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Poprvé v novém vzhledu!

Šťastné a veselé!
Čas, vymezený pro rok 2007 se 
pomalu chýlí ke konci. Štědrý den 
i poslední den roku je nadosah, 
a spolu s nimi i doba rodin-
ných setkávání, klidu a pohody.  
Přichází čas, kdy myslíme s láskou 
na své nejbližší, kterým bychom 
chtěli připravit překvapení pod  
stromeček.
	 Poslední	 dny	 každého	 roku	
nás vybízejí k zamyšlení. Ptáme se 
sami	 sebe:	 „Jaký	 ten	 právě	 uplývají-
cí	rok	byl?	Co	nám	přinesl	dobrého?	
Podařilo	 se	 nám,	 co	 jsme	 si	 předse-
vzali?	 A	 co	 bychom	 rádi	 v	 příštím	
roce	zlepšili?“	Nad	stejnými	otázkami	
se	zamýšlíme	a	bilancujeme	rok	2007	
i	my,	kteří	jsme	vedli,	či	nově	vedeme	
naše	město.	Výčet	 akcí,	 které	město	
zkrášlily	a	posunuly	dále,	nebyl	malý.	
Bohatý	 kulturní	 kalendář	 představil	
letos	nejen	akce,	které	se	již	staly	tra-
dicí,	ale	předvedl	svoji	zbrusu	novou	
podobu,	 rozšířenou	 o	 řadu	 nových	 
a	neméně	zajímavých	společenských	
událostí.
	 Letos	můžeme	s	uspokojením	
konstatovat,	 že	 některé	 společen-
ské	aktivity	výrazně	přesáhly	 rámec	
našeho	 města	 i	 regionu,	 například	

6.	 ročník	 divadelního	 workshopu,	
1.	 ročník	 multižánrového	 festivalu	
PlumLOVE,	 Slet	 čarodějnic	 a	 další,	
což	znamená,	že	my	všichni	můžeme	
být	 na	 náš	 společenský	 život	 hrdí.	
Město	 se	 zviditelnilo	 i	 v	 rámci	Olo-
mouckého	 kraje,	 což	 je	 přínosné	 
v	 mnoha	 směrech.	 Velmi	 potěšitel-
ný	 je	 i	 rozvoj	 společenského	 života	 
v	místních	částech,	kde	si	jejich	oby-
vatelé	pro	 své	děti	 i	 pro	 sebe	 samo-
statně	 připravují	 řadu	 sportovních	 
a	 kulturních	 programů.	 Je	 nutné	
říct,	 že	 část	 občanů	 je	 s	 průběhem	
roku	spokojena	více,	jiná	část	naopak	
méně.	Řada	akcí	pro	kvalitnější	život	
ve	 městě	 i	 v	 jeho	 místních	 částech	
byla	 vykonána,	 ale	 mnohem	 větší	
díl	 práce	 nás	 čeká	 v	 příštích	 letech.	 
Přejeme	si,	aby	brzy	došlo	i	na	splnění	
přání	 těch	méně	 spokojených	 obča-
nů.	Správa	města	je	krásná	a	náročná,	
nikdy	nekončící	práce.	Pevně	věříme,	
že	 s	 každým	 dalším	 rozpočtovým	
obdobím	se	bude	městu	dostávat	prá-
vě	těch	potřebných	a	nových	věcí,	na	
něž	čeká.
Bude nový rok stejný jako před-
chozí nebo uděláme vše pro to, 
aby byl lepší?

Abychom	 mohli	 být	 spokojení	 
i	v	průběhu	celého	roku	či	jakéhokoli	
období	našeho	života,	je	potřeba	mít	
zejména	 zdraví,	 neutuchající	 životní	
elán,	odpovídající	zaměstnání,	poho-
du	a	klid	v	rodině	i	ve	společnosti.	Čas	
Vánoc	 je	 časem	 zastavení	 a	 tichých	
přání,	 časem	 milého	 slova	 a	 úsmě-
vu,	časem	vzpomínek.	Dovolte	nám,	
abychom	 Vám	 i	 my	 popřáli	 klidné	 
a	 šťastné	 vánoční	 svátky,	 milou	
pohodu	v	kruhu	rodinném	a	do	nové-
ho	roku	zdraví,	štěstí,	lásku	a	úspěch	
doma	i	v	zaměstnání.

Zámek Plumlov - závěr sezóny
Z obsahu vydání

Rada Města Plumlova

Návštěvníci	 měli	 možnost	 ochutnat	
celou	 řadu	 mysliveckých	 specialit,	
které	byly	nabízeny	mezi	množstvím	
stánků,	tematicky	věnovaných	řeme-
slnému	 jarmarku.	 Program	 v	 sobě	
zahrnoval	 nejen	 hudební	 produkce,	
ale	i	vystoupení	sokolníků.	

(pokračování na straně 5)

 Prohlídková sezona na  
zámku byla sice oficiálně 
ukončena s posledním dnem  
měsíce října, ale v sobotu před  
tímto datem poskytlo nádvoří 
prostor pro první ročník Hubert-
ských slavností, které zámek 
pořádal ve spolupráci s Myslivec-
kým sdružením Horka.

Žáci	 	 Základní	 školy	 Plumlov	 spolu	 
s	učiteli		již	několik	let	vydávají	škol-
ní	 časopis	 HALÓ,	 ŠKOLA.	 Jedná	
se	 o	 občasník,	 který	 v	minulosti	 asi	 
3x	 za	 školní	 rok	 informoval	 žáky	 
a	 jejich	 rodiče	 o	 akcích	 probíhají-

Školní   časopis „Haló,  škola.“
cích		na	škole	během	školního	roku,	 
o	 tvořivé	 činnosti	 dětí	 plumlovské 
školy	 v	 oblasti	 literární,	 výtvarné,	
modelářské	 i	 sportovní	a	o	úspěších	
školy	v	soutěžích.

(pokračování na straně 7)
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Ze zasedání rady města
12. 9. 2007
Rada doporučuje:
-	schválit	návrh	mimosoudního	řeše-
ní	 s	 Povodím	 Moravy,	 s.p.	 (úhrada	
škody	na	rybníku	Bidelec),
-	uzavřít	smlouvu	s	Poz.	 fondem	ČR	 
o	 bezúplatném	 převodu	 pozemku	 
p.č.	910/6,	k.ú.	Plumlov.
Rada bere na vědomí:
-	 upravenou	 nabídku	 služby	 provo-
zu	bankomatu	 společnosti	Kingston	
Consulting,
-informaci	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	Města	Plumlov,
-informaci	 o	 přípravě	 výstavby	
vodovodu	 v	 Soběsukách,	 Žárovicích	 
a	Hamrech,
-zápis	 z	 jednání	 na	 střelnici	 
v	Hamrech.
Rada schvaluje:
-	 změnu	 ve	 složení	 	 inventarizační	
komise,
-	 vnitřní	 směrnici	 Města	 Plumlov	 
k	rozpočtovému	hospodaření,
-	 doplnění	 vnitřní	 směrnice	 Města	
Plumlov	pro	inventarizaci,
-	 doplnění	 vnitřní	 směrnice	 Města	
Plumlov	o	evidenci	a	účtování	dlou-
hodobého	majetku,
-	 přidělení	 obecního	 bytu	 v	 domě	
Plumlov	č.p.	482,
-	 podání	 projektového	 námětu		 
k	žádosti	o	podporu		v	rámci	Regio-
nálního	fondu	pro	přípravu	projektů	
na	střední	Moravě,
-	 smlouvu	 o	 dílo	 s	 firmou	KOREKT	
DIPS	Brno	spol.	s.r.o.	–	opravy	komu-
nikací,
-	změnu	textu	ve	smlouvě	o	výpůjčce	
nemovitého	 majetku	 zřizovatele	 ZŠ	
Plumlov	ze	dne	18.12.2002,
-	stanovisko	k	nabídce	nepotřebného	
majetku	DpS	Soběsuky,	
-	 přemístit	 nevyužité	 zařízení	 dět-
ského	 hřiště	 z	 bývalého	 kina	 do	 
Cvrčelky.

12. 9. 2007 – rozšířená o členy 
zastupitelstva
-	členové	zastupitelstva	Města	Plum-
lov	 souhlasí	 s	možností	dalšího	 jed-
nání	 o	 mimosoudním	 vyrovnání	 
s	Povodím	Moravy	,	s.p.	ve	věci	úhynu	
ryb	na	rybníku	Bidelec,
-	členové	zastupitelstva	Města	Plum-
lov	 souhlasí	 s	 koncepčním	 řešením	
úprav	Tyršova		nám.	

26. 9. 2007
Rada doporučuje:
-	schválit	prodej	plynárenského	zaří-
zení	 v	 obcích	 Soběsuky,	 Žárovice	 

a	 Hamry	 společnosti	 JMP	 Net	 s.r.o.	
dle	 předloženého	 návrhu	 kupní	
smlouvy,	
-	přijmout	nabídku	kontokorentního	
úvěru	ve	výši	904.400,-	Kč	od	Poštov-
ní	spořitelny,	a.s.,
 Rada bere na vědomí:
-	 zápis	 z	 jednání	 na	 střelnici	 
v	Hamrech	dne	4.9.2007,
-	 informaci	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	Města	Plumlov,
-	 informaci	 o	 přípravě	 taktického	 
cvičení	 9.okrsku	 SDH	 7.10.2007	 
v	Plumlově.
Rada schvaluje:
-	rozpočtové	opatření	Města	Plumlov		
č.3/2007	ke	dni	26.9.2007,
-	 provozní	 řád	 sportovního	 areálu	 
za	MŠ	Plumlov,	
-	 vyhlášení	 záměru	 prodeje	 pozem-
ku	p.č.	1152/72	o	výměře	6	m2	v	k.ú.	
Plumlov	(Purovi,	Plumlov),
-	 vyhlášení	 záměru	 prodeje	 části	
pozemku	 p.č.	 1564/1	 v	 k.ú.	 Plumlov	
(Svobodovi,	Praha),
-	 revokaci	 usnesení	 rady	 města	 
z	 29.8.2007	 o	 změně	 ve	 funkci	 
jednatele	ATC	Žralok	Plumlov	s.r.o.
-	 finanční	 příspěvek	 SDH	 Plum-
lov	 –	 cestovné	 na	 vyhlášení	 vítězů	 
Extraligy	ČR	v	požárním	sportu.	
Rada neschvaluje:
-	 finanční	 příspěvek	 Sjednocené	
organizaci	 slabozrakých	 a	 nevido-
mých	Prostějov,
-	 vyhlášení	 záměru	 pronájmu	
pozemků	p.č.	736/2	a	736/3	,	oba	v	k.ú	
Hamry	 –	 tj.	 přístupové	 komunikace	 
ke	střelnici	Hamry,
-	 vyhlášení	 záměru	 pronájmu	 části	
pozemku	p.č.	741/1	v	k.ú		Plumlov	dle	
žádosti	p.	O.	Buriana,	PV.	
Rada	ukládá:
-	 zajištění	 rozhodnutí	 dotčených	
orgánů	 (	 PČR,	 dopravní	 úřad	 )	 pro	
taktické	cvičení	9.	okrsku	SDH.			
  
10. 10. 2007
Rada nedoporučuje:
-	 přijmout	 nabídku	 odprodeje	 
spoluvlastnických	 podílů	 v	 SMLD	
Niva	od	obce	Kralice	n.	H.
Rada bere na vědomí:
-	 výroční	 zprávu	 ZŠ	 Plumlov	 
za	školní	rok	2006/07,
-	 informaci	 o	 změně	 člena	 škol.	
rady	 ZŠ	 Plumlov,	 zápis	 z	 jednání	 
na	střelnici	v	Hamrech		4.9.2007,
-	 dopis	 MO	 ČR	 o	 prováděných	 
ekologických	 a	 akustických	 
opatřeních	na	střelnici	Hamry,

-	informaci	o	plnění	rozpočtu	Města	
Plumlov	ke	dni	30.9.2007,
-	 informaci	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	Města	Plumlov.
Rada schvaluje:
-	rozpočtový	výhled		Města	Plumlov	
na	roky	2008	-	2009,
-	výjimku	z	maximálního	počtu	dětí	
v	MŠ	Plumlov,
-	 smlouvy	 o	 pronájmu	 hrobového	
místa,
-	změnu	v	osobě	nájemce	nebytových	
prostor	–	cukrárny	Plumlov,
-	finanční	příspěvek	ve	výši	 10.000,-	
Kč	 p.	 PhDr.	 M.	 Vařekovi	 –	 autorovi	
knihy	 o	 Pernštejnech	 na	 Moravě,	
příspěvek	bude	zahrnut	do	rozpočtu	
r.2008,	 protihodnotou	 obdrží	město	
30	výtisků	knihy,
-	program	6.	zasedání	zastupitelstva	
města	(	24.10.2007	od	17.00	hodin	),
Rada ukládá:
-	 součinnost	 s	 RARSM	 při	 přípravě	
projektu	„	Snížení	energetické	nároč-
nosti	budovy	ZŠ	Plumlov“.

24. 10. 2007
 Rada nedoporučuje:
-	 přijmout	 nabídku	 na	 odkoupení		
spoluvlastnických	 podílů	 v	 SMLD	
Niva	fy.	Dřevo	Střílky	s.r.o..
Rada bere na vědomí:
-	 nabídku	 služeb	 na	 zajištění	 péče	 
o	toulavé	psy	(Voříšek,	Čechy	p.K.),
-	 zápis	 z	 pracovního	 jednáni	 kona-
ného	 dne	 16.10.2007	 –	 revitalizace	
Plumlovské	přehrady,
-	 informaci	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	Města	Plumlov.
Rada schvaluje:
-	smlouvu	o	dílo	–	projektová	doku-
mentace	 kanalizace-	 	 VEGA	 spol.	
Brno,	v.o.s.,	
-	přípravu	projektu	na	rozšíření	ČOV	
Plumlov	o	3.	stupeň	čištění	vod,	
-	přijetí	finančního	příspěvku	ve	výši	
81.100,-	Kč	z	prostředků	Olomoucké-
ho	kraje	na	hospodaření	v	lesích,	
-	 výkaz	 zisků	 a	 ztrát,	 rozvahu	 
a	 přílohu	 org.	 složek	 státu,	 sestave-
nou	k	30.9.2007	DpS	Soběsuky.

7.11.2007
Rada bere na vědomí:
-	 protokol	 o	 definitivním	 přiznání	
podpory	ze	SFŽP	ČR,	
-	 informaci	 Nejvyššího	 státního	
zastupitelství	 v	Brně	ve	 věci	 staveb-
ního	povolení	střelnice	Hamry,
-	výběrové	řízení	vypsané	ÚZSVM	na	
prodej	domu	č.p.	172	v	k.ú.	Plumlov.
Rada schvaluje:
-	rozpočtové	opatření	Města	Plumlov	
č.	5/2007		ke	dni	7.	11.	2007,
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-	 finanční	 příspěvek	 Svazu	 nevi-
domých	 a	 slabozrakých	 v	 ČR	 
ve	výši	1.000,-	Kč,
-	 finanční	 příspěvek	 Svazu	
postižených	civilizačními	chorobami	
v	ČR	ve	výši	1.000,-	Kč,
-	 finanční	 příspěvek	 ZŠ	 Plumlov	 na	
dopravu	dětí	 v	 rámci	 akce	 Stonožka	
ve	výši	3.000,-	Kč,
-	 novou	 smlouvu	 o	 výpůjčce	 movi-
tého	 majetku	 Klubovému	 zařízení	
Plumlov	a	převod	movitého	majetku	
do	správy	KZ	Plumlov.
Rada ukládá:
-	 připravit	 záměr	 pronájmu	 nebyto-
vých	 prostor	 na	 ZS	 Plumlov	 –	 reha-
bilitace,
-	 připravit	 návrh	 OZV	 o	 zákazu	 
pálení	listí	a	biologického	odpadu.

21.11.2007
Rada města bere na vědomí:
-	 vyúčtování	 ztráty	 za	 měsíc	 říjen	
2007	ve	veřejné	linkové	osobní	dopra-
vě	společnosti	FTL	Prostějov,
-	 informaci	 o	 úpravě	 rozpočtu	 pří-
mých	 neinvestičních	 výdajů	 k	 31.10.	
2007	pro	školy	a	školská	zařízení	Olo-
mouckého	kraje	zřizovaná	obcemi,
-	 zápis	 ze	 schůze	 představenstva	
Svazku	 obcí	 	 Vak	 Plumlov	 –	 Vícov	 
ze	dne	31.10.2007,
-	 závěrečný	 protokol	 kontroly	 MěÚ	
v	Prostějově	dne	 1.11.2007	 –	matrika		
MěÚ	Plumlov,
-	 analýzu	 legislativního	 stavu	 spo-
lečnosti	Zámek	Plumlov,	o.p.s.	ke	dni	
12.11.2007.
Rada města schvaluje:
-	 omezení	 vánočního	 provozu	 v	MŠ	
Plumlov,	
Rada města nedoporučuje 
Zastupitelstvu města Plumlov  
k projednání:
-	nabídku	odprodeje	2/39	spoluvlast-
nických	 podílů	 	 nemovitostí	 SMLD	
Niva	od	Města	Vyškov.
Rada	města	jmenovala	k	21.11.2007:
-	p.	Martina	Hyndricha,	Petra	Piňose,	
Milana	 Piňose	 do	 správní	 rady	 spo-
lečnosti	“Zámek	Plumlov	o.p.s.“	.	
Rada města ukládá:
-	 zabezpečit	 zpracování	 znaleckého	
posudku	 a	 přípravu	 kupní	 smlouvy	
s	Obcí	Mostkovice	o	prodeji	nemovi-
tostí	na	pláži	U	Valáška,
-	 zúčastnit	 se	 kolaudace	 objektů	 na	
střelnici	 v	 Hamrech,	 prezentovat	
nesouhlasné	stanovisko	se	stavbou.
 
5.12.2007:
Rada města bere na vědomí:
-	 zprávu	 o	 zjištěních	 z	 provedené	
finanční	 kontroly	 u	 Města	 Plumlov	
za	r.2007,

-	 dopis	 předsedy	 ČMOS	 pracovníků	
ve	 školství	 -	 důvody	 realizace	 pro-
testní	stávky,
Rada města schvaluje:
-	změny	v	rozpočtu	Domova	pro	seni-
ory	Soběsuky	ke	dni		5.12.2007,
-	 smlouvu	o	nájmu	nebytových	pro-
stor	se	společností	 „Zámek	Plumlov,	
o.p.s.“,

24.10.2007
Zastupitelstvo města  schválilo:
-	 prodej	 plynárenského	 zařízení	
společnosti	JMP	NET	Brno,	s.r.o.	dle	
předloženého	návrhu	kupní	smlouvy	
minimálně	za	cenu		3.200.000,-	Kč,
-	prodej	pozemků	p.č.	183/55,	183/56,	
183/57v	 k.ú.	 Soběsuky	 u	 Plumlova	
–	vše	ostatní	plocha,	výměra	každého	
pozemku	je	820	m2		žadatelům	uve-
deným	v	pořadníku	v	pořadí	tak,	jak	
docházely	 jednotlivé	 žádosti,	 kupní	
cena	 600,-	 Kč/m2	 s	 tím,	 že	 náklady	
spojené	s	vkladem	do	katastru	nemo-
vitostí	 a	 daň	 z	 převodu	 nemovitostí	
zaplatí	 kupující,	 Město	 Plumlov	 se	 
v	kupní	smlouvě	zaváže	v	termínu	do	
1.7.2008	 vybudovat	 na	 prodávaných	
pozemcích	 technickou	 infrastruktu-
ru	(vodovod,	plyn,	elektrické	vedení,	
kanalizaci	),
-	 revokaci	 usnesení	 4.	 zasedání	
Zastupitelstva	 Města	 Plumlova	 ze	
dne	 20.6.2007	 o	 prodeji	 pozemku	
p.č.	1154	v	k.ú.	Plumlov	p.	J.	Kubešovi	 
a	p.	F.	Mrtvému,	Plumlov,

Ze zasedání zastupitelstva

-	smlouvu	o	dílo	se	společností	 	OK	
PYRUS,	s.r.o.	Brno,	
-	povolení	SDH	Plumlov	-	předvánoč-
ní	zabíjačka	dne	22.12.2007,
-	 rozdělení	 hospodářského	 výsled-
ku	MŠ	 Plumlov	 za	 rok	 2006	 a	 jeho	 
převedení	do	fondu	rezerv.

-	 schvaluje	 použití	 finanční	 část-
ky	 získané	 prodejem	 pozemků	 
p.č.	 183/55,	 183/56	 a	 183/57	 v	 k.ú.	
Soběsuky	u	Plumlova		na	financování	
investičních	akcí	v	osadě	Soběsuky,
-	změnu	rozpočtu	Města	Plumlov	ke	
dni	24.10.2007	-	rozpočtové	opatření	
č.	4/2007,
-	 rozpočtový	 výhled	Města	 Plumlov	
na	roky	2008-2009.
Zastupitelstvo města neschválilo:
-	 použití	 částky	 z	 prodeje	 plyná-
renského	 zařízení	 vybudovaného	 
v	Soběsukách,	Žárovicích	a	Hamrech	
ve	 výši	 3.200.000,-	 Kč	 výhradně	 na	
investiční	 akce	 (např.kanalizace)	 
v	 osadách	 Soběsuky,	 Žárovice	 
a	Hamry.
Zastupitelstvo města ukládá:
-	Radě	města	Plumlova	na	nejbližším	
zasedání	opakovaně	projednat	žádost	
SONS	Prostějov	o	finanční	příspěvek	
na	činnost	a	doporučuje	tuto	organi-
zaci	podpořit	částkou	2.000,-	Kč.

Placení vodného	 a	 stočného 
je	 vypočítané	 z	 množství	 ode-
brané	 pitné	 vody.	 Sazba	 za	 m3 je 
pro	 všechny	 odběratele	 jednotná	 
(dle	 vyhlášené	 ceny	 pro	 příslušný	
rok).
	 Odběratelé,	 kteří	 jsou	
napojeni	 na	 kanalizaci	 jen	 z	 části	 
a	zbytek	odpadních	vod	mají	svedeny	
do	žumpy	na	vyvážení,	hradí	stočné	
jen	 za	 odvedené	 splaškové	 vody	 do	
kanalizace. 
	 Množství	odvedených	splaš-
kových	 vod	 do	 kanalizace	 se	 určí	
podle	množství	odebrané	pitné	vody,	

Úprava platby částečného  
stočného ve městě Plumlov.

Josef  Vojta, vedoucí VAK svazku 
obcí Plumlov Vícov

ze	kterého	se	odečte	množství	feká-
lií	vyvezených	z	žumpy	za	uplynulý	
rok.
	 Odečet	 bude	 proveden	 na	
základě	 dokladů	 o	 odvozu	 fekálií	 
z	 žumpy,	 které	 předloží	 odběratelé	
za	uplynulý	rok.
	 Doklady	o	odvozu	fekálií	za	
příslušný	 rok	 je	 třeba	 předložit	 do	 
15.	 12.	 téhož	 roku	 	 v	 kanceláři	VAK	 
ke	kontrole.
Toto	 opatření	 nabylo	 účinnosti	 
17.	9.	2007	s	účinností	od	1.	1.	2008.
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Informují vás
Jubilea
70 let
Plumlov
Urbánková	Emilie
Havlena	Jan
Karafi	át	Jaromír
Piňosová	Jiřinka
Jančíková	Mária
Franková	Věnceslava
Abrahámová	Helena
Zlatníčková	Marie

Soběsuky
Halabrínová	Libuše
Brussová	Věra
Nekola	Jaroslav
Jedlička	Milan

Hamry
Pořízková	Zdenka

75 let
Plumlov
Olšinová	Marie
Brichta	Miroslav
Mrtvá	Marie
Štěpánek	Jaroslav
Zlatníček	František
Bureš		František
Roztomilý	František
Horák	Jiří

červenec - prosinec 2007

Žárovice
Vaňková	Vlasta

80 let
Plumlov
Ševčíková	Emilie
Pekáčková	Jiřina
Křečková	Marta
Jahoda	Miroslav
Bureš	Miloš

Hamry
Vránová	Elena

85 let
Plumlov
Mareš	Jaroslav
Pácl	Miroslav
Toufar	Miroslav
Svobodová	Anna

Soběsuky
Pospíšilová	Františka
Mrnka	Vojtěch
Skokanová	Oldřiška

Hamry
Hrubanová	Anežka

90 let
Soběsuky
Pírková	Anežka
Źárovice
Kožnárková	Bohuslava

Hamry
Hálová	Marie

91 let
Soběsuky
Štaff	a	Viktor

92 let
Soběsuky
Procházková	Mariana

Hamry
Pavlíčková	Kristina

93 let
Plumlov
Řehulková	Augustina

95 let
Hamry
Vondrová	Růžena
Soldánová	Vlastimila

102 let
Soběsuky
Chlup	Raimund

Plumlov
Kurka	Ondřej
Morongová	Anna
Vykydal	Michal
Merhoutová	Natálie
Vymazalová	Adéla
Šín	Martin
Liška	Daniel
Crha	Ondřej
Lišková	Veronika
Mašek Matyáš

Soběsuky
Hudec	Jiří
Brablec	Václav

Žárovice
Rolencová	Aneta
Hamry
Zarivnij	Adam

Narozené děti
červenec - říjen 2007

Příjemné prožití Vánoc, 
hodně štěstí, zdraví 
a mnoho osobních 

i pracovních úspěchů 
v roce 2008
Vám přeje 

Občanská demokratická 
strana.

	 Je	 právě	 Štědrý	 den.	 V	 chu-
dobné	rodině	žije	maminka	a	její	dvě	
děti,	Anička	a	Karel.	Nemají	vánoční	
stromek	a	ani	žádné	dárky.	Maminka	
jim	 každému	 udělá	 radost	 alespoň	
malou	 svíčičkou,	 jablky	 a	 ořechy	
na	 ozdobeném	 talíři.	Malý	 Karlík	 si	
ale	 tolik	 přál	 vánoční	 stromeček.	 Je	
mu	to	 líto.	V	noci	ho	nebeský	anděl	
s	krásnými	křídly	vezme	do	ráje.	Kar-
lík	potkává	Ježíška:
Karlík:	Milý	Ježíšku,	já	–	já	–	nemám	
dárků,	 moje	 maminka	 je	 chudobná	
–	ale	vezmi	si	–	vezmi	–	moje	srdéčko!	
(dá	se	do	pláče).
Matka boží:	Proč	pláčeš,	dítě?	Vždyť	
přinášíš	dar	nejvzácnější.

Karlík	 (dodav	 si	 odvahy):	 A	 milý	
Ježíšku,	když	ty	 jsi	 tak	dobrý,	 tak	tě	
prosím	za	maminku	–	a	za	Andulku	
a	za	–	za	-	-
Matka boží:	Neboj	 se	dítě,	 za	koho	
chceš	prosit?
Karlík	 (vroucně	 a	 rychle):	 Matičko	
Boží,	za	celou	českou	zemi!
Matka boží	(laskavě):	
Za		č	e	s	k	o	u		zemi?
Karlík:	 Matičko	 Boží,	 přimluv	 se!	
Vždycky	 slýchám,	 že	 má	 mnoho,	
mnoho	 nepřátel!	 To	 je	 moje	 vlast!	
Vždyť	já	se	k	Ježíškovi	každý	večer	na	
ni	modlívám.	A	jestli	andělíček	stráž-
ný	motlitby	dětí	k	vám	nosí,	musíte	ji	
přece	znát.	Naučila	mě	ji	maminka.
	 Karlík	zjišťuje,	že	je	zapsaný	
ve	zlaté	knize,	a	pro	všechny	takové	
děti	 jsou	 přichystány	 dárky.	 Ježí-
šek	má	 řadu	 pomocníků,	 kteří	 mají	
naspěch,	aby	roznesli	dětem	po	celém	
světě	 nadělení.	 Přichází	 řada	 na	
Karlíka.	Dostává	krásné	nové	boty	–	
a	světe	div	se	–	ten	nejkrásnější	vánoč-
ní	stromeček.	Někdo	na	něj	volá,	aby	

se	 vzbudil,	 a	 on	 zjišťuje,	 že	 usnul	
v	 kuchyni,	 když	 se	 díval	 na	 svoji	
hořící	svíčičku.	Do	kuchyně	vstupují	
bohatí	sousedé	i	s	dětmi,	a	přinášejí	
rodině	dárky,	mezi	nimi	i	–	boty	pro	
Karlíka	 a	 krásný	 vánoční	 stromek.	
Všichni	zúčastnění	potom	zpívají:

Narodil se Kristus Pán, 
veselme se,

z růže kvítek vykvet nám,
radujme se.

Z života čistého, 
z roku královského

nám, nám narodil se.
Konec ukázky ze hry Sen vánoční.

Nadchází čas Vánoc, podívejme se 
tedy na malou upravenou ukázku 
z divadelní hry Vojtěšky Baldessa-
ri Plumlovské pro děti s názvem 
Sen vánoční.

Sen vánoční

Z materiálů, poskytnutých 
kronikářem Josefem Pálkou, 

vybrala a zpracovala: Jitka Spurná
Portrét autorky této hry Vám 
přineseme v dalším čísle 
Plumlovského zpravodaje.
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Kulturní PEL - MEL

Zámek Plumlov - závěr sezóny
(dokončení se str. 1)

Robert Doleček, kastelán

	 Zpestřila	 se	 tak	 nabídka	
kulturních	 programů	 a	 bylo	 možno	
věnovat		ze	strany	KZ	větší	pozornost	
využití	 kulturního	 domu	 Žárovice.	
Kromě	 tradiční	 nabídky	 „zámec-
kých	 akcí“,	 zajišťovaných	 KZ,	 tj.	
např.	 velikonoční	 výstavy,	 koncertu	
ke	 Dni	 matek,	 plumlovských	 hodů,	
Hubertské	 mše,	 vánočního	 koncer-
tu	a	výstav,	tak	měli	jak	dospělí,	tak	
i	děti	možnost	se	v	Žárovicích	poba-
vit	na	dětském	karnevale,	zatančit	si	
na	odpoledni	s	Plumlovankou,	mohli	
zavzpomínat	a	zatančit	si	při	písnič-
kách	Karla	Kahovce	nebo	při	dechov-
ce	(Veselá	kapela),	jejíž	koncert	pořá-
dáme	spolu	s	Domovem	pro	seniory	
Soběsuky.	 Pořadatelsky	 se	 podílíme	
na	městských	plesech	v	KD	Žárovice,	
za	 zmínku	 stojí	 i	 vyprodaný	 sál	 na	
hudebním	 odpoledni	 se	 zpívajícím	
právníkem	Ivo	Jahelkou.
	 Nově	 byla	 do	 programu	
kulturních	 akcí	 Klubového	 zařízení	

Ohlédnutí za činností Klubového 
zařízení Plumlov v roce 2007
V roce 2007 začaly nově 
zabezpečovat kulturní akce 
na zámku v Plumlově tři subjekty. 
Město Plumlov, Klubové zařízení 
Plumlov a Spolek plumlovských 
nadšenců.

zařazena	přednáška	na	téma	„Po	sto-
pách	 hanáckého	 kroje“	 a	 přednáška	
„Využití	léčebných	produktů	z	bylin“.	
Zorganizovali	 jsme	 ukončení	 škol-
ního	 roku	 na	 nádvoří	 zámku,	 kurs	
břišních	tanců	a	vystoupení	souboru		
maďarských	 tanců	 KÖRIS.	 Důležitá	
je	pro	nás	spolupráce	s	Městem	Plum-
lov,	Domovem	pro	seniory	Soběsuky,	
místními	školskými	zařízeními,	SDH	
a	 Mysliveckým	 sdružením	 Horka	
Soběsuky.	S	Mikroregionem	Plumlov-
sko	každoročně	zajišťujeme	pro	obča-
ny	 okolních	 obcí	 a	 Plumlova	 zájezd	
do	 Polska	 na	 předvánoční	 nákupy.	
Samostatně	 bych	 se	 chtěl	 zmínit	
o	 Plumlovském	 létu	 -	 Festivalu	 scé-
nické	 tvorby	 a	Workshopu,	 který	 se		
dostává	do	podvědomí	nejen	občanů	
nejbližšího	okolí,	ale	dá	se	bez	nadsáz-
ky	říci,	že	celé	republiky.	Letos	se	na	
plumlovský	 zámek	 sjely	 dvě	 desítky	
mladých	 lidí	 z	 celé	 České	 republiky	
a	 ze	 Slovenska.	 Režisér	 Vlado	 Sadí-
lek	 s	 nimi	 nastudoval	 představení	
„Cesta	kolem	světa	za	80	minut“,	kte-
ré	shlédlo	asi	1.200	diváků.	Premiéra	
a	zároveň	derniéra	byla	velmi	zdařilá	
a	účinkující	i	organizátoři	byli	odmě-
něni	dlouhotrvajícím	potleskem.	

Během	 Festivalu	 scénické	 tvorby	 se	
představily	divadelní	soubory	Ochot-
níci	z	Morkovic,	studentský	divadelní	
soubor	WICCA	z	Ostravy,	DAXNER	
z	 Tisovce	 a	 DIVOSUD	 z	 Rimavské	
Soboty.	Také	dětské	divadelní	soubo-
ry	Potěr	ze	ZUŠ	Němčice	n.H.,	Střel-
ky	z	Českého	Těšína,	Modrý	kabaret	
z	Ostravy	a	Rybičky	ze	ZUŠ	Plumlov	
předvedly	 svá	 představení.	 Tradič-
ním	účastníkem	festivalu	je	skupina	
Správní	kluci	z	Ústavu	sociální	péče	
z	Nezamyslic,	která	potěšila	své	pří-
znivce	 dvěma	 koncerty,	 a	 dále	 sku-
pina	 MELL	 z	 Rimavské	 Soboty.	 Na		
přípravě	Plumlovského	léta	se	podílí	
osvědčený	tým	pracovníků	sestávající	
z	ředitele	festivalu	p.	J.	Bartoše	z	agen-
tury	 TAITO,	 již	 zmíněného	 režiséra	
Vlado	 Sadílka,	 scénografa	 	 Maria-
na	 Lacka,	 výtvarnice	 Hany	 Štrbové	
a	choreografk	 y	Renaty	Bubniakové.
	 Pro	rok	2008		počítá	příprav-
ný	štáb	s	realizací	představení	Carla	
Orff	a	„Carmina	Burana“.
		 	 	 	Závěrem	bych	chtěl	vyslovit	pře-
svědčení,	že	v	letošním	roce	započa-
tá	 praxe	 využití	 zámeckých	 prostor	
potrvá	i	nadále	a	bude	znamenat	roz-
šíření	nabídky	kulturních	programů	
jak	 pro	děti,	 tak	 pro	 střední	 i	 starší	
generaci.

Stanislav Bureš, 
Klubové zařízení Plumlov

Celodenní	 akce	 pokračovala	 důstoj-
nou	Hubertskou	mší	 v	hlavním	 sále	
vysokého	 zámku	 a	 byla	 ukončena	
nočními	prohlídkami	zámku.
	 Noční	 prohlídky,	 novinka		
letošní	 sezóny,	 se	 setkaly	 s	 nečeka-
ným	 zájmem	 veřejnosti.	 Průvodky-
ně	 v	 dobových	 kostýmech,	 zámek,	
osvětlený	svíčkami,	ponurá	atmosféra	
hraných	scén	na	motivy	pověstí	a	bájí	
z	 Plumlovského	 hradu	 a	 zámku,	 to	
vše	sem	přilákalo	množství	zájemců	
z	blízkého	i	dalekého	okolí.	Je	jasné,	
že	noční	prohlídky	budou	pokračovat	
i	příští	sezónu.	Zahájení	proběhne	na	
jaře	při	příležitosti	otevírání	zámku.

Blížící	 se	 zima	 sice	 poznamenala	
Martinskou	 husu,	 akci	 pořádanou	
Spolkem	 plumlovských	 nadšenců,	
svým	 nečekaně	 chladným	 počasím.	
I	přesto	si	však	cestu	na	zámek	neo-
depřelo	 množství	 sice	 prokřehlých,	
ale	 určitě	 spokojených	 dětí	 i	 dospě-
lých.	 Podobné	 počasí	 provázelo	
i	 1.	 zámeckou	 zabíjačku,	 pořádanou	
ve	spolupráci	s	SDH	Plumlov	v	rám-
ci	 Adventu	 na	 zámku.	 Zde	 ale	 jed-
noznačně	 zvítězila	 chuť	 na	 čerstvé	
zabíjačkové	speciality	nad	setrváním	
v	 teple	 domova	 za	 poněkud	 sych-
ravého	 měsíce	 prosince.	 Adventní	
téma	 dne	 bylo	 dokresleno	 rozsvíce-
ným	vánočním	stromem	na	nádvoří,	
a	vánočními	koledami	v	podání	dívčí-
ho	pěveckého	sboru	Lery ś	Cherries.	

Současně	 s	 tím	 začaly	 „adventní	
prohlídky“	 	 zámku,	 které	 probíhají	
každou	adventní	neděli	až	do	Vánoc.	
S	blížícím	se	koncem	roku	bych	 rád	
z	 tohoto	 místa	 poděkoval	 vám	 pří-
znivcům	 plumlovského	 zámku	 za	
celoroční	přízeň	této	kulturní	památ-
ce.	Tím,	že	se	na	zámek	stále		vrací-
te,	vyjadřujete	podporu	všem	lidem,	
kteří	 se	 starají	 nejen	 o	 kulturu,	 ale	
i	o	zvelebování	této	krásné	dominan-
ty	našeho	města.	Jsem	přesvědčen,	že	
i	 	 s	vaší	podporou	bude	brzy	 	plum-
lovský	zámek	zastávat	výrazné	místo	
na	kulturní	mapě	České	republiky.
 Přijďte si proto připít 
na rozloučení se starým rokem 
31. prosince na nádvoří zámku. 
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Opsáno ze školních tabulí
Každý, kdo připravuje nejrůznější 
akce pro druhé, Vám potvrdí, že 
příprava na ně začíná vždycky již 
na předchozím ročníku. 
	 Je	 tomu	 tak	 i	 u	 nás.	 Tradič-
ní	 „Stonožkové	 dny“	 koncem	 října	
a	počátkem	listopadu	proběhly	letos	
už	 po	 16-té.	 Jejich	 součástí	 je	 něko-
likatýdenní	 příprava,	 kterou	 orga-
nizuje	 ředitelka	 školy	 Mgr.	 Dagmar	
Zapletalová	 s	 učitelským	 sborem	
a	 dalšími	 zaměstnanci	 školy.	 Výsle-
dek	této	činnosti	mohli	letos	návštěv-
níci	školy	hodnotit	na	„Stonožkovém	
jarmarku,“	na	vystoupení	žáků	I.	a	II.	
stupně	s	názvem	„Stonožka	nás	baví“	
i	na	školní	diskotéce	pro	mladší,	kte-
rou	 připravili	 žáci	 9.	 ročníku.	 Sou-
částí	je	také	již	tradičně	„Stonožkový	
sběr	starého	papíru.“	
Žáci	 připravili	 na	 prodej	 krásnou	

Podzim na ZŠ Plumlov keramiku,	batikované	textilie,	malo-
vané	hedvábí,	tašky,	sklo,	ruční	papír,	
kalendáře,	 pokojové	 květiny,	 per-
níkové	 chaloupky,	 drobné	 perníčky	
a	 různé	 sladkosti,	 mozaiky	 a	 velké	
množství	 různých	 vkusných	 drob-
ností. 
	 Humanitární	hnutí	s	názvem	
„Na	vlastních	nohou	–	Stonožka“,	má	
tak	na	Plumlově	dlouholetou	tradici.	
Děti	 pomáhají	 svým	 vrstevníkům	
tam,	 kde	 je	 sužuje	 válka,	 chudoba,	
nemoc	 nebo	 přírodní	 katastrofy.	
Letos	 pomohou	 také	 projektům	 na	
pomoc	 dětem	 v	 České	 republice	
a	nejbližší	nám	asi	bude	pomoc	dět-
skému	oddělení	prostějovské	nemoc-
nice	 nákupem	 kojenecké	 váhy	 pro	
právě	narozená	miminka.	
Všem,	 kteří	 jakkoli	 pomohli,	 patří	
poděkování.	A	 tradičně	už	opět	při-
pravujeme	příští	ročník	…

Jkö

Již po šestnácté probíhal na naší 
škole STONOŽKOVÝ  TÝDEN ve 
dnech od 5.do 9. listopadu 2007. 
Předcházel mu tzv. SBĚROVÝ 
TÝDEN. 

Stonožka nás baví

	 Žáci	celé	naší	 školy	se	před-
háněli	ve	sběru	starého	papíru.	Výsle-
dek	 byl	 úctyhodný!	 Žáci	 nasbírali	
21	 tun	 papíru.	 Část	 výtěžku	 z	 jar-
marku	 byl	 věnován	 STONOŽCE.	
Naše	škola	 také	zakoupila	za	částku	
4	000,-Kč		polohovací	lehátka	pro	dět-
ské	oddělení	v	prostějovské	nemocni-
ci.	Jde	tedy	o	konkrétní	humanitární	
pomoc	dětem	v	nejbližším	okolí.
	 Stonožkový	 týden	 byl	
odstartován	 slavnostním	 zahájením	
jarmarku.	Děti	prodávaly	své	výrob-
ky-	malované	hedvábí,	sklo,	kerami-
ku,	 přívěšky,	 pohlednice,	 kalendáře,	
květináče,	 vypěstované	 pokojové	

květiny,	 klíčenky,	 prostírání,	 bati-
kovaná	 trička	 a	 další	 výrobky.	 Náš	
gastronomický	 kroužek	 a	 také	 děti	
ve	vaření	upekly	ve	školní	kuchyňce	
perníčky,	 vdolečky	 a	 několik	 druhů	
cukroví.	 Balíčky	 se	 sladkostmi	 zmi-
zely	z	pultů	nejrychleji.	Při	slavnost-
ním	 zahájení	 jarmarku	 si	 děti	 samy	
své	módní	výtvory	-	trička,	hedvábné	
komplety	-	tílka	a	šortky,	šátky,	kra-
vaty	 a	 tašky	 zdobené	 ubrouskovou	
technikou	předvedly	na	malé	módní	
přehlídce.	 Byla	 to	 skromná	 ochut-
návka	 práce	 estetického	 kroužku,	
ve	 kterém	 tyto	 modely	 vznikly.	
Batikované	 hedvábí	 v	 mikrovlnce,	
malování	 na	 hedvábí	 orámované	
zlatou	gutou,	bavlněná	trička	se	zají-
mavými	vzory	vytvořenými	 savovou	
technikou,	lehounké	batikované	šát-
ky	a	letní	komplety	nám	připomněly	
léto	všemi	svěžími	barvami.	Přehlíd-

ka	měla	velký	úspěch	a	přilákala	tím	
více	nakupující	návštěvníky	školy.
	 	 	 	 	 	 	Vše	vyvrcholilo	pořadem	STO-
NOŽKA	 NÁS	 BAVÍ.	 Pásmem	 básni-
ček,	 písní	 a	 scének	 pobavily	 rodiče	
naše	nejmladší	 děti	 z	 1.	 stupně.	Vše	
zpestřil	 školní	 taneční	 kroužek	
a	 závěrečná	 módní	 přehlídka.	
„To byla ta nejhezčí STONOŽKA, 
kterou jsme viděli,“ potvrdili	rodiče,	
hosté	a	návštěvníci	školy.	A	tak	byla	
celá	akce	kladně	zhodnocena.	Týden	
byl	ukončen	STONOŽKOVOU	 	DIS-
KOTÉKOU,	 kterou	 připravili	 starší	
spolužáci	z	9.B	pro	své	malé	kamará-
dy	ze	školní	družiny.	Pestrá	nabídka	
soutěží,	závodů	a	her	se	dětem	líbila.

 Žáci  ZŠ PLUMLOV

Konečně je na světě a my, 
žáci školy, jsme byli u toho. 
V hodinách výtvarné výchovy jsme 
malovali ilustrace k pověstem 
o plumlovském hradu. Vznik-
ly nádherné ilustrace a nebylo 
snadné mezi nimi vybrat 

Kalendář plumlovských pověstí
ty nejhezčí. Jak se nám práce 
podařila, posoudíte sami při 
nákupu kalendáře. Poděkování 
patří žákům i učitelům, kteří se 
na výtvarné práci podíleli - žáci 
3.- 5. ročníku a také 9. třídy. 

Česká strana sociálně 

demokratická přeje všem 

občanům hodně zdraví, 

veselé Vánoce 

a úspěšný rok 2008.
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	 Připomeňme	si	účast	dětí	na	
Mateřince	 2007,	 Pohádkovou	 školku	
a	výstavu	dětských	výtvarných	prací	
na	plumlovském	zámku	u	příležitos-
ti	 25.	 výročí	 otevření	MŠ	Na	 Stráži,	
vzdělávací	exkurzi	 	dětí	v	prostějov-
ské	 hvězdárně,	 pravidelná	 divadelní	
představení	 profesionálních	 soubo-
rů,	které	mateřskou	školu	navštěvují	
či	slavnostní	odpoledne	u	příležitos-
ti	 rozloučení	 s	 předškoláky	 nebo	
návštěvu	dětí	v	1.	třídě	ZŠ.	Po	prázd-
ninách	 naopak	 vítání	 těch	 nejmen-
ších	dětí,	které	poprvé	na	chvíli	opus-
tily	svoje	maminky	a	překročily	práh	
školy,	i	když	zatím	jen	„	mateřské.“
	 Od	 letošního	 školního	 roku	
je	předškolní	vzdělávání	realizováno	
na	 bázi	 integrovaných	 	 tématických	
bloků	zpracovaných	v	novém	Školním	
vzdělávacím	programu,	s	důrazem	na	
prosociální	a	prožitkové	učení.	Děti,	
a	to	i	ty	nejmenší,	mají	možnost	roz-
víjet	 svoji	 tvořivost	nejen	v	průběhu	
vlastního	 předškolního	 vzdělávání,	
ale	i	v	rámci	nadstandardních	zájmo-
vých	aktivit,	které	MŠ	ve	 spolupráci	
s	 jinými	 organizacemi	 nabízí	 např.:	
dramatická	 a	 pohybová	 výchova,	

Rok v Mateřské škole Plumlov
taneční	průprava,		kroužek	keramiky	
nebo	rozvíjení	jazykových	dovednos-
tí.	Tradicí	se	už	stala	„velká	tématická		
vycházka	do	lesa“,	spojená	s	besedou	
o	 myslivosti,	 ekologické	 výchově,	
vztahu	člověka	k	přírodě,	zakončená	
zdobením	vánočních	stromečků	pro	
zvířátka	v	lese.	
	 Vánoční	atmosféru	si	připo-
meneme	spolu	s		dětmi	a	jejich	rodiči	
malým	 předvánočním	 posezením		
v	MŠ,	 kde	 nebude	 nechybět	 vystou-
pení	dětí	a	divadelní	vánoční	pohád-
ka,	ale	snad	ani	pohodová	atmosféra	
s	vůní	vánočního	cukroví.
	 Dovolte	 mi,	 abych	 touto	
cestou	 poděkovala	 všem,	 kteří		
nějakým	způsobem	pomáhali	zajišťo-
vat	zdárný	průběh	chodu	MŠ	a	všech	
akcí	s	její	činností	spojených	a	proje-
vili	naší	škole	podporu	a	náklonnost,	
včetně	 sponzorských	 darů	 a	 dáreč-
ků	 -	 zřizovateli,	 školám	 a	 školským	
zařízením,	 spolkům,	 organizacím,	
rodičům	i	jednotlivcům,	a	popřála	jim	
i	všem	spoluobčanům,	jménem	svým	
i	všech	zaměstnanců	Mateřské	školy	
Plumlov,	 krásné	 Vánoce	 a	 do	 nové-
ho	 roku	 2008	 	 hodně	 štěstí,	 zdraví,	
úspěchů	 a	 vzájemného	 	 lidského	
pochopení.

Mgr. Marta Soldánová
ředitelka MŠ Plumlov

Ohlédneme-li se za rokem 2007, 
vybaví se akce a  vzdělávací 
činnosti, které oslovily nejen děti, 
rodiče, ale i širší veřejnost. 

Od těch menších:
Rádi bychom za sebe poslali pár řádků, 

příjemné prožití vánočních svátků.
Cukroví s purpurou, kapříček pro štěstí 

a spoustu světýlek na plumlovském náměstí.
Hodně dárků na Vánoce, ať se daří v novém roce.

Od starších, studentů a učňů:
Někdy je nás plno, děláme legraci, jindy zas chybíme, 

hlavně při práci.
Svět vnímáme svýma očima, něco nás nudí, něco nás zajímá.

Jsme už takoví, hluční i zticha, náš úsměv Vám napoví, 
proč zmizí naše pýcha.

Někdy ke konci prosince. Čas se zastaví. 
Ne stesk po mamince a tátově náruči, 

život ten opravdu, opravdu naučí. 
Nebuďte smutní, ani my nechceme, 
jen samé štěstí vám všem přejeme. 

Dnes, zítra a za čas znova, my, děti z Plumlova.

Od vedení a všech pracovníků DD a ŠJ Plumlov :
Splnění i těch nejtajnějších přání, co nejvíce lásky, zdraví a štěstí 

a vše dobré v roce 2008.

Mgr. Petr Antoníček, zástupce ředitele

Dnes, zítra a za čas znova, my, děti z Plumlova.

Od vedení a všech pracovníků DD a ŠJ Plumlov :

Dětský domov a Školní jídelna - Plumlov, Balkán 

	 Školní	 vzdělávací	 program	
platný	 od	 1.	 9.	 2007	 v	 průřezovém	
tématu	 Mediální	 výchova	 přímo	
i	 nepřímo	 	 přivádí	 žáky	 k	 této	 čin-
nosti.	MV	má	vybavit	žáka	základní	
úrovní	mediální	gramotnosti,	přináší		
elementární	 poznatky	 a	 dovednos-
ti	 týkající	 se	 mediální	 komunikace	
a	 práce	 s	 médii.	 Žák	 by	 měl	 umět	
zpracovat,	 vyhodnotit	 a	 využít	 pod-
něty	 přicházející	 z	 okolního	 světa	
-	 tedy	 i	 z	 médií.	 Znamená	 to	 nejen	
vnímat	media,	rozlišovat	jejich	kvali-
tu,	rozpoznat	smysl	sdělení,	správně	
vyhodnocovat	sdělení,	ale	také	podí-
let	 se	 na	 vlastní	 produkci	 a	 návyku	
ověřovat	 si	 co	nejdůkladněji	 veškeré	
údaje.	 Letos	 zavádíme	na	 naší	 škole	
pravidelný	čtvrtletník	Haló,	škola,	na	
kterém	 se	 budou	 postupně	 podílet	
všichni	žáci	naší	 školy,	 tedy	 i	 1.	 stu-
peň.	 Nabízíme	 malou	 ochutnávku	
letošního	 prvního	 čísla,	 které	 zpra-
covali	naši	šesťáci	pod	vedením	paní	
učitelky	ČJ	L.	Braunové.
Kdo	navštívil	vernisáž	Stonožkového	
jarmarku	 6.	 11.,	 	 byl	 svědkem	 křtu	
školního	časopisu	také	naší	pobočky	
v	Drahanech.	

Školní   časopis 
„Haló,  škola.“
(dokončení ze strany 1)
Plumlovskému Zpravodaji (a neje-
nom jemu) roste na Základní škole 
v Plumlově a na jejím odloučeném 
pracovišti v Drahanech zdravá 
konkurence, jak je vidět z násle-
dujících článků:

Mgr. D. Zapletalová, 
ředitelka školy

Byla jedna stonožka a ta byla bosa,
plakala si na louce, že ji studí rosa.

Naše Božka stonožka 
přála si mít boty,

na procházku, na svátek, 
taky do roboty.

Počkej Božko stonožko, my ti pomůžeme!
Přineseme ponožky, ty ti nazujeme.

Pak ti zima nebude, 
všichni budem rádi,
nastěhuj se do školy, 

budem kamarádi.

Budeme si spolu hrát, pořád zas a znova.
Ty jsi naše stonožka Božka Borůvková.

( David Dobeš )

 Malá ukázka z Haló, školy:
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Upozornění

Zaměstnanci Základní umělecké 
školy Plumlov děkují svému 

zřizovateli - Městskému úřadu,
a všem partnerům školy, za 

spolupráci v letošním roce a do 
toho nového všem přejí hodně 
zdraví,štěstí a splnění svých 

přání.
Uplynulý rok naplnil očekávání 
ve výsledcích práce školy.Žáci 

dosáhli mnohých úspěchů v 
různých soutěžích uměleckých 

oborů,připravili nesčetné 
kulturní zážitky svými 

vystoupeními v Plumlově i na 
všech dalších místech,kde škola 
působí a je zvána, a především 
obohacují sebe a své nejbližší 
o možnosti zdokonalení se ve 

vybraných  uměleckých oborech.

PF 2008

 Na podzim roku 2007 vzni-
kl nový školní časopis také na ZŠ 
v Drahanech, která je odloučenou 
pobočkou místní základní školy.

Školní   časopis 
„Bombo“

	 Na	podzim	roku	2007	vznikl	
nový	školní	časopis	také	na	ZŠ	v	Dra-
hanech,	 která	 je	 odloučenou	poboč-
kou	místní	základní	školy.	Podle	slov	
redakce,	 která	 vytvářela	 jeho	 podo-
bu,	jde	o	originální	formu	vzdělávací	
a	 zábavné	prezentace,	na	 jejímž	 čti-
vém	obsahu	se	budou	4x	do	roka	podí-
let	všichni	žáci	této	školy.	Vedoucím	
redaktorem	 se	 stal	 Mgr.	 Tomáš	 Po-
lák,	další	zástupci	 tříd	byli	do	vede-
ní	 časopisu	 ustanovení	 volbou.	 Na	
první	stránce	1.	čísla	na	čtenáře	juká	
rozpustilý	 skřítek	 Bombo	 (bláznivý,	
originální,	 magický,	 bystrý,	 okouz-
lující),	a	zve	každého	zájemce	jednak	
na	 stránky	 stálých	 rubrik,	 kterými	
jsou	 kultura,	 viděno-slyšeno,	 co	 se	
děje,	 sport,	 móda,	 hudba	 a	 jednak	

na	 stránky	 rubrik	 nepravidelných,	
jako	 je	 například	 interview,	 zábava,	
křížovky,	 vtipy,	 ukázky	 prací	 žáků.	
Co	 se	 náplně	 pravidelných	 rubrik	
týče,	každá	třída	má	na	starosti	jednu	
z	nich.	Články	jsou	psány	lehkou	for-
mou	a	s	nadhledem,	a	to	jak	ze	strany	
pedagogů,	tak	i	žáků	–	přispěvatelů.	
		 Už	 v	 prvním	 čísle	 vyta-
huje	 redakce	 z	 rukávu	 eso,	 a	 láká	
čtenáře	 na	 „zcela	 ojedinělý	 a	 ote-
vřený	 rozhovor	 vedoucího	 učitele	
s	 redakcí“.	 Na	 své	 si	 v	 tomto	 čísle	
přicházejí	 i	 znalci	 a	 znalkyně	mód-
ních	 trendů,	 hudby,	 dále	 luštitelé,	
pro	 které	 je	 připravena	 plejáda	 hla-
volamů	 od	 křížovky	 až	 po	 sudoku	
a	 mnoho	 dalších.	 Časopis	 chce	 být		
zkrátka	„IN“.	Jeho	první	číslo	uzavírá	
poslední	 stránka	přáníčkem	krásné-
ho	 prožití	 svátků	 vánočních,	 hodně	
dárků	 pod	 stromeček,	 málo	 kostí	
v	 krku.	 Plumlovský	 Zpravodaj	 přeje	
oběma	 časopisům,	 jejich	 redakcím	
a	přispěvatelům	totéž	a	ať	jim	nápady,	
inspirace	a	nadšení	přetrvají	stejnou	
a	 možná	 i	 větší	 měrou	 i	 do	 nového	
roku	2008!

„Usmějte se.  A ve vašem úsměvu 
ať je spousta dobroty a jenom 

trošku, trošičku trpkosti. 
Odpusťte životu a světu, 

že nejsou dokonalé.“  
(Dušan Radovič)

Vážení spoluobčané,
blíží se nejkrásnější svátky roku 
– svátky vánoční, dny, kdy naše 

srdce touží být v blízkosti 
nejmilejších, kdy plnými doušky  

rozdáváme  lásku, něhu a radost.   
V tyto dny zapomínáme na bolest, 
křivdy a utrpení. Ve vzpomínkách 

se vracíme zpět do dětských let, kdy 
jsme také dychtivě očekávali příchod  

Ježíška. Myšlenkami jsme 
u našich blízkých, kteří se již nemo-
hou těšit z rozzářených oči našich 

dětí, vnoučat a  pravnoučat. Děkujme 
za každý prožitý den, který nám byl 
osudem dopřán, abychom  se mohli 

těšit se svými blízkými.

Jménem všech klientů a zaměstnanců 
Domova pro seniory Soběsuky Vám 

přeji klidné prožití vánočních svátků, 
do nového roku 2007 pevné zdraví, 

osobní spokojenost 
a mnoho pracovních úspěchů.

Marcela Funková,  
ředitelka DpS Soběsuky

Na základě informací 
z vedení redakce „Bombo“ 

připravila: Jitka Spurná


