od    ?    do 1894  
Julius Schauer, magistr chirurgie, 
předchůdce obvodního lékaře
od 1895 do 1935  
MUDr. František Skorkovský, 
obvodní lékař
od 1936  do  ?
manželé Bohumil a Antonie Čičatko-
vi, oba lékaři 
dále MUDr. Kračmer 
a MUDr. Řehulka
od 1953 do 1956  MUDr. Vykydal
od  1957 do  ? MUDr. Vojtěch Pospíšil  
(zde záznamy kroniky končí)

z plumlovské kroniky pro vás 
připravila vaše redaktorka:   

Jitka Tinclová

V sobotu 20.11.2010 od 14:30
se  bude v kulturním domě v Žáro-
vicích konat 
Tradiční odpoledne s dechov-
kou
Vystoupí Veselá kapela ze Zábře-
hu na Moravě, vstupné dobrovol-
né, občerstvení zajištěno. 
Akci pořádá Klubové zařízení 
Plumlov ve spolupráci s Domovem 
pro seniory Soběsuky.

V sobotu 27. 11. 2010
je připravován autobusový zájezd 
na nákupy do Polska. Zájemci se 
mohou přihlásit na KZ Plumlov,  
telefon 582 393 224

Ve dnech 27. – 29. 11. 2010 se v pro-
storách Klubového zařízení Plum-
lov uskuteční tradiční Vánoční 
výstava. Srdečně Vás zveme.

V měsíci říjnu 2010 bude v prosto-
rách STAVA zahájen provoz sauny. 
Bližší informace budou včas ozná-
meny.

Klubové zařízení Plumlov nabízí  
k využití (pořádání schůzí, školení 
a rodinných oslav) pronájem sálu  
v areálu STAVA. Prohlídku lze 
dohodnout a bližší informa-
ce získat na telefonním čísle  
582 393 224.

Klubové zařízení Plumlov zajišťuje 
čištění oděvů, opravu obuvi.

Klubové zařízení Plumlov provozu-
je fitcentrum vždy v pondělí, středu  
a pátek v době od 17:30 do 21:00 hod.
Dále pro občany zajišťuje za úplatu 
kácení stromů, včetně úklidu, štěp-
kování větví. Na základě objednáv-
ky jsme schopni zabezpečit osobní 
(mikrobus) i nákladní dopravu.

FIT KLUB LINIE zve na pravidelné 
cvičení zumby, které se koná každé 
úterý v tělocvičně ZŠ Plumlov, v době 
od 19:10 do 20:10 hodin. 

(dokončení ze strany 11)

Slavnostní křest nové plumlovské publikace 

výjimečný SBORNÍK, mapující 
vývoj plumlovské kulturní scény 
od poloviny 19. do konce 20. sto-
letí. Sborník obsahuje 112 stran, 
zahrnujících textovou část a uni-
kátní historické fotografie. 

K historii kulturního života v Plumlově (polovina 19. až konec 20. století) 
Všichni občané, zájemci i pamět-
níci jsou srdečně zváni na den 
7. října 2010 v 18:00 do sálu  
ZUŠ Plumlov
Slavnostní křest bude uveden 
divadelní hříčkou Kronikář.


