
říjen
2007

Čištění Plumlovské přehrady je dnes aktuálním a živým 
tématem, které otevřelo diskuse nad dalším osudem vod-
ní nádrže. Události letošního léta vyvolaly nejen řadu otá-
zek, ale i pozvolné oživování turistického ruchu. O jeho 
navrácení do dříve atraktivní lokality se zasazují jak obce, 
v jejichž katastru se vodní nádrž nachází, tak i státní sprá-
va, regionální politikové, zapojují se kraj i ministerstva. 
Přehrada se pomalu, ale jistě probouzí do života. Skuteč-
ně se dočkala svojí šance?
JS: Pane starosto, na stránkách regionálních novin se 
nyní často objevují články o čištění vody na Plumlovské 
přehradě. Můžete naše občany informovat o tom, co kon-
krétně pro tento rok  čištění obnášelo a jaké výsledky 
přineslo?
AS: Jde o fi nančně i časově náročnou aktivitu, které nezbyt-
ně předcházelo zpracování projektu s názvem „Čistá Hlou-
čela a vodní nádrž Plumlov“. Nad tvorbou projektu se sešli 
Krajský úřad Olomouc, Město Prostějov, Město Plumlov, 
Obec Mostkovice a Mikroregion Plumlovsko, a investovali 
v této fázi společně částku 1,300.000 Kč. Projekt zpracová-
vá otázku krátkodobého i dlouhodobého řešení čistoty vodní 
nádrže. Součástí projektu byl i průzkum, z něhož vyplynula 
volba nejvhodnějšího a také dostupného prostředku, který byl 
tento rok do přehrady aplikován.
JS: Občas slýchám názory občanů, kterými vyjadřu-
jí obavy nad možným znečištěním životního prostře-
dí. Do přehrady byly umístěny chemikálie. Je jejich 
použití skutečně šetrné k životnímu prostředí a zdraví 
neškodné?  
AS: Aplikace látky PAX-18 začátkem srpna byla provedena 
šetrně, pod dohledem profesionálů. Tento prostředek se běž-
ně užívá v úpravnách pitných vod, z čehož vyplývá, že jeho 
použití  životní prostředí neohrožuje. Prostředek nezanechává 
usazeniny. Aplikace prostředku proběhla pod přísným monito-
ringem Povodí Moravy, které provádělo laboratorní zkoušky 
ve svých akreditovaných laboratořích, a také společně se 
státním rozpočtem fi nancovalo tuto část akce. Brzy bude 
k dispozici výsledná závěrečná zpráva. 
JS: Naše občany určitě zajímá, co čeká Plumlovskou pře-
hradu v příští sezóně.
AS: Boj o čistotu vody pokračuje. Další opatření proti 
sinicím a sedimentům bude následovat také příští rok. Minis-
terstvo zemědělství přislíbilo nejpozději na jaře poskytnout 
fi nanční prostředky na tzv. mikroaeraci (provzdušňování) 
vodního sloupce ozónem, který má za cíl zamezit výsky-
tu sinic. Technologie spočívá v tom, že do dna přehrady 
se na určitých částech uloží síť trubiček, do nichž bude 
vháněna směs vzduchu a ozónu. Z jejich perforací bude plyn 
v bublinkách unikat, což rozvíří sedimenty, ve kterých se 
ukládají živiny pro sinice. Pokud bude tato aerace úspěšná, 
odpadne potřeba odtěžit nánosy ze dna nádrže, jak infor-
movalo Povodí Moravy. Mimo to připravují Město Plumlov 
a Obec Krumsín žádost o dotaci na dostavbu kanalizace 
a odkanalizování Plumlova a některých jeho místních částí 

Rozhovor se starostou Města Plumlov Adolfem Sušeněm 
vedla šéfredaktorka Zpravodaje Jitka Spurná.

Rozhovor se starostou města

resp. Krumsína. Obsahem studie je celý komplex opatření, 
obsahující snížení znečišťování proti proudu přítoku Hlouče-
ly. Souběžně s tím Město Plumlov a ostatní obce požádaly 
o pozemkové úpravy, které budou řešit protierozní opatře-
ní při přívalových deštích, což zabrání splavování nečistot 
do vodních toků.

JS: 8. září se konal Den Plumlovské přehrady, 
v rámci něhož navštívili náš region i Plumlov napří-
klad ministr zemědělství Petr Gandalovič, ministr vni-
tra Ivan Langer, poslanec PČR Radim Fiala, olomoucký 
hejtman Ivan Kosatík, šéf Povodí Moravy Miroslav Duda. 
Je šance, že se i tyto vysoce postavené osoby zapojí do 
pomoci?

AS: Už se zapojili. Já i moji kolegové jsme s nimi diskuto-
vali o potřebách našeho města v návaznosti na výše zmí-
něné projekty. Všichni tito vzácní hosté za přítomnosti tisku 
přislíbili pomoc v oblasti řešení čistoty přehrady a vyjádřili 
se tak, že lidé se příští rok budou moci koupat ve vodě bez 
sinic. Budoucnost vodní nádrže Plumlov není lhostejná ani 
regionálním politikům, ani státním institucím.

JS: Pane starosto, domníváte se, že Plumlovská přehrada 
se stane opět oblíbeným a vyhledávaným cílem turistů 
i rekreantů tak, jak tomu bylo v minulosti? 

AS: Přehrada prožila už polovinu letošní sezony bez jedo-
vatých sinic.V měsíci srpnu se kvalita vody zlepšila natolik, 
že jste si jistě sama všimla zvýšeného zájmu veřejnosti. 
Lidé se nejprve chodili se zájmem přesvědčovat o probíha-
jící změně v čistotě vody, poté i slunit, koupat a odpočívat. 
Také Autokemp Žralok zaznamenal v tomto období zvýšený 
zájem o ubytování. Pokud se nastavený trend podaří udržet 
i další roky, turistický ruch na Plumlovské přehradě má 
velkou šanci znovu ožít.

Plumlovská přehrada opět 
pojmem pro veřejnost?



9.5.2007
Rada schvaluje:
- smlouvu o dílo se společností INSTA Group, s.r.o. 
Olomouc - kanalizace v ulicích Na Aleji, Podhradská 
a Bližník v Plumlově,
- vyhlášení záměru prodeje p.č. 1575, k.ú. Plumlov,
- vyhlášení záměru prodeje p.č. 1154, k.ú. Plumlov,
- umožnění venkovního posezení před cukrárnou 
pí. Jančíkové, Plumlov
- uzavření smlouvy se ZD Vícov o nákupu pohonných 
hmot pro JSDH Plumlov.

23.5.2007
Rada schvaluje:
- zrušení hospodářské činnosti Města Plumlov,
- vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 455/2 
a 138/7 v Žárovicích,
- vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 877, 
v k. ú. Plumlov.

28.5.2007
Rada schvaluje:
- na základě výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele ZŠ Plumlov Mgr. D. Zapletalovou do funkce ředi-
telky  od 1.8.2007,
- peněžní příspěvek SDH Soběsuky na pořádání 
dětského dne.

6.6.2007
Rada schvaluje:
- přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého 
kraje - vybavení JSDH,
- podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 
10,155.000,- Kč z prostředků státního rozpočtu na 
investiční akce „Rekonstrukce Tyršova náměstí 
v Plumlově – l. etapa“,
- povolení umístění lunaparku Radost v Plumlově 
pro rok 2008.

18.6.2007
Rada schvaluje:
- vyhlášení záměru na pronájem části pozemku 
p.č. 431/2, Plumlov + smlouvu o pronájmu nemovitosti za 
účelem instalace reklamních panelů se společností Hamr 
marketing, s.r.o. Zlín.
4.7.2007
Rada schvaluje:
- vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 6/1, 
Plumlov,
- vypracování projektu kanalizační přípojky k domu 
č.p. 482, Plumlov,

- podání žádosti MF ČR o dotaci na investič-
ní záměr: „Rekonstrukce místních komunikací 
a výstavba chodníků Plumlov“,
- přijetí dotace z Fondu pro obnovu a výstavbu vodohos-
podářské infrastruktury v Ol. kraji na stavbu kanalizace 
v části Plumlova,
- dodatek č. l smlouvy o dílo – regulační plán lokality 
Plumlov, U Boží muky,
- uzavření smlouvy o dílo se spol. MIS PRO, 
Protivanov – úhrada nákladů spojených s vypracováním 
regulačního plánu,
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí se spol. MIS PRO 
na budoucí převod pozemků s uloženou technikou  sítění
a dopravní infrastrukturou do majetku obce,

18.7.2007
Rada schvaluje:
- znění stížnosti zaslané na MO ČR – rekonstrukce vojen-
ské střelnice Hamry,
- výkaz zisku a ztrát, rozvahu a přílohu organizačních 
složek státu DpS Soběsuky ke dni 30.6.2007,
- p. Ing. A. Zapletala jako osobu stavebního dozoru 
za město Plumlov pro výstavbu kanalizace v ul. Podhrad-
ská, Na Aleji, Bližník v Plumlově,
- Smlouvu o výpůjčce a o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícímu věcnému břemeni mezi Městem 
Plumlov a Vodovodem Pomoraví, svazkem obcí pro vybu-
dování vodovodu v osadách Soběsuky, Žárovice a Hamry,
- přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu 
nemovité kulturní památky – vysokého zámku ve výši 
500.000,- Kč,
- vyhlášení záměru pronájmu části chodníku před domem 
č. 345 v Plumlově z důvodu umístění sezení při provozová-
ní hostinské činnosti.

1.8.2007
Rada schvaluje:
- odmítavou odpověď k nabídkám odprodeje podílů 
s SMLD Niva,
- převod neinvestičních prostředků ZŠ Plumlov 
na zakoupení nové telefonní ústředny,
- převod osobního automobilu Škoda FABIA COMBI 
do správy DpS Soběsuky,
- ukončení nájemní smlouvy na byt, Plumlov 482.
15.8.2007
Rada schvaluje:
- Smlouvu o dílo (Ateliér List, Uherské Hradiště) 
na provedení projektových a odborných prací na akci Úpra-
va Tyršova náměstí, Plumlov,
- ukončení účasti města Plumlov v projektu Olomouc regi-
on card,
- umístění vodovodního řadu DN 150 na pozemcích ve 
vlastnictví Města Plumlov v rámci výstavby Vodovodu 
Pomoraví v Soběsukách, Žárovicích a  Hamrech,
- udělení výjimek z OZV za účelem pořádání hudebních 
produkcí SDH Soběsuky a SDH Žárovice.



20.6.2007
Zastupitelstvo schválilo:
- závěrečný účet Města Plumlov za r. 2006 s výhradami 
a současně rozhodlo, že k odstranění nedostatků uvede-
ných ve Zprávě o přezkoumání hospodaření za r. 2006 se 
přijímají nápravná opatření,
- plán činnosti kontrolního a fi nančního výboru zastupitel-
stva na r. 2007,
- podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 980, v k.ú. 
Plumlov z majetku Vojenských lesů Plumlov,
- přílohu ke směrnici pro poskytování cestovních náhrad,
- změnu rozpočtu Města Plumlov ke dni 
20.6.2007 – rozpočtové opatření č. 1/2007.
Zastupitelstvo neschválilo:
- prodej části pozemku p.č. 1575, k.ú. Plumlov,
- připomínky k zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva města 
Plumlov.

Zastupitelstvo  jmenovalo:
- p. Martina Hyndricha jako zástupce Města 
Plumlov pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací 
dokumentace.

29.8.2007
Zastupitelstvo schválilo:
- změnu počtu uvolněných funkcionářů Města Plumlov, 
kdy s účinností od 1.9.2007 bude zrušena funkce uvolně-
ného místostarosty města,
- zřízení funkce 1. a 2. neuvolněného místostarosty měs-
ta,
- prodej pozemků:
a) přípravu prodeje stavebních pozemků v k.ú. Soběsuky 
u Plumlova-p.č. 183/1 - lokalita Trávník, 

29.8.2007
Rada bere na vědomí:
- podnět k podání žaloby Nejvyššímu státnímu zastu-
pitelství proti rozhodnutí VSÚ MO Brno ve věci 
rekonstrukce střelnice Hamry,

Rada schvaluje:
- změnu jednatele společnosti ATC Žralok Plumlov, s.r.o. 
nahrazení p. Ing. R. Dolečka p. J. Pálkou,
- poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na 
akci Sjezd rodáků k příležitosti výročí 80. let SDH Žáro-
vice,
- zaplacení nákladů na akci Den Plumlovské přehrady ve 
výši 20.000,- Kč.

b) p.č. 1154 v k.ú. Plumlov – ostatní plocha  o výměře 397 
m2  do vlastnictví p. Jaroslavu Kubešovi, bytem Lesnic-
ká 464, Plumlov za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené 
s kupní smlouvou,
- změnu rozpočtu Města Plumlov ke dni 
29.8.2007 - rozpočtové opatření č. 2/2007,
- Dodatek č.2  Stanov Svazku obci VaK 
Plumlov - Vícov,
- opravu názvu ulice  V. B. Plumlovské, Plumlov. 

Zastupitelstvo města zvolilo:
- p. Václava Chytráčka, bytem Soběsuky 84  
1. neuvolněným místostarostou Města Plumlov 
s účinností od 1.9.2007,  který v době nepřítomnosti  sta-
rosty města je pověřen jeho zastupováním, měsíční odmě-
na 10.000,- Kč,
- p. Martina Hyndricha, bytem Soběsuky 99  
2. neuvolněným místostarostou Města Plumlov s účinností 
od 1.9.2007, měsíční odměna 10.000,- Kč.



Občanské sdružení Diakonie Broumov 
ve spolupráci s městem Plumlov

INFORMUJÍ VÁS
Má to smysl. Třiďte odpad.

Jízdní řád - mikrobus 
Klubového zařízení Plumlov 

na hřbitov
...je název celostátní kampaně, kterou v jednotlivých krajích rea-
lizuje společnost EKOKOM a.s. prostřednictvím svých partne-
rů. V Olomouckém kraji je garantem  kampaně Olomoucký kraj. 
Kampaň je součástí pilotního projektu Intenzifi kace odděleného 
sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich oba-
lové složky v Olomouckém kraji,  a klade si za cíl informovat 
veřejnost o potřebnosti a správnosti třídění. V loňském a letoš-
ním roce chceme vysvětlit občanům, že třídění má smysl. Každý 
občan vyprodukuje za rok asi 250 kg odpadů. A jak vypadá prů-
měrně Vaše popelnice? 
25% tvoří bioodpad, 20% papír, karton, 33% plasty a 2% sklo.
Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety, kuchyňské 
linky, drobný stavební odpad atd.
Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, 
kelímky), kovy (plechovky, Al), textil. 
Nebezpečný odpad: zářivky, léky, galvanické články (baterky), 
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 
Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, který zůstane po vytřídění 
výše uvedených složek 
Víte, že:
Pokud odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci více 
než třetiny množství, které vyprodukujeme v domácnostech. Za 
rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. 
Vytříděný odpad se dále zpracovává na linkách, odkud putuje 
do zpracovatelských fi rem, které z odpadů vyrábějí nové výrob-
ky. Aby se vytříděný odpad mohl dále kvalitně zpracovávat, je 
nezbytná jeho „čistota“. Tedy -  aby se do kontejnerů na tříděný 
odpad vhazovalo opravdu jen to, co do nich patří. Setkáváme se 
i s tím, že lidé do kontejnerů na plasty (žlutá barva) vhazují 
pouze PET láhve. Lze sem však vhazovat také kelímky, sáčky, 
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren, na druhé straně sem 
v žádném případě nepatří novodurové trubky, obaly od nebez-
pečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. 
Vždy ale sledujte nálepku na Vašem kontejneru. Do kontejnerů 
na papír (modrá barva) či do sběrných dvorů lze vhazovat nebo 
odvézt noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, kni-
hy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly atd. V žád-
ném případě do kontejneru na papír nepatří  mokrý, mastný nebo 
jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky 
či hygienické potřeby. Do kontejnerů na sklo  (bílý nebo zelený 
kontejner) můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, 
skleněné střepy i tabulové sklo. Pozor! Máte-li k dispozici i kon-
tejner na bílé sklo (bílý), vhazujte sem pouze čiré sklo, sklenice 
apod. Vhodíte-li běžné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejne-
ru. Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla. V některých městech či obcích je umís-
těn také kontejner oranžový – ten slouží pro sběr nápojového 
kartonu. Před vhozením nápojového kartonu jej prosím vymyjte 
a zmenšete jeho objem – ať – stejně jako u PET lahví – nevozíme 
vzduch. Kovový, velkoobjemový a nebezpečný odpad (tedy včet-
ně akumulátorů) patří do speciálních sběren nebo sběrných dvo-
rů. Stavební suť patří do sběrných dvorů a bioodpad do hnědých 
kontejnerů nebo do kompostáren. A například prošlé léky ode-
bírají lékarny. V současné době již funguje tzv. zpětný odběr 
elektrospotřebičů. Kam s elektrospotřebiči zjistíte na Vašem 
městském/obecním úřadě.
Víte, co z nich? 
Proč třídíme odpad? Jednotlivé komodity – tedy to, co třídíme 
v jednotlivých kontejnerech – jsou dále zpracovávány – v třídič-
kách se dotřídí, odvezou se do zpracovatelských fi rem a ty z nich 
vyrábí nové zboží. Například z plastů se vyrábí bundy, lavičky, 
skluzavky, fólie, netkané textilie. Z papíru recyklovaný papír, 
který je možno používat i do kopírek, papírové kapesníčky, toa-
letní papír, kartony, knihy. Ze skla nové sklo. Z nápojových kar-
tonů nástěnky a další výrobky.

• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen 
funkční
• Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Z ekologických důvodů NELZE vzít: obnošené boty, koži-
chy, oděvy z umělých vláken, kabáty, ledničky, televize, 
nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky
(došlo by ke znehodnocení transportem)
Sbírka se uskuteční ve Vašem městě či obci
dne:  17. 11. 2007
čas: 10:00 – 11:30
místo:   Plumlov – garáž Tyršovo náměstí
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá MÚ tel.  582 393 217. 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům 
u nás  i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umís-
titelní na trhu práce. Více na  www: diakoniebroumov.org

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

Odjezd mikrobusu ze stanoviště:
Plumlov  13:30 od kostela se zastávkou 
u Hotelu
Hamry  13:45 zastávka autobusu
Žárovice 13:50 zastávka autobusu
Soběsuky 13:55 od bývalé školy
Doba pobytu na hřbitově asi 30 minut.
Mikrobus jede v tyto dny:
26. října | 23. listopadu | 14. prosince

Sběrný dvůr v Plumlově
je otevřen v době od 8:00 do 12:00 hodin, 

a to v následujících termínech:
6. 10. 2007 | 3. 11. 2007 | 1. 12. 2007

Poděkování a výzva kronikáře
Vážení občané,
jako kronikář města Plumlov a osady Soběsuky děkuji všem, kte-
ří poskytli informace pro kronikářský zápis z roku 2006, i těm, 
kteří reagovali na mé dotazníky a poskytli tak potřebné údaje pro 
kroniku. Bez vaší pomoci není možné kroniku vést.
Současně s vedením kroniky se buduje i kronikářský archiv, 
ve kterém jsou uložené staré fotografi e obce, občanů, kteří nás již 
opustili, pohledy, staré listiny, plakáty, pozvánky aj., co připomí-
ná naši minulost, ale i zajímavosti ze současnosti. Bylo by chy-
bou, kdyby zmíněné archiválie skončily ve sběru nebo v kotel-
ně, popřípadě v soukromých sbírkách různých sběratelů. Pokud 
se něco z uvedených věcí nalézá ve vašich domácnostech, darujte 
je do archivu kroniky. Za darované předměty bude dárci vysta-
veno potvrzení a darovaný předmět bude zaznamenán v eviden-
ci. Zmíněné archiválie můžete předat přímo mně osobně nebo 
v kanceláři Městského úřadu v Plumlově.

Josef Pálka,kronikář



KONCEPCE ROZVOJE 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLUMLOV
Školní vzdělávací program
Program naší školy má název „Otvíráme cestu pro vstup do 
života všem“ a jeho základ spočívá v respektu k osobnosti 
každého žáka, v orientaci na jeho individuální potřeby a sti-
mulaci k práci vzhledem k jeho možnostem. Dalším důležitým 
aspektem je rozvoj talentu, schopností a podpora tvořivosti. 
Naše škola vytváří prostředí, v němž se žák „učí být sám 
sebou, učí se žít s ostatními, učí se komunikovat, učí se, jak se 
učit.“ Toho dosáhneme prostřednictvím metod a forem práce 
Tvořivá škola, Zdravá škola, Bezpečná škola. Škola je místem 
hledání žákovy cesty do života, škola je výzva, aby žák našel 
sám sebe. Program má pomoci každému dítěti zažít úspěch. 
Pedagog zjišťuje to, co dítě umí, nikoli co neumí. Smyslem 
je vybavit všechny žáky vědomostmi, dovednostmi, schop-
nostmi, postoji i hodnotami na takové úrovni, která je pro ně 
dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání. Společen-
ství školy tvoří pedagogové, žáci a rodiče, kteří mají rovno-
právné postavení a svým jednáním reprezentují školu. 

Vize školy:  „ Vytvořme spolu  DUHOVOU ŠKOLU. “
Spočívá ve vytvoření DUHOVÉ školy (D-dynamické, 
U-usměvavé, H-hravé, O-otevřené, V-vstřícné, OU - o aktiv-
ním učení). Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými 
lidmi, kteří dovedou efektivně komunikovat, budou vnímaví 
a citliví k okolí i k životnímu prostředí, přijmou zodpovědnost 
za sebe, za druhé, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat,  
zdůvodňovat své názory a budou se  chtít celoživotně vzdě-
lávat.

Naše škola si stanovila tyto priority:
- kvalitní základní vzdělání zaměřené na ovládání praktic-
kých dovedností, které lze uplatnit
- rozvoj komunikačních dovedností v mateřském i cizím 
jazyce, počítačovou gramotnost
- pomoc žákům s poruchami učení, s tělesným postižením, 
s nevýhodným kulturně sociálním zázemím a pomoc nada-
ným - rozvíjet jejich schopnosti a nadání
- otevřené partnerství mezi učiteli, učiteli a žáky, školou 
a rodinou, školou a zřizovatelem
- podpora a rozvoj výchovy ke zdraví, její chápání jako 
nezbytné součásti vzdělávání
- vštípení žákům péči o přírodu a životní prostředí
- podpora rozvoje žáků v oblasti zájmového vzdělávání – pro-
hlubování dovedností ve sportu, výtvarných a rukodělných 
činnostech, modelářství, informačních technologiích, pěsti-
telství

- podpora harmonického rozvoje osobnosti s důrazem 
na osobnostní a etickou výchovu
Záměr školy:
ZDRAVÁ ŠKOLA, znamená:
Péče o zdravý vývoj žáka. Pitný režim, pohybové aktivity, 
relaxaci, plavání, základní preventivní program proti šika-
ně, drogám, násilí. Školu v přírodě, ozdravné pobyty, nácvik 
a dodržování pracovních a hygienických návyků, zásady 
zdravé výživy. Estetický a kulturní rozvoj žáků (kultur-
ní akce, zájezdy, keramická dílna, účast ve sportovní lize, 
poznávání kulturně-historických památek, podpora Hnutí na 
vlastních nohou – humanita). Kroužky keramiky na 1. a 2. 
stupni, Babinec, Kulinářský kroužek, Modelářský kroužek.
BEZPEČNÁ  ŠKOLA, znamená:
Pravidla chování žáků ve třídách, prevence úrazů, školní řád, 
školní parlament, diagnostika třídního kolektivu, posilování 
zodpovědnosti žáků za chování. Pomoc mladším spolužá-
kům, důraz na osobnostní výchovu – empatie, tolerance, dob-
rá pověst školy, péče o integrované žáky, schránka důvěry, 
konzultace, prevence.
OTEVŘENÁ ŠKOLA, znamená:
Komunikující škola. Klade důraz na partnerství učitel a žák 
a učitel a rodič. Konzultace s rodiči za přítomnosti žáků, škol-
ní akce, spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, se Školní radou, 
Klubem rodičů, se ZUŠ, DD, KZ a dalšími. Sebehodnocení 
žáků, jejich reprezentace v soutěžích, olympiádách. Dny ote-
vřených dveří, mezinárodní projekty, prostředí důvěry a spo-
lupráce. Rozvoj informačních technologií (webové stránky, 
Internet, Školní časopis, Školní rozhlásek). Otevření školy 
pro veřejnost (pronájem tělocvičny, hřiště, výstavních prostor, 
učebny informatiky, keramické dílny). Počítačový kroužek pro 
1. stupeň, Internetový kroužek pro 2. stupeň.
EFEKTIVNÍ ŠKOLA, znamená:
Orientaci na žáka, podporu jeho učení, vede k odpovědnosti 
za dosažené výsledky, k sebehodnocení, respektování názorů 
jiných, ke komunikaci, smysluplnému používání dovednos-
tí a poznatků v praktickém životě, k pracovní kompetenci. 
Efektivní škola má vysoký standard, sleduje pravidelně výko-
ny žáků (testy KALIBRO, SCIO, CERMAT), je prováděna 
zpětná vazba – autoevaluace. Má pozitivní školní klima – je 
DUHOVÁ.
          
Cíle školy:
Zdravý životní styl, pohybové aktivity jako trvalé životní 
potřeby, vybudování stabilního pedagogického sboru, roz-
voj týmové spolupráce, získávání žáků, podpora moderních 
metod výuky, mediální výchova, multikulturní výchova. 
Zkvalitnění práce TU především na druhém stupni (komu-
nitní kruhy, diagnostika žáků, společné akce, zájmová čin-
nost, sport, estetika, informatika, jóga, tanec, hippoterapie, 
gymnastika, basketbal, fotbal, fl orbal). Důraz na moderní 
informační technologie (multimediální učebna, počítačo-
vá učebna), využívání asistentů pro práci s integrovanými 
žáky, práce speciálního pedagoga, podpora logopedického 
kroužku, zvýšení zájmu rodičů o práci dětí ve škole, konzul-
tace, školní dílny. Zahájit výměnné pobyty žáků se školami 
v zahraničí (AJ, NJ). Podpořit vysokou úspěšnost žáků při 
přijímacích řízeních na střední školy. Podporovat autoevalua-
ci, sebehodnocení, prověřovat znalosti žáků testy KALIBRO, 
SCIO. Provádět minimální preventivní program jako výuku 
obrany proti šikaně, realizovat Dny otevřených dveří ve spo-
lupráci se zřizovatelem.

Opsáno ze školních tabulí
Nový školní rok znamená pro Základní 
školu v Plumlově změnu v jejím vedení. 
Post ředitelky ZŠ převzala po odcházejícím 

řediteli paní Mgr. Dagmar Zapletalová. Novou paní ředitel-
ku jsme požádali o představení její koncepce, která by měla 
nejen navázat na dosavadní rozvoj, ale také uvést do praxe 
nové záměry a myšlenky. Vzhledem k tomu, že „Koncep-
ce rozvoje Základní školy Plumlov“ je informačně bohatý 
a rozsáhlejší materiál, prostor Zpravodaje nám dovolí 
zveřejnit jen jeho zkrácenou verzi s přihlédnutím k tomu, 
aby výpovědní hodnota projektu byla zachována.



Na co jsme brali zřetel, vysvětlí naše   DESATERO ŠKOLY: 

1) Vytvářet pro žáky příjemné, klidné školní prostředí, 
ve kterém si vzájemně rozumíme, chováme se k sobě slušně, 
vážíme si sebe i druhých, děti a dospělí jsou partneři.
2) Chceme se vzdělávat a zdravě se učit. Zohledníme míru  
žákových schopností, učíme žáky k osvojení kompetencí 
potřebných pro život. Poradíme, jak využít teorii prakticky.
3) Dítě je osobnost, chceme jí porozumět, nestačí jen znát 
a umět, ale vědět si rady.
4) Integrovat – péče o handicapované děti ( bezbariérová ško-
la), napravujeme poruchy učení, vedeme ke vzájemné tole-
ranci a spolupráci.
5) Budovat informační prostředí – vést děti k práci s infor-
macemi. Poradit si, kde a jak hledat informace a jak je použít. 
Dále zdokonalovat technické vybavení, informační techno-
logii.
6) Sportovat, relaxovat, rozumět sobě i přírodě. Podporujeme 
plavání, lyžování, jízdu na kole, bivakujeme ve škole, závodí-
me, táboříme, poznáváme se jinak než ve škole.
7) Učíme se cizí jazyk – patříme do Evropy- partnerství se 
školami doma, v budoucnu  i v zahraničí. Spolupracujeme se 
školami v Krumsíně, Drahanech, s MŠ v Plumlově, Ohrozi-
mi, Vícově, Prostějovičkách.
8) Prakticky chápat pojem demokracie- žákovský parlament, 
spolupráce mladších i starších spolužáků – patronáty, dílny, 
projety, ZÚ, divadelní a hudební vystoupení.
9) Mít preventivní program – vnímat nebezpečí z vnějšku, 
výběr pořadů a programů o prevenci, podporovat výchovu ke 
zdraví, zdůraznit osobní bezpečí, konzultace s preventistou, 
výchovným poradcem, třídním učitelem, schránky důvěry.
10) Komunikovat s veřejností – domluvit se s partnery 
školy. Vtáhnout rodiče a veřejnost do dění školy. Učitelé 
chápou smysl celoživotního vzdělávání. 

Mgr. Dagmar  Zapletalová, ředitelka ZŠ  Plumlov

Soutěže a olympiády ve školním 
roce 2006/2007 na ZŠ Plumlov
Olympiády
Žáci ZŠ Plumlov se ve školním roce 2007/2008 zúčastnili 
okresních kol olympiád v anglickém, německém a českém 
jazyce, dějepisné, zeměpisné, chemické, biologické a  mate-
matické olympiády. Úspěchy:
Tereza Menšíková, 7.A, 1. místo v okresním kole biologické 
olympiády. 
Žaneta Pořízková, 6.A, 4. místo v zeměpisné olympiádě
Tereza Menšíková, 7.A, 5. místo v zeměpisné olympiádě
Eva Polénková, 9.B, 5. místo v olympiádě v anglickém 
jazyce
Lenka Slezáková, 9.A, 6. místo v matematické olympiádě.
Z celkem 16 umístění bylo 11 do 10. místa a z toho 
4 do 5. místa.
Sportovní soutěže
Velmi úspěšně reprezentovali žáci naši školu v 17 sportovních 
soutěžích: okresní a krajské  kolo přespolního běhu, turnaj 
Cyrilometodějského gymnázia ve  fl orbale, halová kopaná, 
okresní fi nále McDonald Cup, Coca Cola Cup, okresní fi nále 
ringa, minifotbal, atletický čtyřboj, okresní fi nále v halové 
atletice „KIDS“, volejbalová liga, okresní fi nále ve volejbale 
B, okresní kolo házené, okresní fi nále ve vybíjené, přehazo-
vané a lehké atletice (Pohár rozhlasu), petanque – Olomoucký 
kraj, street hockey.

Družstva: Ze 42 umístění bylo 31 do 5. místa, z toho jedenáct 
3. míst, dvě  2. místa a pět  1. míst (okresní kolo přespolního 
běhu starší žákyně, okresní fi nále Mc Donald Cup, kvalifi -
kační skupina na Coca Cola Cup, Petanque) . Jistě nejcenněj-
ší jsou úspěchy v krajských kolech: 5. místo starších žákyň  
v přespolním běhu, 4. místo družstva chlapců 1.-3. ročníku 
na Mc Donald Cup, 3. a především 1. místo družstva chlapců 
v Petanque, kde se R. Janeček, J. Kučera a P. Písečný stali 
krajskými přeborníky.
Největší úspěchy jednotlivců: 
1. místo a přeborníkem okresu v přespolním běhu na 1500m 
se stala Tereza Menšíková
1. místo v přespolním běhu získal  Jakub Stoklasa
Nejlepším čtyřbojařem v okrese se stal Ondřej Hrazdil

Nesportovní soutěže
Velkým úspěchem byla výhra žáků odloučeného pracoviště 
ZŠ Drahany  v okresním kole „Dopravní soutěže mladých 
cyklistů“.

Mgr. Pavel Majoršin, zástupce ředitele ZŠ Plumlov

S tetkou Abecedkou v Protivanově
Opět se vám hlásí Lucka Zelená, tentokrát už žákyně 5. třídy. Ráda 
bych vám  povyprávěla o tom, co se děje na naší škole. Posled-
ní prázdninový víkend strávili budoucí prvňáčci v Protivanově. 
Pro ně a jejich rodiče byl připraven program, který jim pomůže 
usnadnit vstup do školy. Celé setkání vypuklo v pátek 31. srpna. 
Po úvodním seznámení si při hře „Děti a holčičky, kdo se mnou 
půjde do školy?“ paní učitelka Hana Finsterlová nejdříve svoje 
prvňáčky pochytala, pak se společně s rodiči vydali školu hledat 
a  museli překonat neposedné dveře. Potom děti zůstaly se svou 
paní učitelkou samy, protože jejich rodiče si odvedla paní učitelka 
Eliška Pitáková s mojí mamkou (Janou Zelenou). Na dospělé čeka-
ly žertovné štafety, při kterých si museli předávat všelijaké před-
měty, ale hlavně se museli společně domlouvat a spolupracovat. 
Po krátké přestávce si děti za pomoci rodičů vyrobily karnevalové 
masky. Objevili se tak čertíci, lvíčci, kočky… Pan Martin Dostál 
(ředitel ZŠ Krumsín) pro děti připravil malou diskotéku. A musím 
podotknout , že si zatančili i dospělí včetně paní učitelek.
Večer na děti čekalo překvapení u ohně. Najednou se mezi nimi 
objevila tetička Abeceda. Ta hledala Pohádkové království, 
v němž by její malá Andulka, kterou má na starosti jako chůva, 
mohla chodit do školy i se svými oblíbenými zvířátky. Děti se roz-
hodly, že tetce Abecedce pomůžou. Všichni jsme museli přivolat 
kouzelného dědečka, který dětem pomohl najít kouzelné světýlko 
a dopis napovídající, kde se Pohádkové království nachází a jak ho 
hledat. Byl už však večer, proto jsme se všichni rozhodli vydat na 
cestu až druhý den ráno.V sobotu hned po snídani za dětmi opět 
přišla tetka Abecedka a společně s rodiči se vydali do lesa hledat 
kouzelnou pavučinu, kterou se do Pohádkového království vstu-
puje. Pak už se děti vydaly hledat zvířátka, která jim budou pomá-
hat ve škole. Našly nejdříve sovu, které pomohly složit obrázky 
zvířátek a ta jim slíbila, že jim ve škole bude radit při prvouce. 
U zajíčka si děti vyzkoušely svoji obratnost. Berušce – tu jsem hrá-
la já – pomohly navléct korálky. Beruška dětem přislíbila pomoc 
v českém jazyce. Pomáhat v matematice bude opička, které děti 
pomohly hledat čísla od 1 do 10. Na konci lesa na budoucí prvňáč-
ky čekala brána s kouzelným zvonečkem. Úkol byl splněn. Tuto 
pohádkovou cestu děti absolvovaly bez rodičů, ti zatím  soutěžili 
v lesním golfu a vyzkoušeli si lanové dráhy. Po obědě si děti s paní 
učitelkou povídaly o ročních obdobích a vymalovávaly obrázky. 
Rodiče zatím hráli hry, u kterých museli opravdu přemýšlet. Zkus-
te třeba přenést plný kyblík vody jen pomocí dvou provazů…
Na úplný závěr za dětmi opět přispěchala zvířátka a přinesla jim 
z lesa poklad – školní aktovky, které už v pátek rodiče tajně 
přivezli. Některé děti si ani aktovku nechtěly převzít, protože 
si myslely, že už jednu takovou mají doma. Myslím, že se všem 
13 dětem v Protivanově líbilo. A já jsem ráda, že jsem mohla pomá-
hat při akci, kterou jsem si sama před čtyřmi lety jako budoucí 
prvňáček na stejném místě vyzkoušela. 

Lucka Zelená



Léto na zámku, jaké bylo, 
aneb stručné ohlédnutí

***KULTURNÍ PEL - MEL***

Kulturní léto na zámku Plumlov zahájil na přelomu června 
a července multižánrový festival PlumLOVE 2007, jehož 
první ročník po tři dny hostil na osm desítek mladých muzi-
kantů a divadelníků, kteří připravili pro návštěvníky pestrý 
a nabitý program. První polovinu července uzavře-
la premiéra divadelního představení „Cesta kolem 
světa za 80 minut“, což bylo tradiční vyvrcholení již 
6. ročníku divadelního workshopu, který na zám-
ku a zámeckém nádvoří probíhal dva týdny.  Součástí 
workshopu, nebo lépe, jeho doprovodnou akcí byl „Týden 
scénické tvorby“, jehož 5. ročník představil na nádvo-
ří zámku a rekonstruovaných prostorách nízkého zám-
ku desítku divadelních a hudebních souborů z České 
a Slovenské republiky.
První srpnový pátek rozezněly nádvoří zámku rocko-
vé rytmy revivalových kapel AC/DC, Nirvana a Ozzy 
Osbourne. Akce s názvem „Rock na zámku I“ měla pak 
své další pokračování v „Rock na zámku II“ v předposled-
ním srpnovém pátku. Vzhledem k ohlasu obou koncertů 
bude zámek Plumlov v této tradici pokračovat i v budouc-
nu. „Kamenný sál“ pak v srpnu  hostil skupinu bubeníků 
Ivo Samiece z Opavy, kterou si přišla poslechnout i přes 
vytrvalý déšť spousta posluchačů ze širokého okolí. Po 
nádherném bubnování všechny dostal do pohody následný 
jam session skupiny Panoráma. Tradiční divadelní před-
stavení souboru Temno z Týniště nad Orlicí uvedlo nově 
nastudovanou hru Vrány, a noční koncert skupiny Polojas-
no uzavřel kulturní léto na zámku Plumlov.
V září (22.9.) proběhlo na zámeckém nádvoří tradiční 
Vinobraní, pořádané Spolkem plumlovských nadšenců. 
V závěru října (27.10) se konají Hubertské slavnosti spoje-
né s uzamykáním zámku a ukončení zámecké sezóny 2007. 
V rámci jarmarku se uskuteční Hubertská mše v obřadní 
síni vysokého zámku.
V měsíci říjnu bude program prohlídek doplněn o noční 
prohlídky , které by se měly konat 13. a 27.října.

Robert Doleček, kastelán

Zámek Plumlov a Klubové zařízení 
Plumlov - akce do konce roku 2007

Poděkování z Domova 
pro seniory Soběsuky
Za klienty Domova pro seniory v Soběsukách bych 
rád poděkoval paní ředitelce Marcele Funkové 
a doprovodnému personálu za organizaci 
půldenního pobytu v Arboretu v Bystrovanech 
u Olomouce. Každý z nás mohl poznat krásu 
exotických rostlin, obdivovat vzácná květenství. 
Kladem tohoto zájezdu bylo, že se mohli zúčast-
nit i méně pohybliví klienti (bezbariérový přístup) 
a bylo všem umožněno mimo prohlídky 
i příjemné posezení u kávičky. Strávili jsme spo-
lečně velmi milé dopoledne, škoda, že akcí, které 
pro nás pracovníci připravují, se nezúčastní více 
klientů. Přesto si myslíme, že potěšit byť jedno-
ho člověka má v těchto zařízeních smysl. Již nyní 
se těšíme na další společenské a sportovní akce, 
které nás čekají.

Za klienty DpS  František Zbořil

4.10. v 17:00 se v prostorách nízkého zámku uskuteč-
ní přednáška na téma „Využití léčebných účinků bylin 
k léčbě a prevenci civilizačních chorob“. Přednášku 
povede Mgr. Jarmila Podhorná z Brodku u Konice.
13.10. a 20. 10. od 18.00 - noční prohlídka zámku
20.10. KZ Plumlov pořádá ve spolupráci s Mikroregio-
nem Plumlovsko zájezd na nákupy do Polska. Možnost 
přihlášení v KZ Plumlov, cena 200,- Kč.
27.10. - Hubertské slavnosti, uzamykání zámku, (nádvoří 
zámku, Kamenný sál, podium před zámkem)
27.10. - Hubertská mše (obřadní sál vysokého zámku)
27.10. - výlov Podhradského rybníka
10.11. - Martinská husa - pořádá spolek Plumlovských 
nadšenců (nádvoří zámku)
10.11. - ve spolupráci s Domovem pro seniory Soběsuky 
se uskuteční Tradiční sváteční odpoledne s dechovkou 
v KD Žárovice.
16.11. - vystoupení zpívajícího právníka Ivo Jahelky. 
Akce se uskuteční v KD v Žárovicích, vstupné 100,- Kč. 
Předprodej od měsíce října na KZ Plumlov.
1.12. - Advent na zámku – jarmark s vánoční tematikou, 
zabíjačka, zabíjačkové hody (nádvoří zámku, Kamenný 
sál).
Akce zámku budou zveřejněny na www.zamek-plum-
lov.cz, a na plakátech.



Dovolte nám, abychom se představili
Stránka pro občany, místní spolky, zařízení, kluby a zájmové organizace.
Milí občané,
na tomto místě by vás chtěl Zpravodaj seznamovat 
s činnostmi místních spolků, zařízení, klubů či uveřejňo-
vat příspěvky občanů, kteří mají zájem poskytnout zají-
mavé informace ze života Plumlova a přilehlých osad. 
Rádi přivítáme vaše náměty a nápady, které určitě nezapad-
nou. Smyslem této strany je otevřít příležitost k představe-
ní a dát prostor pro vzájemná potkávání. Uzávěrka dalšího 
čísla je 30.11.2007.

 Co se nám vybaví, uslyšíme-li slova „dětský 
domov“? Možná si představíme osamělé dítě, které soudní 
soukolí umístilo do prostředí bez lásky, laskavosti a vlídného 
slova. Dítě, které zažilo víc, než si my, dospělí, dokážeme 
představit. Jeho dny tušíme sevřené v mantinelech příka-
zů, zákazů, přísného režimu. Můžeme přebírat nespočet 
důvodů, proč jsou dětské domovy pro většinu lidí neosobní 
ústavy se záhadným životem za jejich zdmi. Na Plumlově 
ale máme jeden Dětský domov, a zároveň s tím i výbornou 
příležitost zjistit, že na výše uvedené představy je možné 
s jistotou zapomenout. I když děti, které zde vyrůstají, jsou 
od svých rodičů z různých důvodů odloučené, určitě nejsou 
ani opuštěné, a už vůbec ne vystavené přísným drilům či 
nezájmu. Pojďme se s nimi seznámit. Směr a pestrou náplň 
Dětskému domovu v Plumlově udávají ředitel pan Mgr. 
Radim Kratochvíl se zástupcem panem Mgr. Petrem Anto-
níčkem. O dvacet dva dětí se dále stará sedm denních vycho-
vatelů a čtyři asistenti pedagogů (noční „tety“). Bezproblé-
mový chod zajišťují provozní zaměstnanci. Zřizovatelem 
je Olomoucký kraj.
 Po mojí návštěvě ve vlídném prostředí tohoto dět-
ského domova jsem pochopila, že tito lidé nechodí do práce, 
aby si zde odbyli svých osm hodin, ale chodí se o děti starat 
tak, jak by to dělali rodiče. Zajímají se o jejich přání, názo-
ry, pomáhají jim s každodenními starostmi, pečují o jejich 
potřeby, naplňují  volný čas, jezdí s nimi na kroužky, soutěže 
a výlety, podporují je v zájmech, radují se z jejich úspěchů, 
pomáhají jim při studiu a také při nelehkém vstupu do života. 
Jednoduše jsem byla na návštěvě ve velké rodině, což ve mně 
ještě utvrdil i fakt, že děti oslovovaly své vychovatele: „Teto, 
strýci.“ Třináct dívek a devět chlapců zde žije ve třech malých 
rodinných skupinách. Každá skupina má k dispozici vlast-
ní prostory, kde najdeme dětské pokoje, obývák, kuchyňku 
a sociální zařízení. Zhruba od dvanáctého či třináctého roku 
věku se od dospívajících očekává jistá míra samostatnosti. 
Starší děti si každou neděli samy vaří a mladší jim pomáhají. 
Všechny se tak učí, jak a co se používá, jakým způsobem se 
připravuje jídlo. Děti se učí udržovat pořádek a vše po sobě 
pečlivě uklidit. Vaření během týdne, praní prádla a úklidy 
společných prostor a další už zajišťuje provozní personál. 
Denní režim dětí se od běžného života rodiny téměř neliší. 
Ráno odchází dvě děti do školky, dvanáct do základních škol, 
a ostatní se rozjíždí do učilišť a středních škol. Odpoledne se 
děti věnují školní přípravě, také mají možnost sportovního 
vyžití, hrají společenské hry, a některé docházejí do kroužků 

Žijeme tu s vámi
Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán

v Prostějově. Na prostorné zahradě za domem se děti nejen 
vyřádí, ale zkouší v létě i pěstovat jahody, hrášek, rajčata, 
nebo co je zrovna napadne. Toto léto si užily i bazénu. Domov 
příležitostně navštěvují kulturní kluby se svými programy. 
Víkendy jsou většinou volnější, vychovatelé zajišťují pro děti 
výlety či návštěvy kulturních akcí. Dá se říct, že i Vánoce se 
hodně podobají těm v běžných domácnostech. 
 Pokud se ohlédneme za uplynulými prázdninami, děti 
zažily tábornický život a to rovnou ve dvou stanových táborech, 
v Křekově v Podskaličí a v Kladkách. Spřátelený DD v Zábře-
hu byl místem výměny části dětí, aby poznaly jiné prostředí. 
Díky klubu Kiwanis Junior pobyly i v Jeseníkách. Největ-
ším zážitkem však byl pro jedenáct dětí výlet do Švýcarska, 
který se uskutečnil jednak díky úsilí vedení tohoto dětské-
ho domova, a také díky klubu Kiwanis YP Prostějov, který 
akci fi nančně zaštítil. Dobrá věc se podařila, a děti se mohly 
podívat do okolí města Gottschalkenberg, navštívily Curych, 
Luzern, poznávaly přírodu i místní život. Viděla jsem foto-
grafi e z tohoto výletu, a na nich jen spokojené a rozesmáté 
dětské tváře.
 Co velmi ráda zmíním, je fakt, že mezi dospívají-
cími najdeme studenta Katedry tělesné výchovy Univerzity 
Palackého v Olomouci, studentku Umělecké grafi cké školy 
v Jihlavě, dále další studentku maturitního oboru Střední 
školy obchodu a služeb v Prostějově. Ostatní chlapci a dív-
ky navštěvují odborná učiliště a vedou si dobře. Toto je vel-
ký úspěch, držme tedy studujícím palce, protože jejich píle 
je základem budoucího spokojeného života. V souvislosti 
s tím nás jistě napadne, co čeká děti, až dostudují či získa-
jí výuční list? Pedagogové a vychovatelé mají jasno v tom, 
že jejich děti nemůžou odejít do života nepřipravené. Domov 
se snaží postarat, aby mladí dospělí nezůstali bez přístře-
ší či práce, a řeší případ od případu s přihlédnutím k jeho 
specifi kům. Pravdou je, že okamžikem ukončení studia 
či učení končí péče státu. Proto dětský domov spolupracu-
je se sociálními pracovnicemi, kurátory, a pomáhá dětem 
nacházet bydlení alespoň v rámci ubytoven, což v součas-
nosti není jednoduché. Každý malý úspěch zde považují za 
výhru. Stále je totiž hodně dětí, které se nemají kam vrátit, 
a bez cizí pomoci  přechod do „dospělého“ života zvládají jen 
s obtížemi. 
A na závěr dvě zajímavosti ze života Dětského domova 
v Plumlově:
 Čtrnáctiletá obyvatelka Žanetka vyhrála letos v rámci 
konání 16. sportovních her DD v ČR, na mistrovství republiky 
v Příbrami, první místo v hodu kriketovým míčkem. Zdatná 
sportovkyně pojede reprezentovat Českou republiku na Slo-
vensko, kde si změří síly se soutěžícími z Maďarska, Slovenska 
a Polska. Délka jejího hodu už při tréninku přesáhla magic-
kou hranici 50 metrů. 
 Až půjdete na procházku kolem Dětského domova 
v Plumlově, všimněte si všemi barvami zářícího plotu. „Je to 
tím, že tu bydlí jen samé veselé děti“, uzavřel svoje vyprávění 
zástupce ředitele, pan Antoníček.
S  Mgr. Petrem Antoníčkem si povídala a pro Zpravodaj 

připravila: Jitka Spurná



OSOBNOSTI PLUMLOVSKA
Stopy, jež se snaží ukrýt čas, 

jsou stále zde, a inspirují nás.
Jedna z velkých kraje ctností, 
tkví v dědictví osobností.                                       

Frant išek Hýbl
(*6.5.1875 | +31.7.1929)

Profesor fi losofi e, historik, badatel, plumlovský rodák.
 Chlapec František Hýbl spatřil poprvé svět dne 
6.5.1875 v Plumlově v domě č.p. 171. Narodil se do rodiny 
chudého domkaře jako druhý, po první sestře. Po něm při-
šly na svět ještě dvě dívky. Jeho otec měl zalíbení v hudbě, 
a tuto lásku vštěpoval i svým dětem.Tak se malý František, 
ač nerad, trápil u housliček, což se však později ukázalo 
jako výhoda. Rodiče viděli budoucnost svého syna na kaza-
telně v kněžském rouchu, avšak osud vedl Františka jiný-
mi cestami. Věda dostala přednost před sestřičkou vírou. 
Protože měl výborné školní výsledky, nastoupil František 
v roce 1886 na olomoucké gymnázium. Gymnazista Hýbl 
překvapoval svojí pílí, nadáním a svědomitostí, čímž si 
od počátku studia uhájil primát, o který později soupeřil 
s Bohuslavem Malým. Míval samé výborné, kromě pří-
rodopisu, který jej příliš nezajímal. František nejprve 
exceloval v matematice. Ohromil své spolužáky při logice 
známým sofi smatem1, když dokázal na dvou tabulích, že 
jedna se rovná dvěma. Tudíž se předpokládalo, že studen-
tova kariéra se slibně rozvine na poli čísel. Mimo povinné 
studium se natolik zdokonalil ve hře na hudební nástroje, 
že o něj projevil zájem i veřejně vystupující Gymnazijní 
orchestr. Hýbl hrál velmi pěkně, a to nejen houslové party. 
Ovládl i basu, violu, klarinet, pokud bylo třeba. Jak byl 
vděčný svému otci za hudební základy. Z účinkování  na 
koncertech, pořádaných olomouckým spolkem Žerotín, 
mu občas zacinkal v kapse malý peníz na přilepšenou. Byl 
za tento příjem vděčný, neboť neměl žádné stipendium 
a rodiče jej mohli podporovat jen skromně. Přes očividnou 
chudobu byl přesto veselým a ochotným kamarádem, kte-
rý se rád družil, v nižších třídách si rád hrál, a ve vyšších 
třídách se dal zlákat i na „zakázané ovoce“ jako džbánek 
piva či hru v taroky. V septimě se poprvé zamiloval do dív-
ky, avšak tato slečna nic netušíc, se mu brzy provdala za 
jiného. Avšak ještě na gymnáziu potkal jinou velkou život-
ní lásku – lásku k Bulharsku a jeho historii. V žákovské 
knihovně objevil první zmínky o bulharských dějinách, 
které byly jako první zachyceny perem Josefa Konstan-
tina Jiřička, vnuka velkého P.J.Šafaříka. Hýblova maturi-
ta představovala zkoušku z matematiky, latiny a řečtiny. 
Zkouška z češtiny mu byla prominuta a ostatní předměty 
určila průměrná známka. Maturant František Hýbl si po 
zásluze odnesl samé výborné..
 Středoškolská léta skončila a rodiče svému synovi 
další studia rozmlouvali. Peněz nebylo nazbyt. Hýbl však 
přesto zahájil v Praze studium historie. Obavy rodičů měly 
však brzy dojít naplnění. Nic naplat, Hýblova touha dovršit 
vzdělání byla natolik silná, že jej nutila přežívat jen ve vel-
mi skromných podmínkách. Naštěstí, chudší studenti mohli 
chodit na obědy do podpůrného spolku Radhošť, avšak ne 
pokaždé. František často obědval jen chléb a sýr, na večeři 
nic, a toto skromné živobytí mu brzy začalo podlamovat to 
nejcennější - zdraví. Jak byl vděčný za odpolední zaměst-
nání v advokátní kanceláři, které se naskytlo! Vědeckou 
a odbornou přípravou procházel na Univerzitě velmi dob-

ře a bez průtahů. V seminářích skvěle zpracoval témata 
jako „Obnovení arcibiskupství pražského“, nebo „Sullova 
ústava římské republiky“, či „Počátky Minoritů v Čechách 
a na Moravě“, které byly později vydány v Českém časo-
pise historickém.  K rigorozní zkoušce z dějin obecných 
a jazyka latinského mu umožnila vstup disertační práce 
„Grun Guerfurtský a jeho životopis sv. Vojtěcha.“, která 
se později stala nejvýznamnějším českým příspěvkem 
u příležitosti 900. výročí smrti sv. Vojtěcha. Prošel i fi loso-
fi ckým seminářem, z něhož zpracoval téma „Co jsou ději-
ny fi losofi e a co jest fi losofi e dějin“. Státní zkoušky složil 
v 1899, a to z dějin obecných, rakouských a ze zeměpisu. 
Získal titul doktora fi losofi e. Bohužel omezování během 
studií způsobilo, že po zahájení vojenské povinnosti byl 
pro celkovou slabost brzy propuštěn. Byl vyhublý, vyzáb-
lý, a hrozila mu tuberkulóza. Vrátil se domů, kde znovu 
načerpal ztracenou sílu, a nastoupil na své první místo na 
Gymnáziu v Olomouci jako suplující učitel. Za rok přešel 
učit na Gymnázium do Boskovic, kde se opět zamiloval do 
dívky, které se znovu ostýchal projevit své city. Kvůli nen-
aplněné lásce Boskovice po dvou letech opustil, a náhoda 
jej zavedla zpět do Prahy, na Reálku na Žižkově. V Praze 
nastalo důležité období jeho života, zahájil hlubší vědecké 
bádání a práci. Jeho posledním působištěm se stalo Aka-
demické gymnázium, kde zastával místo profesora dějepi-
su a zeměpisu. Působil zde od roku 1920 až do své smrti. 
Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Komenského 
v Bratislavě by si byly považovaly za čest, mít profesora 
Františka Hýbla, váženého znalce balkánských východo-
evropských dějin, na své akademické půdě. Hýbl však ve 
své skromnosti  tyto nabídky odmítl. 
 František Hýbl se zapsal do povědomí vědecké 
i laické veřejnosti i svými spisy, často publikovanými např. 
v Českém časopise historickém. Zvláštního vyznamenání 
se dostalo mladému doktoru pražské univerzity, když byl 
pověřen úkolem vylíčit dobu vlády Přemysla II. pro histo-
rickou čítanku, kterou v Moskvě vydal 1897 známý ruský 
historik L. G. Vinogradov. Roku 1898 se Hýbl stal spolu-
pracovníkem Ottova slovníku. Zpracovával hesla, týkající 
se politických dějin Německa, Bulharska, Polska, Ruska, 
Turecka. Obohatil i encyklopedii Česká politika Dr. Z. 
Tobolky. Od  1906 věnoval Hýbl velkou pozornost bulhar-
ským dějinám, když poreferoval o dílu profesora L. Niede-
rleho „Slovanské starožitnosti“, odhalující původ a počátek 
jižních Slovanů. K nelibosti jiných se Hýbl pokusil o důkaz, 
že bula papeže Jana VIII. v r. 880 je pozdějším padělkem. 
Hyblova studie „Slovanská liturgie na Moravě v 9. století“ 
je vlastně kriticko–bibliografi cký přehled nejasností okolo 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který  má stále 
svoji historickou cenu. Hýbl v této době již usilovně pra-
cuje na svém životním díle „Dějiny národa bulharského“. 
V 1911 vyšla Hyblova učebnice pro střední školy „Dějiny 
starého věku“, která překvapila novou, lehkou a přístupnou 
formou. Strana, kladoucí tehdy víru nad vědu, na něj za to 
útočila, avšak on si toho nevšímal. Měl jiné starosti. Přišla 
neklidná válečná léta, která jej odváděla od milované bada-
telské práce. Hluboce jej zasáhla smrt spolužáka, malíře 
Karla Myslbeka. Hýbl se uchyloval ke studiu historických 



pramenů, překládal z němčiny i ruštiny, živě se zajímal 
o osud Jihoslovanů. Právě v tom spočívala hodnota jeho 
práce – ke studiu užíval i byzantské prameny, nebo i nápi-
sy na kamenech, objevených archeology z Cařihradu. Jeho 
zápal pro věc a pracovitost dokazuje i vytvoření přehledu 
politických dějin Bulharska pro I. Díl Masarykova Slovní-
ku naučného, a mnohé další příspěvky. V r. 1923 již dílo 
„Dějiny národa bulharského“ dostalo fi nální podobu. His-
torie je popsána až do roku 1918. I když se František Hýbl 
snažil o vydání svých „Dějin“, osud mu nikdy nedopřál 
držet v rukou své největší dílo v knižní podobě. Útěchou 
mu zatím bylo, že v r. 1922 začalo pražské nakladatelství 
Vesmír vydávat světové dějiny, a v rámci nich vyšly také 
ve dvou svazcích Hyblovy „Dějiny starého věku“ (Orient 
a Řekové, a Římané). Počin to byl velmi záslužný, neboť 
bylo třeba u veřejnosti povzbudit touhu po poznání staro-
věké kultury. Hýbl vydal svoji významnou stať „Nejstarší 
dějiny Slovenska“, v níž se věnuje rozboru situace, kdy byly 
Slované přivedeni ke křesťanské víře kolem roku 1000. 
 Učitele a profesora Františka Hybla měli rádi jeho 
žáci i kolegové. Imponoval vědomostmi, ale i skromnos-
tí, která mu nedovolovala příliš se prosazovat. Jeho vro-
zená důvěřivost bývala i zneužita. Pracoval, bádal, tvořil, 
a kde bylo třeba, pomáhal, jako například v Historickém 
klubu. Hodně cestoval, a v rámci svých cest navštívil Dal-
mácii, Dánsko, Skandinávský poloostrov, Cařihrad, shlédl 
Alpské velikány, byl v Ženevě, Marseille, v Avignonu.V 
roce 1912 až 1913 se začaly hlásit zdravotní potíže, obje-
vila se dna2. Hýbl změnil životosprávu, přitom ale velmi 
zesílil, což uspíšilo vypuknutí zhoubné choroby, krvácení 
v mozku, na kterou zemřel i jeho strýc, otec i sestra. 
V roce 1919 jej postihla opakovaně mozková mrtvice, kte-
rá po sobě zanechala poruchy řeči. Přišly však i šťastněj-
ší chvíle. František Hýbl se v r. 1926 oženil s ovdovělou 
snachou jeho dřívější domácí. Ve svojí ženě našel tu nej-
lepší životní družku, jakou si mohl přát. Manželství mělo 
blahodárný vliv na jeho zdraví, chuť a láska k životu se 
vrátily. V těle však stále číhala zákeřná choroba, která 
o sobě dala opět vědět o dva roky později, a značně omezi-
la i jeho práci. Už nebyl schopný ani vyučovat. Naposledy 
vyhledal lékařskou pomoc u doktora Čapka a jeho ženy 
v bulharské Varně.  31.7.1929 poslal ženu do trhu, malou 
neteř zavedl do kuchyně a všem způsobil drtivou ránu tím, 
že ukončil svůj život skokem z balkonu ze 4. poschodí na 
dlažbu dvorku. Předčasně odešel nejen vysoce erudovaný 
vědec, ale zároveň i skromný a laskavý člověk.
 O vydání vrcholu vědecké činnosti profesora 
Františka Hybla „Dějiny národa bulharského“ se později 
postaral jeho přítel dr. Jan Slavík společně s Historickým 
klubem v Praze, vedeným Josefem Pekařem. Dle názoru 
vědeckých kruhů tak spatřila světlo světa kniha vzácná 
a potřebná. 
Vysvětlivky: 
1 sofi sma :  úsudek, jehož závěr je úmyslně vyvozený tak, 
aby způsobil klam (nebo logicky nesprávný soud vydávaný 
za správný)
2 dna : podagra, padoucnice, tj. chronické onemocnění, 
způsobené poruchou metabolismu purinů a hromaděním 
jejich solí v kloubních chrupavkách

Za pomoci materiálů, poskytnutých kronikářem Josefem 
Pálkou, zpracovala: Jitka Spurná.

V letošním roce se sportovnímu družstvu SDH  Plum-
lov podařilo znovu zvítězit v nejprestižnější celore-
publikové soutěži Extraliga České republiky v požár-
ním útoku. Stabilními a vyrovnanými výkony jsme 
dokázali v posledním závodě zvítězit nad velkým 
favoritem a obhájcem loňského prvenství družstvem 
ze SDH Nevcehle. Sestava našeho vítězného družstva 
byla letos oproti předchozím ročníkům více pozměně-
ná, a to hlavně na postu levého proudaře, kde dlouhé 
roky závodící Marek Otruba (alias Tašunka) přenechal 
místo mládí, a letošní sezonu odběhal kluk ze 180 km 
vzdálené obce Urbanov, Martin Šuta (alias Myšák), 
kterému patří obrovský dík za obětavost a vytrvalost 
nejen v cestování do Plumlova. Na pravém proudu byl 
jako v minulých letech Radim Navrátil (alias Rohlí-
ček), který je v Plumlově na hostování z SDH Aloj-
zov. Tento proudař patřil k nejlepším v celém seriálu 
Extraligy a možná i k nejlepším proudařům v celé 
republice. Rozdělovače dělal Jiří Šup, také hostující 
z SDH Určice. Na postu béčkaře byl Zdeněk Ošťádal, 
strojníka zajišťoval Richard Soldán, naběračku Fran-
tišek Jurníček a vynikající výkony na koši předváděl 
Tomáš Vlach. V roce 2007 jsme opět po dvou letech 
obhájili vítězství s celkovým počtem bodů 158.
    
     

Letošní sezóna nebyla zahájena zcela optimálně 
a v prvních třech kolech Extraligy jsme získali pouze 
17 bodů za 13. místo v Brněnci okr. Svitavy, 11. místo 
v Letohradě okr. Ústí nad Orlicí a za 7. místo v Břeven-
ci okr. Šumperk. Od čtvrtého do jedenáctého kola Ext-
raligy to bylo ovšem úplně jiné, a vyrovnanými výko-
ny a časy kolem 17 sekund jsme zabojovali a dostali 
se na medailové pozice. Ve 12. kole došlo k obrovské-
mu zaváhání na soutěži v Babicích kde jsme skonči-

S D H  Pl u m l ov
po dvou letech opět Mistři Extraligy ČR 
v požárním útoku 2007



li až na 12. místě. Naštěstí pro nás vedoucí družstvo 
Nevcehle nedokončilo svůj pokus a tak i přes slabší 
výkon našeho družstva jsme stáhli náskok vedoucího 
družstva na „pouhé“ tři body a bylo jasné, že v posled-
ním 13. kole budeme bojovat společně s družstvem z 
SDH Nevcehle a třetím družstvem v pořadí z SDH 
Radíkov, kteří měli na nás ztrátu 8 bodů o celkové 
vítězství v seriálu a tudíž se nemohlo moc taktizovat. 
Poslední závod v Úhercích okres Plzeň byla tedy spíše 
adrenalinová záležitost a očekával se velký boj. My 
jsme šli z vedoucí trojice na start jako první, se star-
tovním číslem patnáct a i přes první „ulitý“ start jsme 
se koncentrovali na druhý pokus. Vše vyšlo skoro na 
jedničku, na pravém proudu jsme měli dosažený čas 
16,62 (což byl nejlepší dosažený čas celého dne) a  na 
levém proudu po drobnějším prostřiku jsme dosáhli 
výsledného času 17,15 s, což nás zařadilo na průběž-
né první místo v tomto závodě. Hned v zápětí jako 
sedmnácté družstvo ve startovním pořadí se postavili 
na start borci z SDH Radíkov a jejich útok byl také 
velmi povedený, ale náš čas nepřekonali. Všechno 
měli ve svých rukou vedoucí borci z SDH Nevcehle, 
kteří šli na start jako dvacátí. Jejich útok jim nevyšel, 
a nezapojené béčko na rozdělovači znamenalo neplat-
ný pokus, a v tu chvíli propukla obrovská radost 
v hloučku závodníků z Plumlova, protože bylo jisté, 
že jsme se stali opět (po vítězství v roce 2004) vítě-
zi celého seriálu Extraligy České republiky v požár-
ním útoku, kterou sponzoruje jako hlavní partner 
Velkopopovický Kozel. Letošní extraliga tedy skonči-
la obrovským úspěchem pro družstvo z SDH Plumlov 
a bude velmi těžké příští rok titul obhájit. 
 Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří 
nás celou sezónu podporovali, věřili nám a fandili. 
Zásluhu na tomto skvělém výsledku, ale také na tom, 
že od roku 2002 patříme k republikové špičce v požár-
ním útoku, mají jednak náš hlavní sponzor společnost 
2MAXs.r.o. a další sponzoři, kteří se v následujících 
letech přidávali (společnost OEZ spol. s r.o., Letohrad, 
společnost Elektrotrend s.r.o., Pardubice) a také Město 
Plumlov. Poděkování patří také starostce sboru paní 
Kocourkové  a celému výboru (nesmíme také zapome-
nout na „extrenéra“ strůjce základních kamenů našich 
úspěchů, Ing. Ctirada Kocourka). Obrovské (asi i nej-
větší) poděkování patří samozřejmě také manželkám, 
přítelkyním a rodinným příslušníkům závodníků, 
kteří musí mít nesmírnou trpělivost a pochopení, pro-
tože tento sport je časově velmi náročný.

Richard Soldán
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Oddíl kopané Plumlov 
a jeho činnost
Vážení sportovní přátelé,
 dříve, než začnu hodnotit jednotlivá mužstva 
oddílu kopané za uplynulý ročník fotbalových sou-
těží 2006 až 2007, musím poděkovat výboru oddílu 
kopané, všem hráčům, trenérům a vedoucím jednotli-
vých mužstev a všem, kteří se na chodu oddílu kopa-
né podíleli svojí poctivou prací nehledě na svůj volný 
čas a rodinu. Dík patří i našim věrným diváků, kteří 
chodili do areálu Borky naše mužstva povzbuzovat 
a vytvářet tak dobrou sportovní kulisu. Poděkování 
patří našim sponzorům, kteří nám svými dary a pří-
spěvky pomáhají řešit fi nanční situaci a to jak v naší 
TJ, tak i v oddíle kopané. Do ročníku fotbalových sou-
těží 2006 až 2007 výbor oddílu kopané přihlásil cel-
kem 5 mužstev. Muži „A“ hrají první A třídu řízenou 
KFS v Olomouci muži „B“, dorost, žáci a přípravka 
hrají svá utkání, která jsou řízena Okresním fotbalo-
vým svazem– Prostějov.
Krátké hodnocení:
Před začátkem fotbalových soutěží byl u našeho 
A mužstva utvořen realizační tým ve složení trenér 
Jan Pešek, asistent Stanislav Bureš a vedoucí mužstva  
Břetislav Motal. Úkol byl  jasný – zachovat první 
A třídu pro naše město Plumlov. Byl to úkol velice 
náročný, navíc po celé období ročníku 2006 až 2007 
provázela hráče A mužstva mnohočetná zranění 
našich klíčových hráčů, navíc někteří naši hráči pro 
pracovní povinnosti  nemohli v některých klíčových 
utkáních nastoupit. Proto trenér Jan Pešek měnil něko-
likrát sestavu podle účasti hráčů. Navíc I. A. třída, 
skupina B patřila k nevyrovnanějším, co se týká 
postupu nebo sestupu z této třídy. Až v posledních 
dvou kolech soutěže se rozhodlo jak o postupujícím 
mužstvu, tak o mužstvu, které první A třídu SK B 
opustí. Našemu A mužstvu se po velké snaze všech 
hráčů podařilo v závěrečných utkáních získat body 
jak v domácím prostředí, tak i přivést velice cenné 
body zvenku a při konečném účtování skončit na vel-
mi pěkném 6. místě tabulky 1. A třídy. Muži B pod 
vedením A. Lázny a D. Spáčila skončili na 13. mís-
tě 3. třídy. Od tohoto mužstva jsme očekávali lepší-
ho umístění,  neboť při mistrovských utkáních bylo 
doplňováno hráči z mužstva A. Jelikož sestupuje jen 
jeden oddíl, bude hrát naše BM třetí třídu i v ročníku 
soutěží 2007 – 2008. Náš dorost pod vedením Michala  
Brachtla skončil na 10. místě okresního přeboru. Naši 
žáci pod vedením  Fr. Kocourka skončili na 12. místě 
OP SK A. Naše přípravka pod dlouholetým vedením 
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p. Ing. Zapletala, v zimním období za pomoci p. Břeti-
slava Kocourka, se stala letos poprvé vítězem přípra-
vek skupiny A a sehrála ve Vrahovicích turnaj přípra-
vek o přeborníka okresu Prostějov. Je vidět, že naše 
mladé talenty se po letech dočkali úspěchu. Děkuji 
p. Ing. Zapletalovi za jeho dlouholetou činnost jak 
u žáků, tak i u našich mladých nadějí a je velikou ško-
dou pro náš oddíl kopané, že ze zdravotních důvodů 
u našich mladých hráčů končí.
Na závěr tohoto hodnocení bych chtěl popřát všem 

našim hráčům vyléčení všech šrámů, které obdrželi 
při utkáních v ročníku 2006 – 2007. Do nového roč-
níku fotbalových soutěží, který začal 12. srpna, všem 
přeji hodně zdraví a nových sil, aby naši hráči byli 
dobře připravení reprezentovat naše krásné město 
Plumlov. Divákům pak přeji v novém ročníku soutěží 
2007 – 2008 hodně pěkných fotbalových zážitků při 
utkáních všech našich mužstev v areálu Borky.

Břetislav Jurníček st.,předseda oddílu kopané TJ 
SOKOL ORESVO Plumlov.

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov - muži  A, podzimní část  soutěží 2007/08
sobota 11. 8. 07 16.30 Klenovice n. H. Plumlov 0:0
sobota 18. 8. 07 16.30 Plumlov Nové Sady 1:2
sobota 25. 8. 07 16.30 Horka n. M. Plumlov 4:0
sobota 1. 9. 07 16.30 Plumlov Troubky 2:1
sobota 8. 9. 07 16.30 Bělkovice Plumlov 2:3
neděle 16. 9. 07 10.15 Býškovice Plumlov 0:2
sobota 22. 9. 07 16.00 Plumlov Čechovice 2:1
pátek 28. 9. 07 15.30 Slatinice Plumlov odjezd ve 14.00 hodin
sobota 6. 10. 07 15.30 Plumlov Hněvotín
neděle 14. 10. 07 15.00 Kožušany Plumlov odjezd ve 13.15 hodin
sobota 20. 10. 07 15.00 Plumlov VTJ Lipník
sobota 27. 10. 07 14.30 Náměšť n. H. Plumlov odjezd ve 13.00 hodin
sobota 3. 11. 07 13.30 Plumlov Mostkovice
sobota 10. 11. 07 13.30 Plumlov Klenovice n. H.
sobota 17. 11. 07 13.00 Nové Sady Plumlov odjezd v 11.00 hodin

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov - muži  B, podzimní část  soutěží 2007/08
neděle 12. 8. 07 10.00 Plumlov Kralice n. H. „B“ 0:2
sobota 18. 8. 07 16.30 Určice „B“ Plumlov 11:0
neděle 26. 8. 07 10.00 Plumlov Otinoves 0:1
sobota 1. 9. 07 16.30 Kostelec n. H. „B“ Plumlov 3:0
neděle 9. 9. 07 10.00 Plumlov Tištťín 0:4
neděle 16. 9. 07 10.00 Plumlov Otaslavice 0:5
neděle 23. 9. 07 16.00 Brodek u Konice Plumlov 3:0
neděle 30. 9. 07 10.00 Plumlov Ptení
neděle 7. 10. 07 15.30 Vícov Plumlov odjezd ve 14.15 hodin
neděle 14. 10. 07 10.00 Plumlov Čechy p. K.
sobota 20. 10. 07 15.00 Olšany u PV Plumlov odjezd ve 13.15 hodin
neděle 28. 10. 07 10.00 Plumlov Pavlovice
sobota 3. 11. 07 13.30 Držovice Plumlov odjezd ve 14.00 hodin
neděle 11. 11. 07 13.30 Kralice n. H. „B“ Plumlov odjezd ve 12.00 hodin
neděle 18. 11. 07 10.00 Plumlov Určice „B“

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov - žáci, podzimní část  soutěží 2007/08
neděle 9. 9. 07 10.30 Krumsín Plumlov 7:0
sobota 15. 9. 07 14.00 Plumlov Lipová 0:2
neděle 23. 9. 07 10.00 Brodek u K. Plumlov 1:1
pátek 28. 9. 07 10.00 Plumlov Ptení
neděle 30. 9. 07 13.00 Kladky Plumlov odjezd ve 11.15 hodin
sobota 6. 10. 07 13.30 Plumlov Otinoves
sobota 13. 10. 07 12.30 Přemyslovice Plumlov odjezd ve 11.15 hodin
sobota 20. 10. 07 13.00 Plumlov Protivanov
sobota 27. 10. 07 12.30 Plumlov Horní Štěpánov
neděle 4. 11. 07 11.00 Smržice Plumlov odjezd ve 10.00 hodin
sobota 10. 11. 07 11.30 Plumlov Smržice
neděle 18. 11. 07 11.00 Horní Štěpánov Plumlov odjezd ve 9.30 hodin
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