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22.5. 2006
Zastupitelstvo města schválilo:
-dodatek č. 2 zřizovací listiny ZUŠ Plumlov, příspěv-
kové organizace
-účast Města Plumlov v nabídkovém řízení  
– odprodej pozemku p.č. 1372/138 v k.ú.Plum-
lov z majetku Olomouckého kraje, přičemž  
nabídková cena ze strany města nepřekročí částku  
35.000,- Kč
-smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Plumlov a E.ON  distribuce,a.s., kabelové vede-
ní nízkého napětí na pozemcích p.č. 201/4 a p.č. 
202/1 v k.ú. Plumlov , přistoupí-li společnost E.ON 
distribuce, a.s. na jednorázovou úhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 50.000,- Kč
-smlouvu o smlouvě budoucí mezi Městem Plum-
lov, Povodím Moravy, s.p. a Pozemkovým fondem 
ČR o trvalém bezúplatném uložení sedimentů  
z Podhradského rybníka na pozemky budoucího 
vlastníka- Města Plumlov-pozemky p.č. 910,911,914 
a 915 v k.ú. Plumlov
-smlouvu o spolupráci veřejného a privátního  
sektoru mezi Městem Plumlov a společností Golf 
Resort Prostějov, a.s. při realizaci projektu vý-
stavby golfového hřiště v Plumlově a obnově  
Plumlovského zámku
-návrh na výměnu pozemků mezi Městem Plum-
lov- p.č. 429/22 , k.ú. Plumlov a majitelem pozemku  
p.č. 528/l v k.ú. Plumlov
-návrh na doplnění a změnu stanov (10. platné zně-
ní) Vodovodu Pomoraví – viz příloha
Zastupitelstvo města neschvaluje:
-nabídku na odkoupení 2/39 podílu ve Středomo-
ravském lesním družstvu Niva od obce Křižanovi-
ce
Zastupitelstvo města ukládá:
-do příštího jednání  zastupitelstva připravit zprávu 
o stavu napojení chatové oblasti na vodovod 
-připravit pro členy zastupitelstva listinné podkla-
dy, na jejichž základě byl zapisován majetek vybu-

dovaný v areálu ATC Žralok Plumlov do katastru  
nemovitostí
28. 6. 2006
Zastupitelstvo města schvaluje:
-závěrečný účet  Města Plumlov za rok 2005
-zprávu auditora o kontrole hospodaření  
Města Plumlov za rok 2005, kde je ve výrokové 
části konstatováno: „Hospodaření města Plumlov, 
údaje účetní uzávěrky a závěrečný účet města  
odpovídá k 31.12.2005 ve významných hodnotách 
požadavkům platných právních předpisů. Při pro-
vádění přezkoumání hospodaření města nebyly  
zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými  
právními předpisy.“
-Zprávu o hospodaření a zprávu auditora za r. 2005 
ve svazcích obcí s účastí Města Plumlov: Vodovodu 
Pomoraví, svazku obcí a Mikroregionu Plumlovsko
-Prodej části pozemku p.č. 736/1 - ostatní plocha  
v k.ú. Hamry o výměře cca 33m2 za cenu  
100,- Kč/m2 žadateli p. M.G. Hamry s tím, že ža-
datel uhradí veškeré poplatky spojené s odděle-
ním pozemku, sepsáním kupní smlouvy a vkladem  
do katastru nemovitostí
-Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Měs-
tem Plumlov a E.ON distribuce, a.s., kabelové  
vedení nízkého napětí na pozemcích p.č. 201/4  
a p.č. 202/1 v k.ú. Plumlov za jednorázovou úhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,- Kč
-Smlouvu o zajištění základního vzdělávání s obcí 
Drahany
-Návrhy smluv na bezúplatný převod pozemků  
p.č. 646/2 a 650/2 v k.ú. Žárovice a pozemku 
p.č. 691 v k.ú. Hamry z Pozemkového fondu ČR  
na Město Plumlov
-Přijetí dotace z Fondu na podporu výstavby  
a obnovy vodohospodářské infrastruktury Olo-
mouckého kraje na akci – Splašková kanalizace 
Plumlov- ulice Budovatelská a Balkán v celkové 
výši 3,940.000,- Kč
-Přijetí neinvestiční dotace z prostředků Olomouc-
kého kraje ve výši 385.710,- Kč na financování pro-
vozních nákladů DD Soběsuky
Zastupitelstvo města ukládá:
-VaKu Plumlov a stavební komisi města - zpra-
covat návrh řešení situace s vodovodním řadem  
v chatové oblasti pod klášterem včetně vyčíslení  
finančních nákladů



19.4.2006
Rada schválila:
-smlouvu o dílo na opravy vysokého zámku v Plum-
lově s firmou PROSTAS Prostějov
-předání žádostí o byt (Berezová, Žák) komisi pro 
místní rozvoj
-odpověď na žádost obyvatel Sadové ulice-dětské 
hřiště
-doporučení schválit na zasedání zastupitelstva 
města smlouvu o zřízení věcného břemene pro 
společnost E.ON, a.s.- pozemky p.č. 201/4 a 202/1 
v k.ú. Plumlov
-smlouva na pronájem hrobového místa (Bittnero-
vá, Plumlov)
Rada ukládá:
-zjistit možnosti využití nabídky RARSM- zpraco-
vání projektů na získávání finančních prostředků z
fondů EU
-prověřit současný stav resp. možnosti odděleného 
měření odběru energií v bytě školníka ZŠ Plumlov 

-pokračovat v jednáních o opravě hráze u rybníka 
Bidelec
-upozornit písemně občany na nutnost předtřídění 
materiálu, ukládaného do kontejnerů
-připravit sběr starého šatstva pro Diakonii Brou-
mov
-provádět údržbu majetku města dle připomínek z 
diskuse (úklid, dosazení stromků)
3. 5. 2006
Rada schválila:
-doporučení – na zasedání zastupitelstva schválit 
návrh na směnu pozemků s p. Bajerem
-postup zástupců města při řešení havarijní  
situace - zatopení části obce Soběsuky
-doporučení - na zasedání zastupitelstva schválit 
předjednané návrhy smluv - spolupráce při výstav-
bě golfového hřiště v Plumlově (Město Plumlov, 
Povodí Moravy s.p., společnost GOLF RESORT 
Prostějov, a.s.,)

-finanční vyrovnání (1.500,- Kč – DPP) s pí. Dolívko-
vou (Žárovice) – obsluha čerpadla – obecní studna
-smlouvu o převzetí 3 ks sálavých el. panelů  
od HZS Olomouckého kraje
Rada ukládá:
-Vznést námitky proti zahrazení místní  
komunikace - stavební řízení pí. Nováková, PV
-obeslat občany Soběsuk anketou - čekárna
-provádět údržbu majetku města dle připomínek  
z diskuse

17. 5. 2006
Rada schvaluje:
-vyškrtnutí usnesení č. 276 ze zápisu ze zasedání 
Rady města Plumlova č. 86 (anketa čekárna Sobě-
suky)
-konání výstavy drobného zvířectva v době Plum-
lovských hodů + bezplatné kopírování výstavních 
katalogů
-udělení výjimky z OZV č. 2/2005 pro hudební pro-
dukce dne 3.6. a 10. 6. 06 (Láznička)
-poskytnutí finančního příspěvku na úhradu škod
způsobených lokálním zaplavením (Procházkovi, 
Soběsuky)
-vyhlášení záměru pronájmu p.č. 736/1  
v k.ú. Hamry,
-pronájem části pozemku p.č. 1258/1 v k.ú. Plumlov 
(Vaňkovi, Plumlov)
-vybudování přípojky k domu č.p. 482 v Plumlově 
(bytový dům v majetku obce)
-postup města ve stavebním řízení s manžely  
Miklasovými
-finanční příspěvek 2.000,- Kč Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR, Prostějov
-finanční výpomoc ve výši 2.000,- Kč Centru pro
zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální 
pracoviště Prostějov
-návrh organizace ZŠ na šk. rok 2006/2007 ZŠ 
Plumlov
-mimořádnou finanční odměnu řediteli ZUŠ 
Plumlov
-smlouvu s Olomouckým krajem na poskytnutí 
neinvestičního příspěvku na materiální vybavení 
JSDH Plumlov (12.600,- Kč)
Rada neschvaluje:
-žádost o dodatečné schválení terénních úprav  
u domu p. Eliáše, Plumlov, Sadová ulice
Rada ukládá:
-předložit návrh prodeje části domu č.p. 186  
v Plumlově zastupitelstvu města
-zadat vyhodnocení možností opravy čekárny  
v Soběsukách
-postoupit stížnost občanů na pálení odpadů  
v areálu „tesárny“ MěÚ Prostějov
-pokračovat v jednáních s firmou Infos Art, s.r.o. 
o zavedení bezdrátového internetu
-reklamovat těsnost kanalizace v Soběsukách,  
provést novou tlakovou zkoušku
-provádět údržbu majetku města dle připomínek  
z diskuse.

24.7. 2006
Zastupitelstvo města schvaluje:
-Převod pozemků p.č. 910, 911, 914 a 915 v k.ú. 
Plumlov od Pozemkového fondu ČR na Město 
Plumlov, a to části pozemků úplatně a části pozem-
ků určených k zastavění veřejně prospěšnými stav-
bami bezúplatně
-Převod pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Plumlov  z Pozem-
kového fondu ČR na Město Plumlov úplatně
-Vyhlášení záměru prodeje 4/39 spoluvlastnického 
podílu Města Plumlov ve Středomoravském lesním 
družstvu Niva
-Rozpočtové opatření ke dni 24.7.2006



29. 5. 2006
Rada schvaluje:
-návrh pro zasedání zastupitelstva města: uzavřít 
smlouvy s a.s. E.ON Distribuce o zřízení věcného 
břemene za cenu 10.000,- Kč
-postoupení pronájmu  nebytových prostor  
p. Navrátilové (kadeřnictví) třetí osobě
-půjčku na úhradu exekuce p. R. Ošlejškovi ve výši 
12.000,- Kč, měsíční splátky 2.000,- Kč
-projednání žádosti p. Hýbla, Hamry-
-povodňové škody se zástupcem od-
boru ŽP MěÚ Prostějov dne 13.6.2006 
-přijetí finančního příspěvku z rozpoč-
tu kraje ve výši 12.600,- Kč - materiální  
vybavení JSDH+smlouvu o poskytnutí příspěvku
-souhlas  stavebníkovi (obci Alojzov) k uložení  
kanalizace přes pozemek p.č. 490, v k.ú. Alojzov
-opravu bodu 13 zápisu ze zasedání rady č. 
87 ze dne 17.5.2006 - příspěvek na uspořádá-
ní Dětského dne v Hamrech a Soběsukách, vždy  
ve výši 1.000,- Kč
-finanční odměnu SDH Žárovice, Plumlov a Sobě-
suky za pomoc při povodních.
Rada neschvaluje:
-peněžní příspěvek Diakonii Broumov

14. 6. 2006
Rada schvaluje:
-opravu zápisu z 88. zasedání Rady města Plumlov 
(Janečková- Navrátilová)
-schválení počtu členů Zastupitelstva Města  
Plumlov pro příští volební období (15 členů)
-finanční příspěvek MŠ a ZŠ JISTOTA Prostějov 
ve výši 6.000,-Kč
-smlouvu o výkonu auditorské činnos-
ti s p. Ing. Stadlerem, Olomouc - na rok 2006  
-postup v jednání s Povodím Mo-
ravy o úhradě škody za úhyn ryb  
v rybníku Bidelec
-smlouvu s Olomouckým krajem o neinvestič-
ním příspěvku ve výši 30.000,- Kč JSDH Plumlov  
na úhradu povodňových škod
-mimořádnou odměnu ředitelce DD Soběsuky
-nájemní smlouvu na hrobové místo (Vitásková, 
Prostějov)
-postup zástupců města v jednání o odstranění  
povodňových škod
-připravený program jednání zastupitelstva města 
28. 6. 2006
-záměr zřízení informačního centra Mikroregion 
Plumlovsko v prostorách zámku Plumlov
-zrušení hospodářské činnosti města – internet
-montáž tažného zařízení na vozidlo Škoda Fabia 
combi (DD Soběsuky)
-výjimku z OZV - hodová zábava Hamry
Rada neschvaluje:
-kompenzaci finančních nákladů za úpravu veřejné
zeleně podle žádosti p. Němce a Navary, Plumlov.
Rada ukládá:
-pokračovat v jednáních o získání dotace na inter-
net z prostředků EU
-prověřit možnosti změny územního plánu ve  

smyslu žádosti p. Jelínka, Plumlov
-provádět údržbu majetku města dle připomínek  
z diskuse

28. 6. 2006
Rada schvaluje:
-udělení výjimky z OZV – festival Keltská noc  
28. - 29. 7. 2006
-doplnění programu 32. zasedání zastupitelstva 
města o body uvedené pod č. 3 a)-d), včetně klad-
ného doporučení rady města k jednotlivým bodům 
-finanční příspěvek Fondu ohrožených dětí ve výši
2.000,- Kč
-udělení výjimky z OZV – taneční zábava Soběsu-
ky – 21.7.2006
-hospodářský výsledek Klubového zařízení  
Plumlov, příspěvkové organizace
-nájemní smlouvu na hrobové místo (Bášová, Plum-
lov)
-nájemní smlouvu na byt na dobu určitou (1 rok) 
Šanovští, Žárovice 15.
Rada ukládá:
-prověřit možnosti řešení žádosti br. Novotných, 
Plumlov, úprava místní komunikace
-zajistit opravu retardéru na „staré cestě“
-vyvolat jednání se zhotovitelem kanalizace, 
popř. se správcem komunikace – propad vozovky  
u stavby p. Karáska v Plumlově
-provádět údržbu majetku města dle připomínek

12. 7. 2006
Rada schvaluje:
-finanční odměnu dechové hudbě Plumlovanka 
ve výši 8.000,- Kč
-obchodní smlouvu č. 465 s FTL, a.s. na provedení 
služeb, servisu, oprav a údržby
-zaplacení kupní ceny pozemků p.č. 688/3  
a 688/7 (točna Hamry) formou splátkového  kalendáře 
od října (event. listopadu) 2006 v částkách 30.000,-  
Kč/měs.
-Užití znaku města Plumlov za účelem pravidelné-
ho zveřejňování na regionálních stranách v Prostě-
jovském deníku
-Provozování výjimky z vyhlášky o provozování  
hudebních produkcí na červenec (p. Láznička)
-Vyhlášení záměru prodeje podílů v SMLD Niva
Rada ukládá:
-zjistit možnosti udělení výjimky ze zákazu vjezdu  
u Staré cesty pro občany s trvalým bydlištěm.

15. 8. 2006
Rada schvaluje:
-zařazení ostatní komunikace na pozemku 759/9 
Hamry do 3. kategorie
-konání kynologické akce dne 30.9.2006 v auto-
kempinku Žralok v Plumlově
-výjimku z obecně závazné vyhlášky města  
Plumlova - Hudební festival B. Sekaninové
-finanční příspěvek ve výši cca 10.000,- Kč na akci
Keltská noc 2006 spol. TSA Prostějov
-záměr prodeje pozemků p.č. 490/5 a 490/6 



manž. Švestkovým
-přidělení bytu pí. Míškové na 1 rok
-prodloužení nájmu pí. Novákové na 1 rok
Rada neschvaluje:
-povolení vymezení parkování pro penzion  
Ve mlýně na místní komunikaci pod zámkem
Rada ukládá:
-provádět údržbu majetku města dle připomínek
-doložení příslušných dokladů, revizní zprávy,  
certifikáty, majitelů lunaparků do příští sezóny.

REKAPITULACE
VOLEBNÍHO OBDOBÍ  2002-2006
Na úvod považuji za nutné si alespoň několika slo-
vy připomenout volby do zastupitelstva města. Příští 
měsíc si zvolíme nové zastupitele, kteří budou po 
další čtyři roky spravovat naše město a rozhodovat, 
jako naši volení zástupci, o věcech veřejných, resp. 
obecních.
Věřím, že se volební klání tentokrát  obejde bez 
„podpásovek“ a nové zastupitelstvo naváže na, pod-
le mého přesvědčení, docela úspěšných 8 let pod 
vedením současné radnice.
Vždyť za toto období bylo v našem městě inves-
továno bezmála 220 mil. Kč a z toho bylo 150 mil. 
Kč z dotací. ( Domov důchodců Soběsuky 64 mil. 
Kč, kanalizace 55 mil. Kč, plynofikace 4 mil. Kč,
ZTV Sadová 10 mil. Kč, univerzální hřiště 3 mil. Kč,  
rekonstrukce dvorního traktu ZŠ – kuchyně, jídelna, 
školní družina, dílny, dvůr a jiné opravy- 24 mil. Kč, 
zámek 20 mil. Kč, KD Žárovice 1,5 mil. Kč, oprava 
místních kanalizací 1,1 mil. Kč, silnice Ohrozimská 
ulice 15 mil. Kč, byty  ZS 10 mil. Kč, byty Soběsuky 
2,2 mil. Kč aj.).
Je to několikanásobek prostavěnosti v poměru  
k období let 1990 – 1998. Myslím, že se jedná  
o výstavbu na úrovni 30. let minulého století, kdy se 
budoval vodovod, kanalizace, opravovalo kino aj. 
Přesto mě mrzí, že jsme neuspěli v několika gran-
tech a nemohli realizovat některé neméně důleži-
té stavby. Jedná se hlavně o vodovod a kanalizaci  
v místních částech, rekonstrukci MŠ, parku  
a náměstí, dětské hřiště v Sadové ulici, chodníky aj. 
Musíme si ale uvědomit, že např. opravdu moderní 
dětské hřiště, které je v souladu s novými normami, je 
otázkou více než jednoho sta  tisíc korun, a proto se 
již několik let snažíme získat na toto hřiště grant. Vě-
řím, že se nám to časem povede. Zatím nedostatek 
houpaček  a podobných prvků v Plumlově a místních 
částech řešíme objednáním 2 ks houpaček se sklu-
zavkou, které umístíme v Soběsukách a v Plumlově. 
Na druhé straně při rozpočtu 25 mil. Kč nemůžeme 
dělat žádné zázraky, zvláště když zatím nemáme 
dobudovány základní vymoženosti civilizace, jako je 
vodovod a kanalizace, tedy technickou vybavenost, 
která se ve vybraných  oblastech ČR a západní Ev-
ropy  budovala v 70. – 80. letech. Proto při sestavo-
vání rozpočtu musí zastupitelé zvážit vydání doslova 

každé tisícikoruny, aby byla dobudována nejen výše  
uvedená základní vybavenost obce, ale aby i na ur-
čité úrovni fungovalo školství, kultura i sport, udržo-
val se obecní majetek včetně sportovišť a památek a 
v neposlední řadě  pomáhat v rozvoji tzv. občanské 
společnosti a spolkové činnosti.
Domnívám se , že všechny výše uvedené potřeby 
se nám v rámci možností podařilo naplnit, i když při 
tvorbě rozpočtu bylo mnohdy třeba opravdu hodně 
vstřícnosti a pochopení.
A teď si projděme jednotlivé položky  
podle rozpočtové sestavy.

POZEMKY
Každoročně jsme prodali několik nepotřebných 
pozemků na garáže, rekreaci, domky apod.  
Zároveň jsme i pozemky, o kterých jsme přesvěd-
čeni, že mohou být pro obec potřebné, získáva-
li  úplatně či bezúplatně od státu i soukromníků.  
O tom, že mnohdy užíváme cizí pozemky, se stále 
přesvědčujeme. Narovnání těchto 70 i více let neře-
šených problémů bude ještě nějaký čas trvat. (Např. 
cca 4.000m2 místních komunikací bylo ve vlastnic-
tví soukromníka). Výměra pozemků, patřících obci, 
zůstává přibližně na stejné úrovni. V letošním roce 
jsme odkoupili, resp. vyměnili a získali bezúplat-
ně 2.400m2 komunikací v Plumlově, pozemky na  
Sídlišti 9. května, točnu v Hamrech o výměře 2.320 
m2 aj.

Město je vlastníkem lesních porostů: v Plumlově 
Borky, v Soběsukách Křéb, v Žárovicích Kochola 
a 4/39 podílu na nemovitostech Středomoravské-
ho lesního družstva (SLD), což činí celkem asi 267 
ha ( z toho v SLD 256 ha). Každoročně do našich 
lesů (bez SLD) investujeme cca 50 - 100 tis. Kč,  
a to do nové výsadby a údržby  porostů. Dost  
náročné bylo dát vše „papírově“ do pořádku. 
Vždyť některé nevyřízené problémy byly z 20. let  
minulého století.Bohužel, po celou dobu se nám ne-
podařilo dosáhnout toho, aby  vedení SLD Niva při-
pravilo a předložilo každoročně rozpočet příjmů  a vý-
dajů. Finanční plán je podle mého názoru základem  
každé podnikatelské činnosti. Bez rozpočtu  
a předpokládaného  finančního výsledku je celé
hospodaření postaveno na náhodě a to si nemů-
že dovolit ani drobný živnostník, natož pak firma,
která obhospodařuje 2.500 ha lesa. Samozřejmě, 
že existuje  desetiletý plán hospodaření v lesích, 
ten ale nenahradí ekonomické plánování a násled-
nou každoroční kontrolu a zjištění důvodů jeho 
neplnění. Nájem z tohoto majetku klesl ze 400 tis. 
Kč/rok na 65 tis. Kč/rok (jak to bude letos, nevíme)  
z jednoho podílu a nebezpečně se začínáme blí-
žit k bodu, kdy budeme nuceni hradit vzniklé ztráty  
z hospodaření.Bohužel, obec Studnice již své  
podíly prodala soukromé společnosti a hrozilo  
nebezpečí, že ji budou následovat další obce, které 
se stejným vlastníkem jednaly(některé podepsaly  
i smlouvy o prodeji) a mohlo by se stát, že budeme 
sice majiteli 4/39 podílů, ale tyto budou bezcen-
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né, pokud nový vlastník získá více než 50% podí-
lu majetku. Na srpnové schůzi zastupitelstva  obce  
se nám podařilo prosadit v souladu se zákonem  
o obcích záměr prodeje našeho podílu v SLD Niva, 
abychom v případě reálného nebezpečí byli při-
praveni  k prodeji a nebyli vázáni zákonnými lhů-
tami, kvůli kterým by nám mohl zůstat „Černý Petr“  
v podobě bezcenných podílů.
Možná, že je vhodné si objasnit termín „záměr 
prodeje“. Každý prodej nemovitého majetku má  
určitá zákonem stanovená pravidla a lhůty. Mini-
málně 15 dnů před projednáním prodeje musí být 
záměr zveřejněn na úřední desce a na internetové 
stránce města tak, aby k němu mohli občané vznést 
případné námitky a až potom mohou zastupitelé 
jednat o samotném prodeji. Věřím, že se našemu 
zastupitelstvu  jako největšímu podílníku podaří  
na vedení družstva prosadit základní pravidlo  
podnikání a následně přesvědčit obce, které jsou 
rozhodnuty své podíly prodat, aby svá stano-
viska změnily. Podle posledních konzultací jsou  
k tomuto rozhodnutí odhodlány přistoupit v případě, 
že se tyto změny podaří prosadit. Otázkou ovšem 
zůstává, zda je pro město výhodnější vlastnit  
někde na Protivanovsku , v lepším případě na 
Seloutsku, nemovitý majetek (lesy, louky, ryb-
níky, budovy apod.)  a mít obavy, abychom o něj  
nepřišli, event. nedotovali jejich provoz  nebo by bylo 
vhodnější lesy  odprodat a takto získané finanční
prostředky použít na rozvoj našeho města (tržní 
cena za podíl cca6,5 - 7 mil. Kč). Dále se nabízí 
možnost si svůj podíl nechat vyčlenit a hospodařit 
na něm samostatně, případně jej zastavit, získanou 
půjčku umořovat ziskem z hospodaření a finanční
prostředky z půjčky použít  na rozvoj města, což je 
vzhledem k výši dnešních úroků asi nejekonomič-
tější řešení.
Toto dilema budou rozhodovat již nově zvolení  
zastupitelé. Já osobně bych se přikláněl k poslední 
variantě, protože  bychom zůstali majiteli majetku  
a současně získali nezbytné finanční prostřed-
ky. Od založení SLD Niva do léta letošního roku 
byl zástupcem města p. A. Sušeň, od léta je to  
p. L. Otruba. 

Všichni jsme si vědomi nedobrého stavu na-
šich místních komunikací. Přesto jsem pře-
svědčen, že ti, kteří dost tvrdě odsuzují vede-
ní města za jejich stav, nejsou obeznámeni se  
všemi okolnostmi. Neuvědomují si finanční nároč-
nost těchto oprav a hlavně, že je možné opravovat 
komunikace jen tam, kde je uložena infrastruktura 
(plyn, kanalizace, vodovod aj.). Samozřejmě, že je 
možné provádět opravy vozovek různými způsoby. 
Koberec z tzv. „balené drtě“ je sice způsob nejdraž-
ší, ale jeho životnost je nejdelší. Nástřik z asfaltu 
s následným posypem drtě a uválením je možný 
jen na těch vozovkách, kde se nepředpokládá velký 
provoz hlavně těžkých vozidel.
Za velký úspěch považuji skutečnost, že se nám 
podařilo prosadit rekonstrukci Ohrozimské ulice  

z prostředků Evropské unie.
Samostatnou kapitolou je dobudování  chodníků, 
na které zatím kromě Programu obnovy venkova 
(kde jsme neuspěli)není vyhlášen žádný dotační 
titul. Jedná se hlavně o chodník ul. Ohrozimská, 
Boskovická a podél „pily“. Jsme si vědomi toho, 
 že by bylo třeba alespoň předláždit ostatní  
chodníky ve městě. Kde ale na to vzít peníze?  
Zatím jsme měli jiné potřeby, ale v příštím voleb-
ním období budeme muset otázku chodníků řešit,  
protože při stále větším provozu na silnicích  
se hrozba úrazů zvyšuje. Dovoluji si konstatovat, že 
v loňském roce byl proveden nový živičný povrch 
na 2.800m2 vozovek. Po dobudování kanalizace 
Budovatelská ul., Balkán a u kláštera bude možno 
pokračovat v natahování živice v příštím roce. Např. 
v ulici Pod Kostelem jsme nechali opravit vozovku 
před stavbou rodinných domků nástřikem asfaltu  
a uválením drtě. Cesta je opět samý výmol .Ve 
stejné době se opravovala vozovka vedle mlýna  
a situace je úplně jiná. Z toho vyplývá, že je oprav-
du nutné počkat s opravami až po zklidnění dopra-
vy. Chce to pouze trpělivost , pochopení a vědomí, 
že všechno nejde udělat ihned. 

Všichni asi netrpělivě čekáme na dokončení  
vodovodu v místních částech města. Zdržení  
a nedodržení termínu bylo způsobeno hlavně  
platební nekázní obcí, sdružených do svazku Vo-
dovod Pomoraví a tím, že ministerstvo zemědělství 
pozastavilo veškeré dotace. Podle zprávy z val-
né hromady Pomoraví byly již všechny problémy  
vyřešeny a dá se předpokládat, že se koneč-
ně vodovodu dočkáme. Roční příspěvek města 
činí 500.000,- Kč. Pak ovšem nastane asi další  
problém, tak jako v jiných obcích, a to s chutí ob-
čanů se napojit a posléze s množstvím odebrané 
vody. Jsou totiž obce, kde občané z veřejného vo-
dovodu odebírají 20 – 30l vody za den a tím se vo-
dovod stává nerentabilní, voda v trubkách se „kazí“  
a velké množství nakoupené  vody se musí odpouš-
tět. Nákupní cena vody je cca 6 Kč/m3. Takže, jak je 
vidět, vyřešení jednoho problému vytváří problémy 
nové a mnohdy záleží jen na kázni nás, občanů. 

Toto sdružení bylo založeno v r. 1992 z důvo-
du získání dostatku pitné vody pro obce regionu  
Olomoucko, Šumpersko a Prostějovsko.  
Zástupcem města Plumlov je Bc.V.Chytráček.

V letošním roce jsme získali z krajského úřadu  
dotaci 4 mil. Kč s tím, že celkový rozsah prací musí 
být 5 mil. Kč. Bude se tedy budovat kanalizace  
v Budovatelské ulici, Na Balkáně,  u kláštera. Na 
další rok projekčně připravujeme odkanalizování  
jižní části Tyršova nám., Aleje, Podhradské ulice  
a Bližníku. Mnoho domů z těchto ulic je napojeno 
na dešťovou kanalizaci, která ústí do Podhrad-
ského rybníka a výtok kanalizace podle toho také  
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vypadá. Samozřejmě, že také připravujeme projekt 
na získání dotace, která by tento problém řešila 
komplexně. Rozpočet na dokončení kanalizace činí 
55 mil. Kč.

Jsem přesvědčen, že i přes občasné „nářky“  
vedení škol na nedostatek finančních prostředků 
školy fungují na velice dobré úrovni, což je vidět 
při návštěvních dnech . Na ZŠ se prováděla rekon-
strukce jídelny, kuchyně a školní družiny. Dále byla 
přestavěna původní jídelna a kuchyně na školní  
dílny a příslušenství. Na tuto generálku jsme zís-
kali dotaci 23 mil. Kč. Dále má škola nové víceú-
čelové hřiště s umělým kobercem a ředitelství se  
dařilo získávat peníze z různých grantů, dotací  
a darů sponzorů. Mimo jiné byla kompletně zaří-
zena počítačová učebna, vyměněno umakartové 
obložení, postupně se upravují podlahy a osvětlení, 
vyměňují židle a stolky podle požadavků hygieni-
ků a nových norem. Dále bylo u tělocvičny vybu-
dováno nové soc. zařízení, provedena rekonstruk-
ce stropu tělocvičny a další. Od 1. září z důvodu  
poklesu počtu dětí bylo v Drahanech zřízeno odlou-
čené pracoviště ZŠ Plumlov pro II. stupeň, tzn., že 
škola Drahany patří pod ředitelství ZŠ Plumlov.
Myslím, že jsme udělali dost pro to, aby  naše ZŠ 
mohla po stránce technického zabezpečení dobře 
fungovat. Ostatní, tedy to základní, výuka a výchova 
našich dětí je v rukou ředitelství, potažmo učitelské-
ho sboru. Doufejme, že po odchodu současného 
ředitele do důchodu budeme mít při výběru nového 
alespoň tak šťastnou ruku jako v roce 1997. 
Horší situace je v MŠ, které jsme dost dlužní.  
Bohužel, přislíbenou  15 mil. dotaci jsme nezískali 
a nutná rekonstrukce budovy školy musela být od-
ložena. Musíme doufat, že budeme za rok, za dva 
úspěšnější.
ZUŠ je dnes po všech stránkách samostatný  
subjekt, který je schopen si převážnou část finan-
cování zabezpečit ze školného a po počátečních 
nedorozuměních se stala jedním z pilířů  kulturního 
dění ve městě, a to je jistě dobře. 
Z mého pohledu byla spolupráce se všemi školami 
bezproblémová. Vždy jsme našli vzájemné pocho-
pení při řešení nastalých problémů.

Klubové zařízení plní funkci technických služeb, 
domovní správy a v neposlední řadě ve spolu-
práci s kulturní komisí je nositelem kultury v obci.  
Myslím, že všech těchto rolí se zprostilo se ctí,  
i když, jak už to v životě chodí, určitě je co  
zlepšovat. Porovnáme-li ale nárůst kulturních akcí  
za poslední léta, tak jen jejich technické zabezpe-
čení zahrnuje mnoho hodin. Samozřejmě, že vel-
ký podíl na rozšíření kulturního dění má i ZUŠ a 
skupina nadšenců, kteří do pořádání kultury inves-
tují nejen volný čas, ale i mnohdy vlastní peníze. 
Za to jim patří dík, protože bez jejich přístupu by 
to prostě nešlo. Je třeba si uvědomit, že tzv. na-
kupovaných pořadů je minimum a přesto se akce 

na zámku staly známé v širokém okolí. Z kalendáře 
kultury: městský ples, vítání jara, velikonoční výsta-
va, slet čarodějnic, dětský den, hodové odpoledne, 
poslední let světlušek, vinobraní, svatohubertský 
večer ve spolupráci s myslivci, Silvestr s ohňo-
strojem , koncerty k různým příležitostem (svátek 
matek, Vánoce), divadelní dílna workshop, kde se 
začínají uplatňovat i mladí z Plumlovska, týden  
scénické tvorby a jiná představení. Myslím,  
že každý občan si z této široké palety může vy-
brat. Městský úřad také organizuje pravidelné zá-
jezdy do brněnského Janáčkova divadla. Různé 
kulturní akce pořádá i DD Soběsuky. Pravidelně se 
jeho uživatelé setkávají s občany Plumlova a okolí  
u příležitosti hodů, mohou se pobavit na „Pa-
pučovém bále“, při dechovce, domov si mohou  
všichni prohlédnout v Den otevřených dveří nebo se  
zúčastnit některé z besed a dalších akcí, probí-
hajících v domově. Hojně je školskými zařízeními  
a občanskými sdruženími využíván mikrobus, který 
jsme zakoupili v r. 2000. Dnes si už činnost obce 
bez něj nedovedeme představit.
Klubové zařízení Plumlov také pod svoji správu  
převzalo Kulturní dům v Žárovicích a myslím, že 
je to vidět hlavně na zkulturnění prostředí, za což  
je třeba poděkovat pí. Perdochové, která přijala  
nevděčnou roli starat se o úklid a pořádek.  
Poslední čtyři roky každoročně probíhají opravy 
celé budovy KD. Zatím bylo provedeno vybourá-
ní likusového pláště a obezdění plynosilikátovými  
bloky, výměna oken, rekonstrukce elektřiny, roz-
šíření klubovny, rekonstrukce sociálních zařízení,  
zateplení stropu, nová fasáda a čeká nás rekon-
strukce stropu, opony a výměna svítidel v sále  
a jiné drobnosti. V listopadu 2005 jsme v KD  
Žárovice otevřeli hospodu, kterou provozuje  
KZ Plumlov. Po záběhovém provozu by se mělo 
vyhodnotit, je-li provoz rentabilní a rozhodnout, jak 
dále.  Samozřejmě, že jsme uvažovali i o proná-
jmu, ale po zkušenostech se systémem úklidu z 
dřívějších let bych pronájem nedoporučoval. Buď-
me rádi, že máme konečně pořádek v KD opravdu  
na úrovni. Zájemcům o pronájem kulturního domu 
je třeba připomenout, že svoje požadavky musí  
hlásit v předstihu na tel. č. KZ, tj. 582393224,  
případně se osobně kontaktovat s p. Burešem nebo 
p. Hladkou.

Údržbu provádějí pracovníci KZ a pracovníci,  
financovaní úřadem práce. Dále město využívá 
na různé pomocné sezónní práce brigádníky,  
rekrutující se z místních nezaměstnaných.  
(Za minimální mzdu provádějí práce pro jiné ne-
zajímavé). Někdy si myslíme, že to není ono, ale  
mnohdy je na vině zastaralá technika
a častá poruchovost.  Nákup nové techniky za-
číná být nutností. Kde ale na to vzít peníze?
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Letos ať chceme nebo ne, musíme zakoupit no-
vou multikáru, protože stávající Magma by zimu  
nepřežila.

Za poslední léta se nám za pomoci různých grantů 
a dotací z ministerstva kultury a krajského úřadu 
podařilo provést opravu některých památek. Vě-
řím, že budoucí zastupitelstvo bude v tomto trendu  
pokračovat. Vždyť tím projevujeme úctu k našim 
předkům, kteří ty kapličky a kříže pořizovali za  
nemalé finanční oběti. V Žárovicích jsme v loň-
ském roce dokončili opravu památek (kaplička, kříž  
a zvonička, P. Maria byla opravena před 10 roky)  
a do budoucna by bylo vhodné vzpomenout našich 
padlých předků ve světových válkách alespoň něja-
kou pamětní deskou se jmény.
Letos jsme zahájili opravu památek i v Soběsukách, 
a to křížem u silnice Plumlov – Vícov, zbývá nám 
opravit Boží muka a kříž u bývalé školy. V Hamrech 
nás čeká oprava kříže, který je zatím relativně  
v solidním stavu. Dále byl rekonstruován, za finanč-
ního přispění krajského úřadu , polní kříž u Obory.
V Plumlově zbývá ještě opravit kříž za Ohrozim-
skou ulicí a kříž v parku.  Pieta u kostela,  sochy 
sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína, sv. Floriána  
a sv. Petra z Alcantery jako památkově chrá-
něná díla byly restaurovány asi před 20 lety a 
proto jejich oprava není tak aktuální. Samostat-
nou kapitolou je oprava zámku, do kterého kaž-
dý rok investujeme 1 mil. Kč a tím rozšiřuje-
me prohlídkovou trasu. Na rekonstrukci zámku  
připravujeme projekt pro získání potřebných  
finančních prostředků z fondů EU. Je zde dost 
velká naděje, že budeme úspěšní. Akce se připra-
vuje v součinnosti s budováním zázemí pro gol-
fové hřiště, které máme v územním plánu. Tato  
spolupráce by nám měla přinést peníze  
na dofinancování případných dotací.

Podpora tělovýchovy a sportu byla jednou z prio-
rit. Myslím, že všichni raději vidíme mladé lidi na 
hřišti, než někde s unuděným výrazem v hospodě. 
Přes nesporné sportovní úspěchy školní mládeže  
na různých sportovních soutěžích a olympiádách 
mě mrzí, že se mezi mládeží vytratil, dříve tak  
oblíbený, volejbal a nové hřiště není tak často vy-
užíváno, jak jsem si představoval. Doufám, že se 
situace zlepší po dobudování zázemí ve sklepních  
prostorách MŠ. Můžeme být spokojeni se sportov-
ci TJ Sokola Plumlov. Vždyť fotbalisté již více než 
deset roků jsou účastníky I. A třídy Ol. kraje. Tato 
soutěž se v Plumlově hrála naposledy někdy ko-
lem 40tých let minulého století. Umístění v soutěži 
řadí naše fotbalisty mezi 1. desítku oddílů v okrese  
Prostějov. Kromě A a B týmu dospělých jsou do 
soutěže přihlášeny 3 mládežnické týmy, a to: doros-
tenci, žáci a mladší žáci, tzv. přípravka. Dále jsou  
v TJ Sokol oddíly orientačního běhu, stolního te-
nisu a cvičení žen. Bohužel, již několik let pociťu-
jeme nedostatek funkcionářů hlavně u mládeže.  

Vyzývám tímto hlavně tatínky, aby pomohli při 
vedení mládežnických oddílů. Je asi  ostuda pro 
Plumlov, že žáky vede p. Kocourek z Vícova  
a v Plumlově se nikdo nenajde, aby mu alespoň  
pomohl. A to raději nepíši o „přípravce“, kde je situace 
ještě horší a vedoucí ing. Zapletal by určitě uvítal po-
mocníka. Nejúspěšnějším sportovcem Plumlova je 
ale pan B. Korbař, který se pravidelně umísťuje na MS  
a ME do 3. místa ve střelbě polní kuší.

Nástavbou ZS byl vyřešen problém se zatékáním 
do budovy, dále byla celá budova napojena na  
kanalizaci a provedeny nátěry oken. Čeká nás 
ještě regulace celého systému ústředního topení  
a osazení termostatických ventilů.

Veřejné osvětlení se nám díky KZ a panu Přidál-
kovi daří udržet v provozu. V některých částech,  
hlavně Plumlova, bude třeba provést výměnu  
el. vodičů.  Úpravou osvětlovacích  těles z 200 na 
70W se nám přes zdražování el. energie podařilo 
výdaje za osvětlení stabilizovat.

Na hřbitově provádíme pravidelné sečení trávy, byl 
proveden nový nátěr oplocení, zabudováno čer-
padlo do studny, čímž hlavně pro starší občany  
odpadlo ruční čerpání vody. Dále byla očíslována 
hrobová místa. V příštích letech bude potřeba  opra-
vit schodiště do obřadní síně, na kterém se začíná 
drobit beton. Jen je škoda, že plumlovští občané 
této smuteční obřadní síně k poslednímu rozloučení 
se zesnulými využívají velice sporadicky.

Jedním z nejdůležitějších materiálů, na kterých je 
závislý další rozvoj města, je územní plán města 
a návrh strategického rozvoje města. Oba doku-
menty  v loňském, resp. letošním roce zastupitel-
stvo projednalo a schválilo a městu nic nebrání  
v dalším rozvoji (kromě peněz a vlastnictví  
vhodných pozemků). Myslím, že je to výzva pro 
soukromý sektor. Dále jsme projednali regulační 
plán pro zamýšlenou výstavbu U Kláštera a U Boží 
muky.

V letech 2002-2006 byly za přispění grantu kraj-
ského úřadu zakoupeny další nádoby na sběr re-
cyklovatelného odpadu. Ve sběrných surovinách  
p. Abrahámka a ve sběrném dvoře se sbírá nebez-
pečný odpad .Dále jsme v loňském roce umístili  
v chatových oblastech kontejnery (bobr) na do-
movní odpad. Myslím, že jsme udělali všechny 
kroky k tomu, aby se neobjevovaly po městě tzv. 
černé skládky. Do budoucna je třeba ještě roz-
šířit sběr nápojových obalů a malých baterií. Ne-
potřebné léky jsou řešeny sběrem v lékárně.

PAMÁTKY

TĚLOVÝCHOVA, SPORT

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POHŘEBNICTVÍ

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU



 

Péče o veřejnou zeleň spočívá hlavně v sečení 
trávy a výsadbě nových stromů a keřů. Bohužel, 
stále méně občanů pěstuje hospodářská zvířata,  
a proto každý rok plocha na sečení trávy pro  
KZ přibývá. Mnohdy jsou občané nespokojeni, ale 
opravdu nelze všechny travnaté plochy sekat na-
ráz. Letos jsme zahájili úpravu zeleně kolem pa-
mátníků padlých. Tyto práce provádělo zahradnictví 
p. Klementa. Bohužel,  snaha po zlepšení estetic-
kého vzhledu těchto míst se neobešla bez nega-
tivních posudků. V dalších letech bychom se měli  
mj. zaměřit na  park Sv. Čecha a zarostlé plochy  
u zastávky v Žárovicích a před 
KD a okolí zastávky v Hamrech.

Za přispění krajského úřadu byla zakoupena pro 
záchrannou jednotku cisterna a naše jednotka se 
stala součástí záchranného integrovaného sys-
tému. I přes některé spíše komunikativní nedo-
statky se naši hasiči všech úkolů zhostili se ctí.  
O tom, že si vážíme práce našich hasičů svědčí  
i navýšení dotace města pro Sbory dobrovolných 
hasičů na částku 150.000,- Kč. Velice dobře naše 
město reprezentovali i sportovní hasiči Plumlova  
a Soběsuk. Plumlovští patří mezi nejlepší v extrali-
ze mužů, kde dokonce jeden ročník zvítězili. Sobě-
sučtí sportovní hasiči patří mezi elitu okresu a  patří 
jim dík za to, že kromě mužů  postavili i mužstvo 
žáků a žen. Hasiči ze Žárovic se soutěží zúčastňu-
jí sporadicky, ale tvoří základ záchranné jednotky,  
za což jim patří také upřímné poděkování.

Po několika letech je konečně dohodnuto odkou-
pení Žraloka. Zastupitelstvo schválilo kupní cenu  
1 mil. Kč. Smlouva by měla být podepsána  
v dohledné době. Jednatelé založeného s.r.o.  
jsou p. Vítek a p. K. Doležel. Hospodaření ATC je  
v mírném plusu.

Domov důchodců byl otevřen v roce 2000, na jeho 
provoz stát přispívá částkou 65 tis. Kč na osobu 
ročně. Po celou dobu jeho existence díky dobrému 
hospodaření město nemuselo DD dotovat, naopak 
tím, že  uživatelé domova mají trvalý pobyt v Plum-
lově, má město vyšší daňové příjmy.

Osadní výbory
Z osadních výborů dle zápisů z jejich schů-
zí pracoval jen OV Soběsuky pod vedením  
p. M. Funkové. I když  členové OV Soběsuky byli 
schváleni zastupitelstvem až v polovině r. 2003.  
O všech jednáních byly pořízeny zápisy, které  
následně projednala rada města. Podněty z těch-
to schůzí byly radou města zařazovány do plánu 
prací. Něco se podařilo realizovat, na něco dojde  

VEŘEJNÁ ZELEŇ

POŽÁRNÍ OCHRANA

ŽRALOK - ATC

DOMOV DŮCHODCŮ

VÝBORY, KOMISE

v příštích letech.Účast členů viz. tabulka. Celkem 
se uskutečnilo do 31.8. 2006 jedenáct setkání.

Jméno: přítomen omluven nepřítomen
L. Ambrožová 6x 1x 4x
M. Burdová 9x 1x 1x
M. Funková 11x - -
V. Chytráček 8x - 3x
M. Klváček 3x - 8x
P. Štopl 6x 3x 2x
M. Švec 3x 1x 7x
S. Švestková 3x 4x 4x
V. Vorálek 10x - 1x

M. Funková děkuje členům osadního výboru za 
jejich činnost po dobu volebního období a také  
občanům Soběsuk za jejich připomínky a návrhy  
ke zkvalitnění života v obci.  
Pokud se týče činnosti OV Hamry (předseda  
p. Kvapil)  a OV Žárovice (předseda p. Neděla),  
o jejich činnosti nebyl radě dodán žádný zápis.
Ostatní výbory a komise pracovaly s různým na-
sazením a chutí. Velice dobře je možné hodnotit 
sbor pro občanské záležitosti (předseda p. Štefek),   
komisi pro místní rozvoj (předseda p. Minář),  
stavební komisi (p. Bajer) a finanční výbor (p.
Frélich). Někdy, zvláště v poslední době, by více  
aktivity prospělo kontrolnímu výboru (předseda  
p. Mgr Jeřábek, později p. Ing. Klukáček). Celkově 
lze říci, že spolupráce  městských orgánů a výborů, 
resp. komisí,  byla na solidní úrovni.
Zastupitelstvo
V tomto volebním období byla účast zastupitelů na 
zasedáních na velice dobré úrovni, o čemž  svědčí 
přehled účasti. Diskuze zastupitelů, až na malé vy-
jímky, byla věcná a bylo cítit, že zvolení zastupitelé 
mají o předkládaná témata zájem. 
Přehled účasti členů zastupitelstva  
města Plumlov na zasedáních.
Celkový průměr činí 86,85%
Jméno: omluven nepřítomen přítomen %

L. Otruba 0 0 36 100

J. Pálka 2 0 34 94,44

M. Burda 1 2 33 91,66

Ing. Vl. Klukáček 3 0 33 91,66

J. Neděla 3 0 33 91,66

M. Funková 4 0 32 88,88

Mgr. L. Jeřábek 3 1 32 88,88

MUDr. M. Jeřábková 2 2 32 88,88

J. Švestková 4 0 32 88,88

Mgr. D. Zapletalová 4 0 32 88,88

F. Frélich 6 0 30 83,33

D. Kvapil 6 0 30 83,33

Ing. M. Dadák 6 2 28 77,77

Bc. V. Chytráček 1 9 26 72,22

J. Štefek 9 1 26 72,22



Přehrada
Není pro nikoho asi žádná novinka, že voda v pře-
hradě je po několikadenním letním počasí nezpů-
sobilá pro milovníky koupání. „Stará dáma“, kterou 
jistě naše přehrada je, již ztratila schopnost ab-
sorbovat ty dávky nečistot, které do ní již více než  
70 let přitékají. Tímto problémem se krátce po svém 
vzniku začalo vážně zabývat vedení Mikroregionu 
Plumlovsko. Po více než dvouletém sisyfovském 
snažení přece jen začínají být znát první výsledky. 
Podařilo se nám získat dotaci na projekt revitaliza-
ce povodí a vodní nádrže Plumlov. Na úrovni kraje 
byla vytvořena pracovní skupina a konečně bylo 
povoleno aplikovat do přehrady látky, které by měly 
testovat jejich účinnost proti růstu sinic.
Na základě pozitivního zjištění účinnosti  a po  
dalších povolovacích řízeních by snad v příštím roce 
mohla být jejich aplikace povolena a nám občanům 
umožněno využívat přehradu k rekreačním účelům. 
Zatím na úpravu vody a s tím spojené aktivity získal 
Mikroregion Plumlovsko 1,3 mil. Kč. (1 mil. Kč kraj-
ský úřad, 250.000,- Kč Prostějov, po 20.000,- Kč 
Mostkovice a Plumlov, 10.000,- Kč mikroregion). 
Věřím, že i naše nově zvolené vedení mikroregionu 
bude pokračovat v nastolené činnosti a přehrada 
bude opět rekreačním centrem Prostějovska.

Na závěr si dovoluji poděkovat všem zastupitelům, 
členům komisí i občanům, kteří po celé volební  
období pracovali ve prospěch nás všech a věřím, 
že to aktivní procento se bude dále zvyšovat.Dále 
je třeba poděkovat všem sponzorům - právnickým 
i fyzickým osobám, kteří nám-  obrazně řečeno, 
mnohdy „vytrhli trn z paty“ . Samozřejmě, že dík 
patří i všem pracovníkům městského úřadu a i pří-
spěvkovým organizacím za jejich aktivitu při jejich 
práci pro dobré jméno Plumlova a hlavně pro spo-
kojenost všech občanů. Dík patří i těm, kteří proje-
vili pochopení a trpělivost při stavební a jiné činnos-
ti, která je mnohdy omezovala. Doufám, že ti, které 
jsem zklamal, nebo jim nebylo z nějakého důvodu 
vyhověno, chápou, že někdy nelze všechny problé-
my  vyřešit ke spokojenosti všech.  Tak už to ale  
v životě  bývá.

Ladislav Otruba, starosta

Turistická sezóna na vysokém zámku byla zahájena 
v sobotu l. dubna. Provázelo se  v měsících duben, 
květen, červen a září pouze o víkendech a státních 
svátcích, v červenci a srpnu každý den mimo pon-
dělí. Zpřístupněno bylo přízemí, vyhlídka na baště 
a větší část 1. mezipatra. Na zámku byly k vidě-
ní tyto expozice a výstavy: koňské kočáry a sáně  
od soukromého sběratele p. Václava Obra z Most-
kovic, Vítězná křídla, dokumentující  čsl. letce  
za II. světové války, svatební oznámení a svatební 
fotografie zapůjčené Ing. Hanou Mládkovou z Pra-

hy, suché vazby od Ing. Martiny Dostálové z Plum-
lova, pianina, křídla a klavíry zapůjčené manžely 
Jaroslavem a Alenou Langrovými z Prostějova, 
nábytek, doplněný keramikou a užitkovým sklem, 
měšťanský pokoj s hanáckým nábytkem – zápůjčka  
od pí Petrželové (roz. Batelkové), rodačky z Plum-
lova, církevní ornáty z farnosti Kostelec na Hané. 
Od 15. června do 28. srpna vystavovala na zám-
ku své obrazy pí Lilian Amannová, česká rodačka 
z Kostelce na Hané, která žije trvale v Ingolstadtu 
v Německu. Zámek do konce prázdnin celkem na-
vštívilo 4.400 návštěvníků: 3.300 platících a 1.100 
neplatících (jednalo se o děti z místních školských 
zařízení, klienty sociálního ústavu Nezamyslice, 
účinkující na plumlovském divadelním festivalu  
a různé oficiální návštěvníky Plumlova). Po celou
sezónu se o návštěvníky staralo 12 průvodců.

Josef Pálka, místostarosta

VYSOKÝ ZÁMEK 2006

O Z N Á M E N Í
V poslední době se rozmáhá svévolné vysa-
zování zeleně na veřejných prostranstvích.  
Město by tuto iniciativu vítalo, nebýt toho, že 
každý sází a seje podle svých představ a mož-
ností, mnohdy bez rozmyslu anebo ohledu 
na okolní zástavbu či zeleň. Tak se nám např. 
množí případy vysázených borovic a smrků  
v těsné blízkosti místních komunikací, které měst-
ský úřad musí řešit žádostí o jejich odstranění. 

Upozorňujeme proto občany, že k vysazo-
vání stromů a keřů je třeba vždy přistupovat  
ve spolupráci s městským úřadem, který po-
soudí nebo nechá odborně posoudit vhodnost 
lokality pro určitý druh zeleně i její začleně-
ní do stávající zástavby. V některých městech  
je krásným zvykem, že si občané zejména nově 
vysázené stromy berou do celoroční péče.  
Podobná  iniciativa by byla přínosem i pro naše 
obce a městský úřad již předem za ni děkuje.
   Jarmila Švestková

MĚSTSKÁ POLICIE PŘIPOMÍNÁ
• rodičům dětí a mládeže do 18 roků povinnost  
vybavit dítě při jízdě na kole ochrannou přilbou,
• poškozený může vymáhat škodu, vzniklou  
sprejem na fasádách domů, nejen na nezletilém, 
ale i po rodičích nezletilce, kontrolujte proto čin-
nost svých dětí ve volném čase, všímejte si jejich 
rukou i oděvu, zda je nemají potřísněny barva-
mi apod., předejdete tím nepříjemným jednáním  
i zbytečným výdajům,
• při procházkách se psem využívejte kontejnerů  
na psí exkrementy, které byly pro tento účel  
pořízeny a instalovány v obcích.

Lubomír Jenderka



o tuto soutěž. Kladně hodnotím i činnost učitelky 
ZŠ Elišky Pitákové, která děti k této soutěži motivo-
vala a zajišťovala spolupráci školy s mysliveckým 
sdružením. 
Pro starší děti byla zorganizována soutěž ve střelbě 
ze vzduchovky, o kterou byl zejména mezi chlap-
ci značný zájem. Vítězové byli odměněni věcnými  
cenami. Pro ostatní děti připravily členky kulturní 
komise města tradičně drobné dětské soutěže. 
Během soutěžení si mohli přítomní prohlédnout 
trofeje ulovené zvěře, myslivecké zbraně, myslivec-
ké pomůcky a další zajímavosti. Odborný výklad  
a ukázky prováděl člen našeho mysliveckého sdru-
žení Alois Kopřiva.
Myslivecký hospodář Josef Pořízka předvedl svo-
je dva lovecké psy - jagdteriéry, kteří na soutěžích  
v rámci okresu a na výstavách získávají první ceny. 
Vystavil také vyhrané poháry. Psi jsou jeho chlou-
ba. Je to zkrátka mistr ve výcviku loveckých psů 
malých plemen.
Celkově možno hodnotit organizaci a průběh  
II. mysliveckého dne dětí velmi dobře, zejména pak 
znalostí dětí z oblasti myslivosti. Předpokládáme, 
že alespoň část naší mládeže si prohloubila vztah 
k myslivosti a naší přírodě a bude svoje poznatky  
a vědomosti přenášet i na své kamarády, čímž 
může ovlivnit i jejich vztah k životnímu prostředí. 
V závěru nutno poděkovat všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli na přípravě  
a průběhu mysliveckého dne, zejména Petru Pi-
ňosovi za propagaci, členkám kulturní komise, 
Klubovému zařízení Plumlov a všem členům  
mysliveckého sdružení.   

          Martin Burda

M y s l i v e c k é 
sdružení Horka Žárovi-

ce uspořádalo 4. června 2006 ve sportovním 
areálu Borky Plumlov II. myslivecký den dětí.  
Den dětí, spojený se soutěží Myslivecká stezka 
byl zahájen mysliveckým signálem na borlici „Vítá-
me vás“. Přítomné pak přivítal Václav Chytráček,  
popřál soutěžícím hodně úspěchů a pozdravem 
„Myslivosti zdar“ zahájil vlastní soutěže.
Po rozlosování pořadí hlavní soutěže pro žáky 5.  
a 6. ročníku ZŠ děti na stezce lesem formou testu  
s možností odpovědi A,B,C zaznamenávaly na sou-
těžní lístky správnou odpověď na 20 soutěžních 
otázek. Po ukončení soutěže si mohly porovnat  
dosažené výsledky na tabuli se správnými odpo-
věďmi. Přítomný předseda OMS Prostějov Jan  
Toman hodnotil odpovědi na otázky této soutěže 
jako velmi dobré. Vítězem se stal Lukáš Chlup.  
Z 20 soutěžních otázek zaznamenal 17 správných 
odpovědí. 2. místo obsadila Barbora Vlachová  
z Prostějova. Zajímavý souboj byl o 3. místo, kdy 
Anna Hnilová a Michal Baránek měli stejný počet 
správných odpovědí. Následoval tedy doplňují-
cí test, kdy měli opět stejný  počet správných od-
povětí. O třetím místě nakonec rozhodla střelba  
ze vzduchovky na cíl - zvítězila Anna Hnilová.
Vítězové soutěže vystoupili na stupně vítězů, 
byli odměněni hodnotnými poháry, medailemi  
a pamětními listy. Ostatní soutěžící obdrželi medaile,  
pamětní listy a odznaky „Mladý myslivec“.
Všem bylo nabídnuto občerstvení a myslivecký 
guláš, který tradičně připravil „myslivecký kuchař“ 
Adolf Sušeň a které bylo připraveno pro všechny 
účastníky mysliveckého dne. 
Do soutěže se přihlásilo 14 dětí, z toho 10 dětí  
z 6. A třídy, které byly ve škole od 1. do 5. ročníku 
vyučujícím vedeni ke kladnému vztahu k přírodě  
a myslivosti, což se do jisté míry projevilo zájmem  
o tuto soutěž a výbornými výsledky ve znalosti 
myslivosti a naší přírody. Je potěšitelné, že u tuto 
soutěž projevily zájem i děti z Prostějova.
Pro 1. až 4. ročník byla připravena soutěž „Mla-
dý myslivec“. Děti si vybíraly 3 obrázky zvěře  
a podle počtu správných odpovědí byly odměněny 
drobnou sladkostí, odznakem a mysliveckým ob-
rázkem. Rozhodčí Anna Vašková a Jiří Vymazal  
si získali jejich důvěru,  o čemž svědčil velký zájem 

II.MYSLIVECKÝ
DEN DĚTÍ

Člen Střeleckého klubu Plumlov, sedmnáctiná-
sobný mistr republiky, vítěz veškerých českých 
pohárů a držitel veškerých rekordů ve střelbě kuší, 
p. Bohumil Korbař  dosáhl vynikajícího výsledku  
na mistrovství světa.
Z  kuše  střílí  p. Korbař již od dětství, závodí od svých 
17 roků. Jeho největším úspěchem bylo nastříle-
ní 1197 bodů z 1200 možných.  Závodník trénuje  
na střelnici v Plumlově nebo u otce v dílně  
( v hale se střílí na vzdálenost 18 m, desítka má 
průměr 25 mm). Venkovní střelba se střílí na  
3 vzdálenosti, 65, 50, 35 m, desítka na 65 a 50 m 
má průměr 60 mm, na 35 m je průměr 40 mm, z 900  
možných bodů nastřílel p. Korbař  nejvíce 866.

BLAHOPŘEJEME



V poslední době se zúčastnil těchto důležitých  
závodů:
-Halového mistrovství Evropy v Moskvě  
v. r. 2005,
-Světového poháru 2006 v Otrokovicích  
- na obou závodech získal stříbrné medaile.
Od 22. 8. do 28. 8. letošního roku probíhalo  
v rakouském Styeru mistrovství světa  ve střelbě 
kuší - závod byl uspořádán na oslavu 500. výročí 
založení střelecké organizace. Zúčastnilo se 120 
střelců z 12 zemí světa. P. Bohumil Korbař získal 
bronzovou medaili  za výsledek na vzdálenost  
65 m a v celkovém hodnocení skončil rovněž 
jako třetí.
Závod byl podle něho vzhledem k povětrnost-
ním podmínkám dosti náročný, přese všech-
no se mu podařilo porazit vynikající německé  
a chorvatské závodníky, kteří byli tipováni fa-
vority. První místo obsadil závodník z Tchajwa-
nu, druhé maďarský závodník, čtvrtý a pátý byli  
z Německa a šestý opět Maďar. 
Závodů se zúčastňuje jako trenér a konstruktér 
otec závodníka p. Bedřich Korbař, který ho trénu-
je odmalička a díky jemuž - podle slov p. Bohumi-
la Korbaře - dosahuje tak vynikajících výsledků.  
O zázemí - hlavně stravu -  na závodech pečuje 
p. Pavla Korbařová.  Dík p. Korbaře patří i radě  
a zastupitelstvu Města Plumlov, zejména za  
finanční pomoc při účasti na závodech
a také za pravidelný příspěvek na bu-

dování střelnice, který je každoroč-
ně rozpočtován ve výši odvodů výtěžků  
z provozování výherních hracích automatů (cca 
100 tis. Kč) a podle zákona musí být použit  
na sport nebo jiné zájmové činnosti v obci.
Tento příspěvek však zdaleka nestačí  
ke krytí výdajů, potřebných k dobu-
dování střelnice, na čemž závisí dal-
ší činnost plumlovského střeleckého  
klubu a zejména potřebná práce s mládeží,  
získávání mladých pro tento sport, který mohou 
provozovat  nejen oni, ale i starší generace. 
Blahopřejeme p. Korbařovi k dosažení vynika-
jících výsledků v letošním roce a přejeme mu  
do dalšího závodění i nadále dobrou trefu.
Co říci závěrem?
Jsme často svědky toho, že firmypodporují netak
úspěšné sportovce. Sponzorovat ve své discipli-
ně třetího nejlepšího sportovce světa by jistě byla  
pro některou firmu z regionu dobrá investice. Byli 
bychom rádi, kdyby se nad touto  
úvahou pozastavili zástupci některé  
z nich a pomohli vylepšit podmínky  
závodníka při vlastních závodech, případně  
ve spolupráci s městem a střeleckým klubem  
finančně podpořili výstavbu areálu střelnice 
na Běliskách. Na kolaudaci stavby závisí rozvíje-
ní činnosti střeleckého klubu, hlavně pak práce  
s mládeží. 

Jarmila Švestková

KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ
PLUMLOV PŘIPRAVUJE:
Kdy Co a s kým Kde
20. října Poslední let světlušek Zámek Plumlov

Vystoupení dětí ZUŠ a MŠ Plumlov
Po vystoupení lampionový průvod

3. listopadu Setkání přátel svatohubertského cechu Zámek Plumlov
(spolupráce s MS Horka Žárovice)
Slavnostní vystoupení trubačů na baště zámku
Svatohubertská mše (sál vysokého zámku)

Prosinec Rozsvěcování vánočního stromu na Tyršově 
náměstí, spojené s Mikulášskou nadílkou
Prodejní vánoční výstava
Vánoční koncert Zdislavy Krausové-Otrubové

Iveta Hladká



70 let
Plumlov

Kratochvílová Zdeňka
   

Hamry
Zlatníček Jan

 

75 let
Plumlov

Cetkovská Anna
Pálková Marie
Novotná Věra

Frank Jiří

Soběsuky
Slezák Jaroslav

Slezáková Ludmila

Hamry
Pírková Ludmila

80 let
Plumlov

Jakšíková Marie
Köhlerová Marie

Soběsuky
Slezáková Jitka

Vorálek Radoslav
Kratochvílová Ludmila

Greplová Libuše
Barnetová Drahomíra

Žárovice
Šmudla Drahoslav

Hamry
Staněk Antonín

85 let
Plumlov

Korkešová Marie
Veselá Růžena

 Páclová Drahomíra

Hamry
Kocourková Marie

90 let
Soběsuky

Štaffa Viktor

91 let
Soběsuky

Procházková Mariana

Hamry
Pavlíčková Kristina

92 let
Plumlov

Řehulková Augustina

93 let
Soběsuky

Špičáková Květoslava

94 let
Hamry

Vondrová Růžena
Soldánová  Vlastimila

J u b i l e a

Upřímně blahopřejeme!

Muži 1. kolo 2. kolo
1. Domamyslice 19,12 16,58 (17,850)
2. Soběsuky 17,22 18,79 (18,005)
3. Vícov 17,30 18,44 (17,870)
4. Niva 17,58 N(33) (50,580)
5. Bílovice 24,74 18,46 (43,200)
6. Myslejovice 20,66 19,01 (19,835)
7. Kelčice 20,10 19,25 (19,675)
8. Žárovice 19,37 19,86 (19,615)

Ženy 1. kolo 2. kolo
1. Soběsuky 26,99 32,59 (29,790)

SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Muži
1. Úherce PS 17,16s.
2. Petrovice TR 17,37s.
3. Pravčice KM 17,66s.
4. Černovice BK 17,68s.
5. Urbanov JI 17,72s.
6. Plumlov PV 17,76s.
7. Radíkov PR 17,77s.
8. Vacenovice HO 17,86s.
9. Čechtín TR 17,94s.
10. Nevcehle JI 18,31s.
11. Držková ZL 18,32s.
12. Bolatice OP 18,36s.
13. Jinolice JC 18,37s.
14. Sychrov MB 18,61s.
15. Sychotín BK 18,75s.
16. Šárovy ZL 18,97s.
17. Míchov BK 19,13s.
18. Kunovice VS 19,26s.
19. Břevenec OL 19,27s.
20. Horní Poříčí BK 19,76s.
21. Letohrad Kunčice UO 20,24s.
22. Němčice BK 20,29s.
23. Babice VS 20,49s.
24. Seč CR 21,40s.
25. Květinov HB 21,61s.
26. Kokory PR 23,52s.
27. Myslejovice PV 23,57s.
28. Žešov PV 32,35s.
29. Bašnice JC N
30. Neplachovice OP N
31. Pustkovec OV N
32. Smržice PV N
33. Soběsuky PV N
34. Žernovník BK N

Ženy
1. Úherce PS 17,46s.
2. Černovice BK 18,71s.
3. Lhotky ZR 18,90s.
4. Radíkov PR 20,27s.
5. Loukov KM 20,33s.
6. Sychrov MB 21,58s.
7. Kunovice VS 24,23s.
8. Nevcehle JI 29,88s.
9. Soběsuky PV 48,71s.
10. Sychotín BK N

Výsledky soutěže v PÚ - 29. 7. 2006 
od 14.00 hod. Žárovice (2B)

Výsledky 7. kola EXTRALIGY ČR 
konané 16. 7. 2006 v Plumlově

místostarosta Josef Pálka



SBĚR NÁPOJOVÉHO KARTONU
Počínaje od 1.9.2006 byl v Plumlově, Soběsukách, Žárovicích a Hamrech zahájen sběr nápojového karto-
nu, tj. obalů od krabicového mléka, džusů, vína apod. Občané z Plumlova mohou nápojový karton vhazo-
vat do 2 kontejnerů na tříděný odpad – tyto jsou umístěny před obchodem JEDNOTY Boskovice a na sídlišti  
9. května. Občané Soběsuk, Žárovic a Hamer si mohou vyzvednout igelitové pytle na nápojový karton u předsedů osad-
ních výborů popř. v místním obchodě. Nápojový karton před uložením do kontejneru resp. igelitového pytle prosíme  
vypláchnout čistou vodou a sešlápnout. Svozová firma bude odvážet sesbíraný 
karton přibližně v 3 měsíčních intervalech, na termín svozu budou občané v obcích upozorněni.  
Prosíme občany v obcích Soběsuky, Žárovice a Hamry, aby těsně před tímto  
termínem donesli sesbíraný nápojový karton ke kontejnerům na určené sběrové místo  
v jednotlivých obcích. Nejbližší termín svozu nápojového kartonu je  pátek 1. 12. 2006. Děkujeme.

Ladislav Otruba, starosta města

Vysokorychlostní Internet op�t rychlejší 
Ve spolupráci s m�stským ú�adem jsme aktualizovali nabídku pro ob�any 

!!! AKCE !!! Objednejte si p�ipojení b�hem zá�í a do konce roku nepla�te paušál. 
Neomezené vysokorychlostní p�ipojení k internetu rychlostí až 1500 kbps 

Bezdrátové p�ipojení k Internetu

Tarif Rychlost Agregace Cena / m�síc

Data Basic   400 kbps 1:4 330,-
Data Standard   500 kbps 1:5 430,-
Data Premium   600 kbps 1:6 530,-

V no�ním pásmu (0.00 - 6.00) je u všech tarif� rychlost 1 500 kbps (agregace dynamická)

Instala�ní poplatky:

Délka smlouvy / cena K�

Po�et uživatel� v 
lokait� 12 m�síc� 24 m�síc� 36 m�síc�

1 5 000,- K� 3 000,- K� 2 000,- K�
2 2 500,- K� 1 500,- K� 1 000,- K�

3 a více 1 500,- K� 1 000,- K� 500,- K�
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH pro neplátce DPH. Pro plátce DPH je to cena bez DPH. 

- Každý uživatel má garantovanou minimální rychlost, která není závislá na celkovém 
po�tu p�ipojených v daném momentu a lokalit�.

- P�ipojení má garantovanou odezvu do 50 ms po celé �R – využijte IP telefonii a volejte 
v rámci internetu zdarma. Hovory na pevné linky - úspora 30 až 70 procent ceny, žádné 
poplatky za provozování telefonní linky. Telefonní �íslo vám p�i�adíme zdarma. 

- Vyzkoušejte si ZDARMA do konce roku p�ipojení rychlostí  až 1500 kbps  

- Stávající klienti naší sít� budou na nové tarify automaticky p�evedeni k 1.1.2007 

P�ipojte se k naší síti, která má v sou�asné dob� kapacitu až 100 Mbps pro 
spojení s okolním sv�tem – konektivitu a využívejte neomezených možností sít�

Internet.
Objednávky a informace na tel. : 582 365 971 nebo na www.infos.cz 



Informační občasník „Plumlovský zpravodaj“ slouží k poskytování informací účelového charakteru zejména
místním občanům a firmám, jimž podle tiskového zákona nelze poskytovat možnost ve „Zpravodaji“ vyjádřit své názory, stano-

viska apod. Plumlovský zpravodaj vychází podle potřeby Městského úřadu Plumlov. Náklad 1 000 výtisků.
Je zapsán do evidence per. tisku pod č. MK ČR-E-10972 ze dne 4. 12. 2000

Redakční rada: Jarmila Švestková, Marcela Funková, Martin Burda, Petr Piňos.
Příspěvky občanů: pí. Švestková - MÚ Plumlov. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, příp. upravit.

Sazba a tisk: Sdružení AJAX, tel.: 582 311 498

UPOZORNĚNÍ
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Užívejte si zemní plyn Bez obav
Buďte v klidu, v bezpečí a bez zbytečných problémů. 
Říkáte si, že se to dobře radí, ale jak se to dá zařídit? 
Jednoduše. Stačí si vybrat z ověřených  produktů JMP, 
a.s., a můžete si užívat zemní plyn úplně bez obav.
Pro Váš KLID
Je dobré využít nabídky na pravidelnou prohlídku Va-
šeho plynospotřebiče před začátkem topné sezóny. 
Ověřený Servisní partner JMP, a.s. Vám spotřebič 
zkontroluje, řádně vyčistí, přesně seřídí a v případě 
potřeby odstraní drobné problémy, na které v průběhu 
prohlídky narazí.
Pro Vaše BEZPEČÍ
Zkuste zapřemýšlet nad nabídkou instalace zařízení 
hlídajících případné úniky plynu, s možností napojení 
havarijních ventilů do stávajících rozvodů. Rádi Vám 
nabídneme vybrané typy v různých cenových hladi-
nách.

Pro Vaše OPRAVY
Máme připravenu širokou síť Servisních partnerů, kte-
ří jsou v případě poruchy plynospotřebiče, regulátoru 
tlaku plynu nebo úniku zemního plynu na vnitřní plyno-
instalaci připraveni okamžitě přijet a problém vyřešit. 
Nejrychlejší je zavolat Zákaznickou linku 840 11 33 55 
, kde Vám bude předán kontakt na Servisního partnera 
s nejbližší dojezdovou vzdáleností.
V případě, kdy cítíte ve Vašem objektu plyn, volejte 
Poruchovou službu Jihomoravské plynárenské, a.s., - 
číslo 1239.
Produkt Pro Vaše opravy je se zárukou zkontaktování 
Servisním partnerem JMP, a.s.  do 48 hodin od objed-
nání služby. Na všechny produkty je stanovena limitní 
cena práce 300,- Kč za hodinu plus náklady na dopra-
vu ve výši 10,- Kč / km bez DPH. Materiál a náhradní 
díly jsou účtovány maximálně do ceny doporučené vý-
robcem.
Podrobné informace a objednávky na Zákaznické lince 
840 11 33 55 nebo na www.rwe-jmp.cz.


