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I když oficiální zahájení letošní 
zámecké sezony proběhlo posled-
ní březnovou sobotu, zámek 
své první návštěvníky uvítal už  
o týden dříve  velikonočními pro-
hlídkami o Velikonoční neděli. 
	 Slavnostní	 otevření	 zám-
ku	 pak	 o	 týden	 později	 obstarala	
vernisáž	 dvou	 výtvarníků:	 malířky	 

a	kreslířky	Lenky Horňákové-Civa-
de	 a	 plumlovského	 sochaře	 Karla 
Žáka.	 Jejich	 díla	 si	 mohou	 návštěv-
níci	 zámku	 prohlédnout	 v	 Galerii	
v	 prvním	 patře.	 Nebývalá	 účast	 na	
slavnostním	 otvírání	 zámku	 potvr-
zuje	 stále	 vzrůstající	 zájem	 o	 tento	
architektonický	skvost...

V	2.	etapě	prací	v	 roce	2007	byly	
prováděny	 práce	 v	 ulicích	 Pod-
hradská,	 Na	 Aleji,	 Bližník,	 bylo	
vyřízeno	stavební	povolení	a	stav-
bu	 bude	 na	 základě	 výběrového	
řízení	provádět	firma	INSTA	Pro-
stějov.
Celkové	investiční	náklady	činí	cca	
2.771.000,-	Kč,	z	toho	podíl	města	je	
20	%,	tj.	cca	554.000,-	Kč,	byla	také	
podána	 žádost	 o	 finanční	 dotaci	 
z	 Fondu	 na	 obnovu	 a	 výstavbu	
vodohospodářské	 infrastruktury	
v		Olomouckém	kraji.
Nyní	 se	 připravuje	 projekt	 pro	
stavební	 rozhodnutí	 na	 výstavbu	 
kanalizace	 v	 další	 části	 
Plumlova	 -	 ulice	 Bezručo-
va,	 Sokolovská,	 Sv.	 Čecha,	 
V	sýpkách	a	v	Soběsukách.

Kanalizace - Zámecká ulice, Plumlov

Vysoký zámek
Zde	 budou	 prováděny	 stavební	
práce	–	omítky,	pokládka	dlažby	a	
instalace	 francouzského	 okna	 na	
baště.	 Na	 3.nadzemním	 podlaží	
započaly	 práce	 (dozděna	 zboura-
ná	zeď,	opravy	omítek	a	podlah),	
tyto	práce	provádějí	dodavatelské	
firmy	 PROSTAS	 Prostějov	 (sta-
vební	 práce)	 a	 INSTA	 Ivanovice	 
n.	H.	(výplně	otvorů).	
Z	 Programu	 záchrany	 architek-
tonického	 dědictví	 (Ministerstvo	
kultury	ČR)	byla	přiznána	finanč-
ní	 dotace	 ve	 výši	 500.000,-	 Kč,	
stejnou	částku	by	mělo	z	vlastních	
prostředků	dodat	město.
Nízký zámek
Zde	 bude	 provedeno	 odstranění	
havarijního	stavu	střechy	(krovů)	 
v	 levém	 křídle	 nízkého	 zámku,	
pro	tento	účel	byla	podána	žádost	
o	dotaci	500.000,-	Kč	z	krajských	
prostředků,	 podíl	 města	 by	 měl	
činit	 tutéž	 částku.	 Realizaci	
bude	 provádět	 firma	 OK	 PYRUS	
Brno,	 celkové	 náklady	 	 činí	 cca	

Tyršovo náměstí
Nyní	se	dokončuje	projektová	pří-
prava,	 realizace	 závisí	 na	 získání	
finanční	dotace.

Závazek	 vybudovat	 inženýr-
ské	 sítě	 je	 podmínkou	 kup-
ní	 smlouvy,	 náklady	 na	
výstavbu	 jsou	 již	 zahrnuty	 
v	prodejní	ceně.

Soběsuky - Trávník

Realizace menších akcí

-	 zahájení	 výstavby	 chodníku	 do	
Soběsuk
-	 rekonstrukce	 kotelny	 ZŠ	 Plum-
lov
-	úprava	povrchu	na	skateboardo-
vém	 hřišti	 +	 instalace	 překážek	 
a	zařízení
-	 nákup	 a	 instalace	 zařízení	 dět-
ského	hřiště	–	Cvrčelka

Adolf Sušeň, starosta města

CZECH POINT Na	matrice	MěÚ	v	Plumlově	a	u	vedou-
cího	hospodářsko-správního	odboru	
lze	 v	 pracovní	 době	 úřadu	 požádat	 
o	vyhotovení	výpisu	z	rejstříku	tres-
tů,	 obchodního	 a	 živnostenského	
rejstříku	a	z	katastru	nemovitostí.

Na Městském úřadu v Plumlově 
funguje od ledna 2008 CZECH 
POINT – tj. místo, kde je možné 
získat ověřené výpisy z centrál-
ních registrů.

Zámek Plumlov v nové sezoně 2008

V následujícím článku Vám 
přinášíme souhrn investičních 
akcí města Plumlov na letošní 
rok.

2.600.000,-	 Kč	 a	 tato	 akce	 by	
měla	být	rozložena	minimálně	do	 
2	 etap	 (2008-2009).	 V	 letošním	
roce	by	také	měly	být	vybudovány	
veřejné	 toalety	 v	 prostorách	 níz-
kého	zámku.

Na	konci	měsíce	května	bude	ve	spo-
lupráci	s	Diakonií	Broumov	připrave-
na	 tradiční	 sbírka	 použitých	 oděvů	
a	 textilu.	 Bližší	 informace	 budou	
oznámeny	 ve	 vývěskách	 a	 hlášením	 
v	obecním	rozhlase.

Sbírka oděvů

• Opsáno ze školních tabulí
- strana 5

• Pozvánky na akce
- strana 9
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Ze zasedání rady města
19.12.2007
Rada města bere na vědomí:
-	 oznámení	 o	 zrušení	 živnosten-
ských	oprávnění	 	 fy.	Žralok,	 spol.	 s	 r.o.	 
v	likvidaci,
-	 Vlastní	 hodnocení	 školy	 –	 ZUŠ	
Plumlov	 za	 školní	 roky	 	 2005/2006	 
a	2006/2007,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	Města	Plumlov.
Rada města schvaluje:
-	 vyhlášení	 záměru	 	 prodeje	 pozemku	
p.č.	479/1	v		k.ú.	Plumlov,
-	 smlouvy	 o	 nájmu	 hrobových	 míst,	
ukončení	nájemní	smlouvy	z	hrobového	
místa,
-	 vyhlášení	 záměru	 pronájmu	 části	
pozemku		p.č.	438	v	k.ú.	Plumlov,
-	 rozdělení	 hospodářského	 výsledku	
Klubového	 zařízení	 Plumlov,	 p.o.	 za		
r.2006,	
-	návrh	spol.	TV	–	ČT	spol.	s	r.o.	Blansko	
–	přenechání	nemovitosti		v	k.ú.	Hamry	
včetně	rozvaděče	a	přípojky	220	V	 jako	
vyrovnání	za	ukončení	nájemního	vzta-
hu,
Rada města ukládá:
-	dojednat	se	zájemci	o	pronájem	neby-
tových	 prostor	 na	 ZS	 Plumlov	 přesné	
podmínky	nájemní	smlouvy	a	předložit	
ji	ke	schválení	na	zasedání	rady	města,	
-	 upozornit	 pronajímatele	 i	 nájemce	
baru	OÁZA	 v	 Plumlově	 na	 porušování	
zákonů	 a	 vyhlášek	 nevhodným	 chová-
ním	ze	strany	návštěvníků	tohoto	zaří-
zení	a	zabezpečit	nápravu,
-	jmenovat	velitele	JSDH	Plumlov	–	svo-
lat	jednání	zástupců	jednotlivých	SDH.

28.12.2007
Rada města bere na vědomí:
-	 vyúčtování	 prokazatelné	 ztráty	 FTL	
Prostějov,	a.s.	za	měsíc	listopad	2007,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	města,
-	 výběrové	 řízení	 na	 opravu	 oken	 na	
zámku
Rada města schvaluje:
-	 rozpočtové	 opatření	 č.	 8/2007	 ke	 dni	
28.12.2007,
-	 úpravu	 rozpočtu	 ZUŠ	 Plumlov	 
k	 1.12.2007	 a	 použití	 finančních	 pro-
středků	z	rezervního	fondu,
-	smlouvu	s	FTL	Prostějov,	a.s.		o	závazku	
veřejné	služby	ve	veřejné	osobní	dopravě	
pro	r.	2008,
-	 používání	 kulatého	 úředního	 razítka	
MěÚ	Plumlov	pracovnicemi	HS	odboru	
–	CZECH	POINT.

9.1.2008
Rada města bere na vědomí:
-	odstoupení	p.	J.	Pálky	z	funkce	velitele	
JSDH	III.	Plumlov,		
-	 zařazení	 požadavku	 Spolku	 Plumlov-
ských	nadšenců	o	poskytnutí	příspěvku	
z	 rozpočtu	Města	 Plumlov,	 na	 pořádá-
ní	 kulturních	 akcí	 ve	 výši	 50.000,-	 Kč	 
do	požadavků	rozpočtu	města,
-	informace	o	stavebních	řízeních.

Rada města schvaluje:
-	smlouvu	o	pronájmu	hrobového	místa	
(Řezníčková,	Plumlov),
-	členy	a	náhradníky	komise	pro	výběro-
vé	řízení	na	stavební	práce	na	zámku,
-	 pověření	 k	 podepisování	 účetních	
dokladů	pro	p.	Hyndricha,	místostaros-
tu	města	 a	 souhlasí	 s	 používáním	 jeho	
soukromého	vozidla	ke	 služebním	úče-
lům,
-	prodloužení	nájemních	smluv	na	byty	
(Soběsuky	 52)	 s	 manžely	 Žvátorovými	 
a	pí.	Pospíšilovou,
-	 změnu	 v	 osobě	 nájemce	 v	 nájemní	
smlouvě	 o	 pronájmu	 	 pozemků	 (Tupí,	
Plumlov),
-	 jmenování	 p.	 Ctibora	 Kocourka	 do	
funkce	velitele	JSDH	III.Plumlov,
-	 Dodatek	 č.	 4	 k	 pojistné	 smlouvě	 na	
pojištění	majetku	města,
-	nájemní	smlouvy	na	pronájem	nebyto-
vých	prostor	rehabilitace	na	zdravotním	
středisku	Plumlov.
Rada města neschvaluje:
-	 vyhlášení	 záměru	 	 prodeje	 části		
pozemku	p.č.	1551	v	k.ú.	Plumlov.

23.1.2008
Rada města bere na vědomí:
-	oznámení	Krajského	úřadu	Olomouc-
kého	kraje	o	zahájení	správního	řízení	-	
změna	způsobu	rybářského	obhospoda-
řování	na	vodní	nádrži	Plumlov,	žadatel	
Povodí	Moravy,	s.p.,
-	 podepsání	 dohody	 o	 narovnání	 
s	s.p.	Povodí	Moravy,	Brno,
-	 hodnocení	 monitoringu	 cizorodých	
látek	 ve	 svalovině	 ryb	 odlovených	 
v	r.	2007	na	přehradě	
-	 předání	 plastbetonového	 domečku	 
od	TV	ČT	spol.	s.r.o.,	Sloupečník,	
-	 vyúčtování	 ztráty	 FTL,	 a.s.	 Prostě-
jov	za	prosinec	2007	ve	veřejné	 linkové	
dopravě,
-	informace	o	stavebních	řízeních	s	účas-
tí	města,	změnu	užívání	části	restaurace	
v	Campingu	Baldovec,
-	nový	Organizační	řád	ZUŠ	Plumlov.
Rada města schvaluje:
-	 účetní	 závěrku	 ZŠ	 Plumlov	 ke	 dni	
31.12.2007,
-	výsledek	výběrového	řízení	na	staveb-
ní	práce	a	výplně	otvorů	–	vysoký	zámek	
dle	rozhodnutí	výběrové	komise,
-	 výsledek	 výběrového	 řízení	na	 sanaci	
krovů	a	opravu	střešního	pláště	nízkého	
zámku,
-	 výši	 mzdy	 uvolněného	 místostarosty	
Města	Plumlov	-	p.	Hyndricha,
-	výjimku	z	OZV	Spolku	Plumlovských	
nadšenců	pro	pořádání	Sportovního	dne	
v	 areálu	 Borky	 dne	 14.6.2008	 do	 2:30	
hod.	následujícího	dne,
-	výpověď	smlouvy	o	dílo	na	poskytová-
ní	revizí	elektroinstalace	(ELZA	Prostě-
jov,	p.	Laník).

Rada města pověřuje:
-	 starostu	města	 k	 podepsání	 Smlouvy	
o	dílo	na	sanaci	krovů	a	opravu	střešní-
ho	 pláště	 nízkého	 zámku	 s	 firmou	OK	
PYRUS	 ,	 s.r.o.	 Brno	 podle	 předložené	
nabídky	ve	výběrovém	řízení,
Rada města ukládá:
-	 podat	 žádost	 o	 dotaci	 z	 programu	
“Obnova	 kulturních	 památek	 v	 Olo-
mouckém	 kraji“	 na	 odstranění	 havarij-
ního	stavu	střechy	nízkého	zámku,
-	vybrat	ve	výběrovém	řízení	dodavatele	
revizí	elektroinstalace.

6.2.2008
Rada města bere na vědomí:
-	rozhodnutí	o	uzavírkách	silnice	Žáro-
vice	-	Drahany	v	měsíci	únoru	2008,
-	 informaci	o	závěrečném	vyhodnocení	
akce	(DD	Soběsuky),
-	zprávu	z	kontroly	FÚ	Prostějov	–	využi-
tí	dotací	MK	ČR	–	zámek,
-	informaci	Charity	Prostějov	o	výtěžku	
Tříkrálové	sbírky	2008,
-	 informaci	 o	 zápisu	dětí	 do	 1.	 ročníku	
ZŠ	Plumlov,	
-	zprávu	z	jednání	se	zástupcem	posád-
ky	Prostějov	–	střelnice	Hamry,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	města,
-	 zprávu	 o	 valné	 hromadě	 Vodovodu	
Pomoraví.
Rada města schvaluje:
-	kladné	stanovisko	k	udělení	licence	na	
provoz	autobusové	linky	Boskovice-Olo-
mouc,
-	 smlouvu	 o	 závazku	 veřejné	 služby	 
v	 linkové	osobní	dopravě	 (BODOS	bus,	
a.s.	 Boskovice)	 na	 r.2008	 a	 vyúčtování	
záloh	touto	společností	za	r.2007,
-	 účetní	 uzávěrku	 ZUŠ	 Plumlov	 ke	 dni	
31.12.2007,	 převedení	 hospodářského	
výsledku	do	rezervního	fondu,
-	výsledek	hospodaření	a	účetní	výkazy	
k	31.12.2007	–	DpS	Soběsuky,	
-	 rozdělení	 výsledku	 hospodaření	 
za	r.2007	u	ZŠ	Plumlov,	
-	smlouvu	o	dílo	-	Přepracování	energe-
tického	auditu	ZŠ	Plumlov	–	Čistá	obec,	
o.s.,
-	výsledek	hospodaření	a	účetní	výkazy	
k	31.12.2007	–	MŠ	Plumlov,
-	výsledek	hospodaření	a	účetní	výkazy	
k	31.12.2007	–	KZ	Plumlov.
Rada města předává k projednání 
Zastupitelstvu Města Plumlov:
-	 žádost	 o	 spolupráci	 při	 organizaci	
setkání	ochránců	přírody,
-	 nabídka	 VLS	 ČR,	 s.p.	 na	 odprodej	
pozemků	p.č.	963	a	964/2	v	k.ú.	Plum-
lov,
-	 žádost	 o	 směny	 pozemků	 v	 lokalitě	 
U	Boží	muky,	Plumlov.
Rada města ukládá:
-	 posoudit	 stav	 vymáhání	 pohledávek,	
zpracovat	návrh	na	odpis	nevymahatel-
ných	dlužných	částek.

20.2.2008
Rada města bere na vědomí:
-	 informaci	 o	 připravovaném	 rozpočtu	
DpS	Soběsuky	na	rok	2008,
-	informaci	o	přípravě	setkání	ochránců	
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19.12.2008
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-	 informaci	 o	 plnění	 usnesení	 z	minu-
lých	 zasedání	 Zastupitelstva	 Města		
Plumlova,
-	 rezignaci	 p.	 Bc.	 V.	 Chytráčka	 na	
funkci	 neuvolněného	 místostarosty	 
k	19.12.2007.
Zastupitelstvo města  schválilo:
-	doplněný	program	7.	zasedání	zastupi-
telstva	města,
-	 vzájemné	 vyrovnání	 závazků	 Povodí	
Moravy	s.p.	a		pohledávek	Města	Plum-
lov	dle	předloženého	návrhu,
-	 odkoupení	 pozemků	 p.č.	 980,	 1102/1,	
1102/2	a	1102/3	v	k.ú.	Plumlov	od	Vojen-
ských	 lesů	 a	 statků,	 s.p.,	 Praha	 za	
dohodnutou	kupní	cenu	185.000,-	Kč,
-	 zrušení	 předkupního	 práva	 Města	
Plumlov	k	nemovitostem	uvedených	na	
LV	č.	1293	k.ú.	Plumlov	(obytný	dům	č.p.	
483),
-	 návrh	 znění	 Opatření	 obecné	 pova-
hy:	 vydání	 Regul.	 plánu	 Plumlov	 
U	Boží	muky,
-	 výpověď	 Smlouvy	 o	 zajištění	 vzdělá-
vání	 ze	 dne	 24.7.2006	 uzavřené	 mezi	
Městem	Plumlov	a	Obcí	Drahany	ke	dni	
31.12.2007	 s	 tím,	 že	 pobočka	 ZŠ	 Plum-
lov	 v	 Drahanech	 ukončí	 svoji	 činnost	 
k	30.6.2008,
-	cenu	vodného	(26,50,-	Kč/m3)	a	stoč-
ného	 (23,50,-	 Kč/m3)	 s	 účinností	 od	
1.1.2008,
-	rozpočtové	opatření	č.	7/2007	–	změna	
rozpočtu	 Města	 Plumlov	 ke	 dni	 19.12.	
2007		(příloha	č.1)	a	potvrzení	rozpočto-
vých	opatření	č.	5/2007	ke	dni	7.11.2007	
a	č.6/2007	ke	dni	21.11.2007,
-	pravidla	rozpočtového	provizoria	na	1.	
čtvrtletí	2008,	kdy	bude	Město	Plumlov	
měsíčně	 hospodařit	 s	 příjmy	 i	 výdaji,	
které	 nepřekročí	 1/12	 reálných	 rozpoč-
tových	příjmů	resp.	výdajů		r.	2007,
-	 novou	 zřizovací	 listinu	 Klubového	
zařízení	Plumlov,	p.o.,	k	1.1.2008,
-	 změnu	 počtu	 funkcionářů	 Města	
Plumlov	–	dva	neuvolněné	místostaros-
ty	města	nahradí	s	účinností	od	1.1.2008	
jeden	uvolněný	místostarosta	města.
Zastupitelstvo města neschválilo:
-	 opravu	 zápisu	 ze	 6.	 zasedání	 zastu-

Ze zasedání zastupitelstva
pitelstva	 Města	 Plumlov	 dle	 návrhu	 
p.	ing.	M.	Otruby.
Zastupitelstvo města zvolilo:
-	p.	Martina	Hyndricha	do	funkce	uvol-
něného	místostarosty	ke	dni	1.1.2008,
-	 p.	 Bc.	 V.	 Chytráčka	 do	 funkce	 člena	
Rady	Města	Plumlova	ke	dni	19.12.2007.

19.3.2008
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-	informaci	o	plnění	usnesení	uložených	
na	minulých	zasedáních	Zastupitelstva	
Města		Plumlova.
Zastupitelstvo města  schválilo:
-	 program	 8.	 zasedání	 zastupitelstva	
města,
-	 rozpočet	Města	Plumlov	na	 rok	2008	
podle	 předloženého	 návrhu	 (příloha	
č.1),
-	 zrušení	 předkupního	 práva	 Města	
Plumlov	k	nemovitostem	uvedených	na	
LV	 č.	 1291-2	 k.ú.	 Plumlov	 (obytný	dům	
č.p.	484),
-	 revokaci	 části	 usnesení	 6.	 zasedání	
zastupitelstva	 města	 –	 prodej	 staveb-
ních	pozemků	v	k.ú.	Soběsuky	–	posu-
nutí	 	 termínu	 pro	 dokončení	 inženýr-
ských	sítí	do	31.12.2008,
-	změnu	zřizovací	listiny	Základní	umě-
lecké	školy	Plumlov,	p.o.	(příloha	č.2),
-	změnu	zřizovací	listiny	Mateřské	školy	
Plumlov,	p.o.	(příloha	č.3),
-	 Dohodu	 o	 společném	 postupu	 obcí	
sdružených	v	SMLD	Niva.
Zastupitelstvo města neschválilo:
-	 prodej	 pozemku	 č.479/1	 –	 zahrada	 
v	 k.ú.	 Plumlov	 o	 výměře	 103	 m2	
manželům	 Karlovi	 a	 Věře	 Knallovým,	
Prostějov,	 za	 cenu	 100,-	 Kč/m2,	 kdy	
kupující	 budou	 hradit	 veškeré	 poplat-
ky	spojené	se	sepsáním	kupní	smlouvy	 
s	 tím,	že	do	příštího	zasedání	zastupi-
telstva	budou	prověřeny	 skutečné	hra-
nice	pozemku	p.č.	479/1	v	k.ú.	Plumlov,
-	 vyhlášení	 záměru	 směny	 pozemků	
dle	žádosti	majitelů	pozemků	v	lokalitě	 
U	Boží	muky,	Plumlov,
-	 Obecně	 závaznou	 vyhlášku	 Města	
Plumlov	 č.1	 /2008,	 o	 zákazu	 požívání	
alkoholických	nápojů	na	veřejném	pro-
stranství	 s	 tím,	 že	 do	 příštího	 zasedá-
ní	 zastupitelstva	 rada	 města	 předloží	
dopracovaný	návrh.

přírody	v	Plumlově,			
-	 zprávu	 o	 provádění	 měření	 hluku	 
na	střelnici	Hamry	(27.	+	28.2.2008),
-	oznámení	o	přerušení	provozu	školní	
družiny	v	době	jarních	prázdnin,	
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	města,
-	 zprávu	o	nové	nabídce	podmínek	pro	
instalaci	bankomatu.
Rada města schvaluje:
-	 rozdělení	 hospodářského	 výsledku	
DpS	Soběsuky	za	r.2007,
-	 poskytnutí	 finančního	 příspěvku	 ve	
výši	7.000,-	Kč	ZŠ	a	MŠ	 JISTOTA	o.p.s.	
Prostějov,	
-	 převod	 osobního	 automobilu	 FABIA	
SPZ	 1M9	 3625	do	majetku	KZ	Plumlov,	
p.o.,
-	smlouvu	o	dílo	–	opravy	omítek	a	pod-
lah	s	firmou	Prostějovská	stavební	spo-
lečnost	-	PROSTAS,	s.r.o.,	Prostějov,		
Rada města předává k projednání 
Zastupitelstvu Města Plumlov:
-	 návrh	 Dohody	 o	 společném	 postupu	
obcí	 sdružených	 ve	 Středomoravském	
lesním	družstvu	Niva.	
Rada města ukládá:
-	 zjistit	 podrobnější	 informace	 resp.	
zapojit	 se	 do	 zpracování	 plánu	 sociál-
ních	služeb	v	Ol.	kraji.	

5.3.2008
Rada města bere na vědomí:
-	výroční	zprávu		DpS	Soběsuky	na	rok	
2007,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	města,
-	zprávu	o	přípravě	ATC	Žralok	Plumlov	
na	novou	turistickou	sezonu.
Rada města schvaluje:
-	předání	předloženého	návrhu	rozpoč-
tu		Města	Plumlov	na	rok	2008	na	jedná-
ní	zastupitelstva	města,
-	 program	 8.	 zasedání	 Zastupitelstva	
Města	Plumlova	–	19.3.2008,
-	 souhlas	 s	 umístěním	 stavby	 dešťo-
vé	 kanalizace	 z	 lokality	 U	 Boží	 muky,	
Plumlov	na	pozemku	města,
-	podání	žádosti	o	přehodnocení		finanč-
ní	 dotace	 poskytnuté	 DpS	 Soběsuky	
MPSV	ČR,
-	dodatek	mandátní	smlouvy	s	ing.	Hen-
kovou,	Bílovice	n.Sv.	–	výkon	inženýrské	
činnosti	–	zámek	Plumlov.
Rada města neschvaluje:
-	předání	nabídky	na	odprodej	2/39	spo-
luvlastnického	podílu	od	Obce	Cetkovi-
ce	k	projednání	zastupitelstvu	města.
Rada města ukládá:
-	 připravit	 na	 jednání	 zastupitelstva	
města	 návrh	 OZV	 o	 zákazu	 konzuma-
ce	 alkoholu	 na	 veřejně	 přístupných	 
místech.

19.3.2008
Rada města bere na vědomí:
-	informaci	o	jednáních	–prodej	pozem-
ků-	Trávník-	Soběsuky,
-	platové	výměry	starosty	a	místostaros-
ty	města	s	platností	od	1.2.2008,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	města,

Rada města schvaluje:
-	 vyhlášení	 záměru	 na	 odprodej	 části	
pozemku	p.č.	1565	v	k.ú.	Plumlov,	
-	převody	majetku	(	viz.	bod	3)	+	smlou-
vu	 o	 výpůjčce	nábytku	 od	p.	 Bc.	Chyt-
ráčka,
-	 objednání	 prvků	na	dětské	hřiště	 (fy.	
NEPO,	Kyjov),
-	 kopírování	 výstavních	 katalogů	 pro	
ČSCH	Plumlov.
Rada města neschvaluje:
-	předání	nabídky	na	odprodej	2/39	spo-
luvlastnického	podílu	od	obcí	Mostkovi-
ce,	Světlá	a	Velenov	k	projednání	zastu-
pitelstvu	města,	

-	projednání	navýšení	odměn	neuvolně-
ných	 členů	 zastupitelstva	 v	 souvislosti	 
s	NV	č.79/2008	Sb.	na	8.	zasedání	zastu-
pitelstva	města.
Rada města doporučuje:
-	 Zastupitelstvu	Města	 Plumlov	 schvá-
lit	Zásady	tvorby	a	použití	FKSP	Města	
Plumlov.
Rada města ukládá:
-	 připravit	 podkladové	 materiály	 pro	
zajištění	 možnosti	 výkonu	 činnosti	
JSDH	na	k.ú.	obce	Ohrozim,
-	ukončit	nájemní	smlouvu	na	nebytové	
prostory-	nocležna	–	Hamry.
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Informují vás
Rozpočet města Plumlov na rok 2008  (v tisících Kč)
Plánované příjmy
Daňové příjmy:
daň fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 3 475
daň fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 496
daň fyzických osob z kapitálových výnosů 172
daň z příjmu právnických osob 5 141
daň z příjmu právnických osob za obce 826
daň z přidané hodnoty (DPH) 8 372
daň z nemovitostí 1 000
Ostatní poplatky a příjmy:
správní poplatky 250
poplatek za odvoz komunálního odpadu 1 000
poplatek za odvoz komunálního odpadu-smlouvy 55
poplatek ze psů 55
pobytové poplatky od rekreantů 60
poplatek za užívání veřejného prostranství 50
poplatek ze vstupného 2
poplatek z ubytovacích kapacit v rekreačních zařízeních 40
poplatek z výherních hracích přístrojů 150
odvod z výtěžku provozování loterií 100
ostatní neinvestiční dotace – školství a státní správa 1.643,700
neinvestiční dotace od obcí za žáky ZŠ 478
Základní škola  - neinvestiční náklady za žáky z DD, odpisy 60
příjmy z pronájmu a prodeje pozemků 1 500
příjmy z lesního hospodářství 525
příjmy z pronájmu zdravotního střediska 400
příjmy z pronájmu bytů 300
příjmy z pronájmu nebytových prostor 280
hřbitovní poplatky 10
příjmy z prodeje a nájmu plynofi kace 714
příjem za třídění odpadu – EKOKOM 80
činnost místní správy 5
Příjmy celkem 27.239,700
Zůstatek účtu r. 2007 1 557
Celkové příjmy 28.796,700

Plánované výdaje
pozemky - nájemné, služby 29
pozemky - nákup 190
pěstební činnost – lesní hospodářství 71
opravy a údržba komunikací 745
dopravní obslužnost-provoz veřejné dopravy 230
pitná voda - dotace Vodovodu Pomoraví 505,305
kanalizace – výstavba kanalizační sítě 1 483
vodohospodářská díla 120
příspěvek na provoz mateřské školy 921
příspěvek na provoz základní školy, budova 3 725
příspěvek na provoz základní umělecké školy 163
činnost obecní knihovny 63
el.energie – převaděč Hamry 2
kultura 54
zachování památek 1 709
místní rozhlas 208
Plumlovský zpravodaj 60
Sbor pro občanské záležitosti 80
tělovýchovná činnost, hřiště 261
provoz zdravotního střediska 316
bytové hospodářství 309
veřejné osvětlení 600
nebytové hospodářství 54
pohřebnictví 90
výstavba a údržba místních inženýrských sítí 103
komunální služby 2 380
sběr a odvoz komunálních odpadů 1 747
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 110
pomoc zdravotně postiženým občanům 8
příprava na krizové stavy 20
požární ochrana 199
zastupitelstva obcí 1 374
činnost místní správy 5 654,395
úroky 650
proúčtování daně za obec 826
Výdaje celkem 26 059,700
fi nancování – splátky půjček 2 737
Celkové výdaje 28.796,700   Adolf Sušeň, starosta města

Jubilea
leden - červen 2008
70 let
Plumlov
Pálka	Josef
Nedbalová	Růžena
Páclová	Ludmila
Hrubanová	Jitka
Burešová	Marie
Krč	Jiří
Povolná	Perluška
Soběsuky
Hruban	Jaromír
Hrubanová	Hedvika
Řezáč	Jan
Hamry
Gambová	Eliška

75 let
Plumlov
Kamasová	Karla
Zapletalová	Kamila
Zapletalová	Marie
Antorin	František
Palatý	Eduard
Kořínek	Lubomír
Abrahám	Zdeněk
Gryc	Radoslav
Brichtová	Januše
Veselá	Marie
Šebelová	Antonie
Soběsuky
Bruss	Hubert

Žárovice
Šustrová	Anežka

80 let
Plumlov
Ambrožová	Milada
Albrechtová	Jindra
Frýbortová	Jaroslava
Ševčík	Zdenek
Ceconík	Alexander
Hamplová	Libuše
Kocourek	František
Hamry
Hýblová	Ludmila

85 let
Plumlov
Novotná	Dobroslava
Strážná	Blažena
Abrle	Svatopluk

Soběsuky
Slámová	Helena
Zbořil	František

93 let - Soběsuky
Černá	Růžena
Źárovice
Piňosová	Antonie

95 let - Plumlov
Staňková	Karla
Soběsuky
Ošlejšková	Marie

96 let - Soběsuky
Slezáková	Marie

97 let
Hamry
Hrubanová	Věnceslava

Plumlov
Pohlová	Tereza
Burdová	Karolína
Vaněk	Zdeněk
Hampl	Michael
Piňosová	Sára
Vymazal	Josef
Štefk	 ová	Leona

Soběsuky
Dvorský	Denis

Žárovice
Burget	Jan
Perdochová	Monika

Narozené děti
říjen - prosinec 2007
leden - únor 2008
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Opsáno ze školních tabulí

Tradice Velikonoc si připomněli 
žáci Základní školy Plumlov v úte-
rý 18. 3. 08. Zvláště odpoledne ško-
la otevřela své brány pro širokou 
plumlovskou veřejnost, pro děti 
ještě předškolního věku, jejich 
maminky, babičky, příbuzné 
a známé. 
	 Rozmanité	 zdobení	 kraslic,	
pletení	 pomlázky,	 pečení	 velikonoč-
ního	 beránka	 a	 věnečků	 s	 kraslicí,	
vánoček	 a	 ještě	 další	 zajímavé	 čin-
nosti	nabízeli	jednak	profesionálové,	
např.	pracovnice	Muzea	Prostějovska	
paní	 Slezáčková,	 i	 obyčejné	 šikov-
né	 maminky,	 paní	 učitelky	 a	 další	
výtvarníci	z	okolí.	Náš	záměr	vytvo-
řit	 OTEVŘENOU	 a	 KOMUNIKA-
TIVNÍ		ŠKOLU	ve	smyslu	otevřenou	
všem	 dětem,	 rodičům,	 prarodičům	

Velikonoční dílny pro rodiče a děti
a	přátelům	školy	postupně	naplňuje-
me	již	několik	let.	Paní	učitelky	přišly	
s	novým	nápadem	a	zdá	se,	že	to	byla	
šťastná	a	zajímavá	myšlenka	a	inspi-
race,	 který	 přilákala	 zájemce.	 Škola	
přece	má	být	„tvořivou	dílnou“,	a	tou	
se	také	v	úterý	stala	i	v	odpoledních	
hodinách.
	 	 	 	 	Vše	mají	na	svědomí	tvořiví	uči-
telé	 a	 velmi	 ochotné	maminky,	 kte-
ré	 pomáhaly	 během	 dopoledních	
i	odpoledních	dílen.	Všechny	děti	byly	
šikovné	 a	 nikdo	 tentokrát	 neodchá-
zel	ze	školy	s	prázdnou.	Do	budouc-
na	chystáme	nové	zajímavé	projekty,	
které	 ukáží	 veřejnosti	 schopnosti	
a	dovednosti	našich	dětí	a	jejich	uči-
telů.	 Naším	 přáním	 je,	 aby	 děti	 do	
školy	chodily	rády	a	rodiče,	aby	jevili	
o	práci	dětí	ve	škole	ještě	větší	zájem	

než	doposud.	Jejich	nezištné	pomoci	
a	spolupráce	si	velmi	vážíme	a	děku-
jeme	za	ni.	Moje	pozvání	k	návštěvě	
školy	směřuje	do	budoucnosti	na	Den	
otevřených	dveří.	Rádi	všechny	rodi-
če	a	příznivce	školy	u	nás	přivítáme.

Mgr. Dagmar Zapletalová,
ředitelka školy

Testy Kalibro, SCIO a Cermat, a co znamenají?
	 	 	 	 	 	 	 Naše	 škola	 každoročně	 testuje	
vědomosti	žáků.	Na	škole	již	na	podzim	
proběhly	SCIO	testy,	dále	Cermat	testy	
v	lednu	a	Kalibro	testy	v	únoru.		Zatím-
co	 SCIO	 a	 Cermat	 testy	 jsou	 určeny	
pouze	pro	9.	ročník	a	zkoumají	studijní	
předpoklady	vycházejících	žáků,	 testy	
KALIBRO	provádíme	i	v		5.,	7.,	a	rovněž	
v		9.	ročníku.	Všechny	testovací	úlohy	
posuzují	 propojenost	 práce	 s	 textem,	
řešení	 úloh,	 užití	 logiky,	 uplatnění	
praktických	 znalostí	 a	 dovedností.	
Testování	 probíhá	 v	 jazyce	 českém,	
matematice,	v	přírodovědném	základu,	

humanitním	základu	a	v	cizím	jazyce.	
Výsledky	ukázaly,	že	někteří	naši	žáci	
v	 porovnání	 s	 ostatními	 testovanými	
žáky	celorepublikově	patří	do	nejlepší	
desítky.	 Systém	 testů	 je	 nastaven	 tak,	
že	se	můžeme	srovnat	nejen	s	ostatní-
mi	školami,	ale	i	s	gymnázii,	či	v	rám-
ci	 škol	 z	 malých	 měst.	 	 Samozřejmě	
chceme	do	 budoucna	 dosáhnout	 ještě	
lepších	výsledků.	Bez	pilných	a	praco-
vitých	žáků	to	ale	nepůjde.		

	 Jedním	 z	 nástrojů	 sebehod-
nocení,	 tzn.	 toho,	 jak	 si	 škola	 stojí	
v	 konkurenci	 s	 ostatními	 školami,	 je	
účast	 žáků	 na	 různých	 soutěžích	 a	
olympiádách.	V	letošním	školním	roce	
se	Nikola	 Citová	 a	Martin	 Polanský	 z	
8.	 ročníků	 zúčastnili	 okresního	 kola	
olympiády	 v	 anglickém	 jazyce,	 děti	
z	Drahan,	Alina	Zastulka	a	Milan	Sed-
lák,	 pro	 změnu	 reprezentovali	 školu	
v	olympiádě	v	německém	jazyce.	Eliška	
Lukáčová,	která	 spolu	 s	 Janou	Vaňko-
vou	hájila	barvy	naší	školy	na	olympiá-
dě	v	českém	jazyce,	obsadila	10.	místo.	
Úspěšně	soutěžila	Žaneta	Pořízková	ze	
7.A	 třídy	 v	 zeměpisné	 olympiádě,	 kde	
získala	 v	 kategorii	 B	 „bramborovou“	
medaili,	tedy	4.	místo.	Tereza	Menšíko-
vá	a	David	Vasický	ve	svých	kategoriích	
obsadili	11.	místa.	Vynikajícího	výsled-
ku	dosáhla	Hana	Kolářová	z	9.B,	když	
v	dějepisné	olympiádě	v	okresním	kole	
skončila	třetí	a	postoupila	do	krajského	
kola.	O	silné	konkurenci	svědčí	i	to,	že	
mezi	 2.	 a	 3.	místem	byl	 rozdíl	 jediné-

Mgr. Dagmar Zapletalová,
ředitelka školy

Mgr. Simona Zapletalová, 
učitelka přírodopisu

Účast žáků ZŠ Plumlov na olympiádách
ho	 bodu!	 Zmínit	 musím	 i	 účast	 žáků	
v	Přírodovědném	a	Matematickém	klo-
kanovi.	 Jak	 je	 vidět,	 i	 když	 školní	 rok	
zdaleka	nekončí,	děti	už	stačily	pomě-
řit	své	znalosti	se	žáky	z	ostatních	škol	
v	mnoha	oblastech.

Vystoupení skupiny
historického šermu
Dne 28.2.2008 na naši školu zaví-
tala skupina historického šermu. 
Žáci	 dostali	 možnost	 nahlédnout	 do	
života	 Vikingů,	 obávaných	 válečníků	
raného	středověku.	Některé	děti	se	do	
představení	i	samy	zapojily,	takže	bylo	
možné	vidět	jak	řadové	pojovníky,	tak	
i	náčelníka	s	půvabnou	manželkou,	či	
dokonce	 krále	 s	 královnou.	 Žáci	 uvi-
děli	 na	 vlastní	 oči	 oděv	 i	 předměty	
denní	potřeby	Vikingů.	Největší	zájem	
samozřejmě	vzbudily	bojové	scény,	kde	
šermíři	 předvedli,	 že	 historické	 zbra-
ně	 ovládají	 opravdu	 mistrovsky.	 Celé	
vystoupení	doprovázel	humor,	pobavi-
ly	se	nejen	děti,	ale	i	jejich	učitelé.	Náv-
štěva	skupiny	historického	šermu	se	na	
naší	škole	stává	tradicí	a	je	zpestřením	
i	doplněním	výuky.

Mgr. Pavel Majoršin

Projekt „Les ve škole – škola v lese“
	 	 	 	 	Naše	 škola	 se	 v	 letošním	 školním	
roce	 zapojila	 do	 projektu	 „Les	 ve	
škole	-	škola	v	lese“.	Tento	mezinárodní	
projekt	 vznikl	 ve	 spolupráci	 Sdružení	
TEREZA	a	státního	podniku	Lesy	Čes-
ké	 republiky.	 Projekt	 nabízí	možnost,	
jak	 děti	 seznámit	 s	 naším	 nejrozšíře-
nějším	ekosystémem	zajímavě,	názor-
ně	 a	 v	 souvislostech.	 Základní	 škola	
Plumlov	se	nachází	v	území	Drahanské	
vrchoviny,	 v	 lokalitě	 obklopené	 lesy	
a	malebnou	přírodou,	za	jejichž	pomoci	
se	společně	snažíme	o	vytvoření	pozi-
tivního	 vztahu	 žáků	 ke	 svému	 okolí.	
Na	 projektu	 pracují	 žáci	 7.B	 ročníku	
v	hodinách	přírodopisu.	Při	podzimní	

Mgr. Pavel Majoršin

návštěvě	 lesa	 se	 naučili	 rozpoznávat	
faunu	 lesa	podle	pobytových	znamení	
živočichů	 (ptačí	 hnízda,	 stopy,	 peří,	
hlasy)	 a	 zdejší	 fl	óru	 podle	 listí,	 větvi-
ček,	 jehlic	 a	 kůry	 stromů.	 V	 zimních	
měsících	 pracují	 v	 prostorách	 třídy	 a	
poznávají	 charakteristické	 znaky	 jed-
notlivých	obyvatel	lesa	(umístění	hnízd	
v		lese,	určování	ptáků,	vývojová	stádia	
živočichů).	Práce	na	projektu	vede	žáky	
k	 samostatnému	uvažování,	 získávání	
informací,	 jejich	 třídění,	 hodnocení	
a	utváření	postojů.	
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Kulturní PEL - MEL

Robert Doleček, kastelán

Zámek Plumlov v nové sezoně 2008

Tomu	 odpovídá	 i	 snaha	 vedení	
radnice	 o	 realizace	 dalších	 oprav	
a	rekonstrukcí	vysokého	zámku.
	 Oproti	minulé	sezoně	přibylo		
na	zámku	schodiště	do	2.patra.	Toto	
patro	bylo	také	částečně	zrekonstru-
ováno,	včetně	místnosti	s	novogotic-
kou	klenbou	pod	baštou	/návštěvníci	
ji	znají	pod	názvem	Galerie	v	kapli/.	
	Také	pravé	křídlo	tzv.“nízkého	zám-
ku“	čekají	v	tomto	roce	značné	rekon-
strukce	a	opravy.	Zde	vyvíjí	značnou	
snahu	nově	fungující	společnost	„Zá-
mek	 Plumlov,o.p.s“,	 která,	 za	 vydat-
né	 podpory	 radnice	 města,	 chystá	
výstavbu	 tolik	 potřebného	 sociální-
ho	 zařízení	 a	 řadu	 dalších	 citlivých	
rekonstrukcí	 komerčních	 prostor.	
V	 současné	době	 je	vše	ve	 stadiu	 již	
zpracovaných	 prováděcích	 projektů	
a	 probíhajících	 jednání	 s	 dotčenými	
orgány.
Kulturní	 akce	 na	 nádvoří	 plumlov-
ského	zámku	zahájí,	 jako	každý	rok,	
Slet	 čarodějnic,	 pořádaný	 Spolkem	
plumlovských	 nadšenců.	 V	 polo-
vině	 května	 to	 pak	 bude	 hodový	
jarmark	 s	 vystoupením	 skupiny	

Fleret	 a	 pro	 děti	 na	 konci	 května	
Pohádkový	 zámek.	 Kulturní	 léto	
s	tradičním	Divadelním	workshopem	
odstartuje	 na	 konci	 června	 2.ročník	
multižánrového	 festivalu	 Plum-
LOVE	 08.	 Veškeré	 další	 informace	
o	 kulturním	 dění	 na	 zámku	 budou	
k	 dispozici	 na	 stránkách	 zámku:	
www.zamek-plumlov.cz,	 na	 plaká-
tech	a	billboardech.
V	 letošním	 roce	 by	 měla	 být	 také		
patrna		snaha	o	větší	propojení	zámku	
s	jeho	okolím.	Dokladem	toho	je	Kelt-
ská	noc,	jejíž	druhá	scéna	bude	právě	
na	nádvoří	zámku	a	také	Pohádkový	
zámek	 /Den	 dětí/,	 jehož	 sportovní	
část	 bude	 probíhat	 v	 ATC	 Žralok.	
Ostatně	 propojení	 tohoto	 kempu	
se	zámkem	charakterizuje	v	loňském	
roce	 zbudovaný	 lanový	 sjezd.	 Tato	
lanovka	 také	 dozná	 jistých	 změn	
a	 to,	 že	 kotvení	 bude	 provedeno	
mimo	zámek.
Věřím,	 že	 i	 v	 nadcházející	 zámecké	
sezoně	si	najdete	čas	najít	na	zámku	
Plumlov	 ten	 svůj	 díl	 zábavy	 či	 pou-
čení	a	zachováte	této	krásné	památce	
stejnou	přízeň	jako	v	loňském	roce.

Pohádkové sklepy

	 Obecně	prospěšná	společnost	
Zámek	Plumlov,	ústy	naší	spolupracov-
nice	 p.	 Martiny	 Dostálové,	 by	 chtěla	
oznámit	všem	zájemcům	o	Plumlovský	
zámek,	že	od	letošní	nové	sezony	budou	
opět	 zpřístupněny	 ,,POHÁDKOVÉ	
SKLEPY“.	Tyto	se	nachází	pod	budovou	
vysokého	 zámku.	 Všichni	 návštěvníci	
zde	mohou	 zhlédnout	 výjevy	 z	 Plum-
lovských	 pověstí	 a	 dalších	 pohádek.	
Na	 těchto	 pro	 všechny	 malé	 i	 velké	
návštěvníky	velice	zajímavých	expozi-
cích	odvedly	kus	velice	záslužné	práce,	
plumlovskému	zámku	nakloněné	spo-
lupracovnice,	 slečny	Hanka	 Pořízková	
a	 Draha	 Uvízlová,	 pod	 vedením	 paní	
Martiny	Dostálové.	Při	poděkování	za	
práci	 na	 těchto	 prostorách	 nesmíme	
zapomenout	i	na	ostatní	zde	jmenovitě	
neuvedené	pomocníky,	kteří	pro	zpří-
stupnění	Pohádkových	sklepů	nemalou	
měrou	přiložili	ruku	k	dílu.
	 Dále	 prosíme	 spoluobčany,	
pokud	by	se	u	nich	doma	našly	pro	ně		
již	nepotřebné	a	pro	nás	velice	užiteč-
né	 věci,	 jako	 jsou	 staré	 záclony,	 látky,	
vlna,	 šaty(pro	 princezny),	 kožichy(pro	
čerty),	staré	panenky	a	vázy,	aby	na	nás	
nezapomněli	 a	 těmito	 věcmi	 přispěli	
k	 výrobě	 nových	 a	 opravám	 starých	
zámeckých	 expozic.	 S	 případnými	
dary	se	na	nás	můžete	obrátit	v	období	
od	 14.	 do	 21.	 dubna	 2008	 na	Městský	
úřad	 Plumlov,	 případně	 kontaktovat	
vedoucí	 osadních	 aktivů.	 (Hamry	 -	 p.	
Kvapil,	 Žárovice-p.	 Neděla,	 Soběsuky	
-	 p.	 Hyndrich).	 Za	 poskytnuté	 dary	
předem	děkujeme.Dále	bych	rád	využil	
této	 příležitosti	 a	 všechny	 Vás	 pozval	
na	 bohatý	 kulturní	 program,	 který	
se	 bude	 organizovat	 v	 letošním	 roce	
na	 plumlovském	 zámku.	 V	 následu-
jících	 řádcích	 si	 můžete	 přečíst,	 jak	
bohaté		a	pestré	kulturní	vyžití	se	pro	
Vás	 připravuje.	 K	 řádné	 organizaci	
a	 zabezpečení	 všech	 pořádaných	
akcí	 je	 třeba	 velkého	 počtu	 příznivců	
a	 spolupořadatelů	 nadšených	 pro	
dění	 na	 zámku.	 Proto	 zveme	 ke	 spo-
lupráci	 všechny	 zájemce	 o	 pomoc	
při	 zabezpečování	 jednotlivých	 akcí.
Všichni,	 kteří	 chtějí	 přiložit	 ruku	
k	 dílu,	 jsou	 srdečně	 zváni	 a	 mohou	
se	 přihlásit	 u	 koordinátora	 všeho	
dění	 na	 Zámku	 Plumlov,	 kastelána	
ing.	Roberta	Dolečka.

ZÁMEK PLUMLOV ops. oznamuje 
spoluobčanům:

(pokračování ze strany 1)

za o.p.s. Zámek Plumlov
 Martin Hyndrich

Předběžný program zámku na sezónu 2008

17. - 18. 5.
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„Žralok“ v nové sezóně
Pokud jste na svých prvních jar-
ních procházkách zamířili přes 
hráz Podhradského rybníka smě-
rem k autokempu Žralok, zřejmě 
jste zaregistrovali, že přípravy na 
novou sezónu jsou v plném prou-
du.
	 Letos	 dříve	 než	 kdy	 jindy	
vypukl	jarní	úklid	a	po	dlouhých	letech	
tolik	potřebné	opravy	 a	 rekonstrukce.	
Žralok	s	podporou	plumlovské	radnice	
letos	otevře	svou	bránu	s	několika	no-
vými	cíli,	které	by	měly	pobyt	postup-
ně	 zatraktivnit	 nejen	 pro	 ubytované	
hosty,	ale	 také	pro	 samotné	obyvatele	
Plumlova	a	širokou	veřejnost.
	 Nejdůležitějším	 úkolem	 je	
zlepšit	 stávající	 technický	 stav,	 pře-
devším	 zamezit	 podmáčení	 cha-
tek	 a	 recepce	 a	 doplnit	 jejich	 vyba-
vení	 včetně	 nejnutnějších	 úprav	
interiérů.	 Na	 “pláži“	 u	 rybníka	 by	
se	 v	 průběhu	 léta	 mělo	 objevit	 molo	 
a	sprcha.
	 Dalším	 cílem	 je	 vytvoření	
nových	 sportovišť	 v	 areálu,	 zejména	
hřiště	 na	 fotbal	 a	 stávající	 asfaltové	
plochy	 využít	 pro	 volejbal,	 nohejbal,	
tenis	nebo	bedminton.	V	procesu	jsou	
již	 práce	 na	 vybudování	 zcela	 nového	
hřiště	na	plážový	volejbal.

Nejen	ubytovaným,	 ale	 všem	návštěv-
níkům	bude	k	dispozici	nový	stánek	s	
občerstvením,	udírnou	a	grilem	přímo	
v	 kempu.	 Pro	 ty	 nejmenší	 pak	 bude	
připraven	dětský	koutek	s	velkým	pís-
kovištěm,	průlezkami	a	dalšími	atrak-
cemi.
	 Aby	 bylo	 možné	 všechny	
tyto	 přinejmenším	 odvážné	 plány	
zrealizovat,	 doufáme,	 že	 jak	 obyva-
telé	 Plumlova,	 tak	 i	 další	 hosté,	 ať	
už	 milovníci	 kempování,	 cyklisté	
nebo	 rybáři	 zachovají	 Žraloku	 přízeň	 
a	 všichni	 přijmou	 pozvání	 na	 růz- Jiří Novák, správce kempu

Sběrný dvůr Plumlov
Sběrný	dvůr	v	Plumlově-	otevírací	doba	
–	vždy	v	době	od	8.00	-11.30	hodin	:
duben 19.4.,  květen 3.5. + 17.5.
červen 7.6. + 21.6.,  
červenec 4.7. +  18.7.
srpen 2.8. + 16.8., září 6.9.
říjen 4.10., listopad 1.11.
prosinec 6.12.
Vyřazené	 elektrospotřebiče	 předané	
při	 sběru	 nebezpečného	 odpadu	 resp.	
dovezené	do	sběrného	dvora	musí	být	
odevzdány	kompletní,	bez	vymontova-
ných	dílů.
Město	Plumlov	 je	 zapojeno	 v	 systému	
EKO-KOM	 –	 oddělené	 třídění	 plas-
tů,	 skla	nápojového	kartonu	a	papíru,	
chceme	 tímto	 požádat	 naše	 občany	
o	 separaci	 	 takto	 sbíraných	 komodit	
–	 máte-li	 poznatek,	 že	 síť	 sběrných	
nádob	 na	 tříděný	 odpad	 je	 ve	 Vašem	
okolí	 nedostatečná,	 kontaktujte	Měst-
ský	úřad	v	Plumlově.
Je-li	 kontejner	 s	 některou	 komoditou	
přeplněn,	 odložte	 vytříděný	 odpad	
prosím	v	igelitových	taškách	mimo	něj,	
zlikvidují	jej	pracovníci	KZ	Plumlov.	
	 Připomínáme	 při	 dovozu	
odpadu	do	sběrného	dvora:

-	 výrazně	 nižší	 cena	 je	 
i	za	likvidaci	biologicky	
rozložitelného	 odpadu	 
(listí,	 tráva)	 oproti	 
ceně	za	likvidaci	kontej-
neru	 směsného	 komu-
nálního	odpadu.
-	 občanům	 nebude	 
v	 žádném	 případě	 ve	
sběrném	 dvoře	 odebí-
ráno	větší	množství	sta-
vební	suti,	při	bouracích	
a	 stavebních	 pracích	 je	
nutno	 si	 objednat	 kon-
tejner	 u	 specializova-
ných	firem.	

Stanislav Bureš, 
KZ Plumlov

né	 sportovní	 či	 firemní	 akce,	 kurzy,	
výlety,	 koncerty	 a	 netradiční	 zábavné	
programy	 pro	 děti.	 Nebudou	 chybět	
osvědčené	 podniky,	 jakými	 jsou	 Kelt-
ská	 noc	 nebo	 Prostějovské	 rezonance	 
a	přibudou	 i	 novinky	 v	 podobě	 atrak-
tivního	rybolovu.
	 Všechny	 užitečné	 informace	 
o	 dění	 u	 Žraloka	 budou	 poskytovány	
přímo	v	kempu	a	také	budou	zveřejně-
ny	na	www.camp-zralok.cz.
Těším	se	na	Vaši	návštěvu.

Sběr	 nebezpečného	
odpadu	v	Soběsukách,	
Žárovicích	a	Hamrech	
proběhne	 v	 sobotu	
19.4.2008	a	týden	poté	
(sobota	 26.4.2008).	 
V	obcích	budou	umís-
těny	 kontejnery	 na	
biologický	 a	 velko-
objemový	odpad.
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Osobnosti Plumlovska
Vojtěška Baldessari Plumlovská

	 Tak,	 jak	 nám	 letošní	 jaro	
postupně	 a	 pomalu	 odhaluje	 svoje	
krásy,	 pojďme	 i	 my	 společně	 obje-
vit	 	poetický	svět	pohádek,	 fantazie,	
divadla,	 okouzlení	 ze	 slova	 psaného	
i	 mluveného,	 jež	 mohla	 být	 vytvo-
řena	 jen	 tam,	 kde	 se	 snoubí	 nadání	
s	 lidskou	 pokorou.	 	 Pozveme	 si	 pro	
tuto	příležitost	vzácnou	průvodkyni,	
paní	 Vojtěšku	 Baldessari	 Plumlov-
skou,	učitelku,	spisovatelku,	autorku	
dětských	 divadelních	 her,	 básnířku	
a	 příležitostnou	 herečku.	 Ano,	 tyto	
všechny	role	a	ještě	více	zvládla	jem-
ná	 a	 obětavá	dáma,	 která	 svůj	 život	
naplnila	prací	 s	dětmi,	pro	děti,	 pro	
osvětové	a	dobročinné	spolky.	Zapsa-
la	se	mezi	plumlovské	osobnosti	nejen	
svým	 jménem,	 ale	 zejména	 trvalou	
krásou	literárních	počinů,	které	umí	
okouzlit	a	přinést	dobrou	pohodu.
Portrét pozoruhodné ženy 
					Bylo	nebylo,	v		pohádkovém	kra-
ji	 pod	 Drahanskou	 vysočinou,	 tam,	
kde	 se	 zámek	 hrdě	 tyčí	 nad	 jezer-
ní	 hladinou…..připadá	 vám	 to	 jako	
začátek	 pohádky?	 Ale	 vždyť	 dětství	
takovou	 pohádkou	 bývá.	 17.	 dubna	
1854	přišla	na	svět	holčička	Vojtěška.	
Narodila	 se	 jako	první	dítě	 rodičům	
Josefě	a	Adolfu	Baldessari	v	Plumlově	 
v	domku	naproti	svatému	Floriánko-
vi.	Pradědeček	z	otcovy	strany	přices-
toval	 do	 tohoto	 půvabného	 kraje	 až	 
z	jižních	Tyrol,	odtud	tedy	pocházelo	
italské	příjmení.	Rodiče	i	s	dcerou	se	
brzy	 přestěhovali	 do	 domku	 k	Hor-
níčkům,	 kde	 se	 říkalo	 na	 Kopečku,	
v	 němž	 přišlo	 na	 svět	 dalších	 devět	
dětí.	Děvčátko	od	útlého	věku	dych-
tivě	 naslouchalo	 vyprávění	 starších	 
o	 bludičkách,	 čarodějnicích,	 ohni-
vém	 muži,	 hastrmanovi.	 Pohádky,	
báje	 a	 pověsti	 si	 dívka	 zamilovala	
natolik,	 že	prostupují	doslova	celým	
jejím	 životem.	 I	 ve	 vzpomínkách	 
a	 literatuře	 se	 často	 bude	 vracet	 do	
rodného	 Plumlova.	 Jediné	 Vojtěšči-
no	školní	vzdělání	probíhalo	v	míst-
ní	 dvojtřídce.	 Dívčino	 nadání	 však	
začalo	 prahnout	 po	 vyšších	 cílech.	
Byla	 tak	 bystrá,	 že	 ji	 v	 jejích	 deví-
ti	 letech	 nechal	 otec,	 nižší	 soudní	
úředník,	nekonečné	hodiny	opisovat	
brkovým	 perem	 smlouvy	 a	 úřední	
listiny.	Aby		alespoň	částečně	utišila	
svoji	touhu	pro	vzdělávání,	půjčovala	
si	Vojtěška	od	řídícího	učitele	knihy	
a	kroniky.	Už	jako	dítě	se	pokoušela	
o	uměleckou	tvorbu,	ale	maminka	jí	
básničky	 pálila,	 prý	 aby	 si	 děvčátko	

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

17.4.1854 – 31.3.1934
nepletlo	 hlavičku	 zbytečnostmi.	 Její	
sestra	Žofie	z	vyprávění	svých	rodičů	
zná	i	pohnutou	historii	rodiny,	spoje-
nou	s	válkou	v	roce	1866.	Plumlovem	
tehdy	procházeli	od	Drahan	k	Pros-
tějovu	pruští	vojáci.	Adolf	Baldessari	
spolu	 s	 několika	 dalšími	 lidmi	 stál	 
u	 silnice,	 v	 ruce	 poslední	 boch-
ník	 chleba,	 který	 měl	 dříve	 ukrytý	 
v	zemi,	a	spolu	s	vodou	nabízel	nakrá-
jený	chléb	raněným	vojákům.	Tehdy	
trvalo	dlouho,	než	se	po	válce	vyple-
něný	 Plumlov	 znovu	 obnovil.	 Další	
rána	 přišla	 v	 podobě	 cholery,	 kte-
rou	 onemocněli	 oba	 dívčini	 rodiče.	
Babička	nosila	dětem	jídlo,	a	podáva-
la	jim	ho	oknem.	Když	bylo	Vojtěšce	
13	 let,	nadešlo	buditelské	období,	do	
něhož	se	dívka	ráda	zapojila.	Plumlov	
byl	tehdy	již	národně	uvědomělý,	na	
rozdíl	od	blízkého	ještě	poněmčelého	
Prostějova.	 Tehdejší	 řídící	 učitelka	
Muchová	rozpoznala	talent	Vojtěšky	
už	během	školních	let	a	vzpomínala,	
jak	 děti	 hrávaly	 ochotnické	 divadlo	 
u	 Musilů	 vedle	 domů	 bratří	 Páclo-
vých.	 Za	 oponu	 jim	 sloužily	 deky,	
pódium	vyrobily	z	židlí.	Vojtěška	už	
tehdy	 měla	 na	 papírcích	 první	 úry-
večky	 her	 a	 učila	 děti	 divadelním	
kouskům.	Silně	ji	ovlivnily	Klicpero-
vy	hry	i	Hálkovy	básně.	
					Z	děvčátka	vyrostla	slečna,	která	 
v	 sedmnácti	 letech	 odešla	 do	 světa,	
aby	 rodičům	 ulevila	 a	 také	 vypo-
mohla.	 Odcestovala	 do	 Vídně	 pra-
covat	 jako	 vychovatelka	 do	 rodiny	
profesora,	 rodáka	 z	 Holešova.	 Brzy	
se	 s	 nimi	 přemístila	 do	 Černovic	 
v	 Bukovině	 (dnešní	 Rumunsko).	 
U	profesora	našla	 i	 pochopení,	 a	 po	
pečlivé	přípravě	složila	na	německém	
učitelském	ústavu	zkoušku,	čímž	zís-
kala	v	roce	1872	učitelskou	aprobaci.	
Silná	touha	po	domově	ji	ale	přivedla	
zpět	na	Moravu.	Mladá	učitelka	Voj-
těška	 Baldessari	 nastoupila	 na	 své	
první	místo	 v	 Rýmařově,	 v	 původní	
klášterní	 škole.	 Setkala	 se	 zde	 však	
s	nepochopením	místních,	 zvyklých	
na	vyučování	pouze	od	jeptišek.	Bylo	
to	 krušné	 období	 pro	 mladou	 uči-
telku,	 	 zvláště	 i	 potom,	 co	 jí	 zemřel	
otec.	Po	dvou	letech	odešla	společně	 
s	matkou	 a	 dvěma	mladšími	 souro-
zenci	do	Šternberku,	kde	žili	sedm	let.	
Vojtěška	zde	napsala		první	verše	pro	
děti	 v	 němčině,	 což	 jí	 přineslo	 jako	
učitelce	velkou	oblibu.	Kvůli	obživě	i	
milovanému	učitelskému	povolání	se	
musela,	ač	nerada,	

přizpůsobit	německému	jazykovému	
prostředí.	Sestra	Žofie	vzpomíná,	že	
Vojtěška	 byla	 neobyčejně	 skromná.	
Ze	 svého	 učitelského	 příjmu	 pod-
porovala	 celou	 rozvětvenou	 rodinu.	
Vše	 rozdala	 a	 říkávala,	 že:	 „Kdyby	
každý	 se	 o	 svoji	 rodinu	 tak	 staral,	
jako	ona,	pak	by	nemusel	nikdo	při-
padnout	obci	na	obtíž“.	Vlastní	děti	
Vojtěška	 neměla,	 tak	 svoji	 lásku	
téměř	 mateřskou	 věnovala	 neteřím,	
synovcům	 	 a	 svěřenkyním	 ve	 škole.	
Národní	 hrdost	 se	 v	 ní	 však	 ozýva-
la	 stále	 naléhavěji,	 což	 vyvrcholilo	
v	 době,	 kdy	 při	 sčítání	 lidu	 v	 roce	
1881	zapsala	jako	svoji	mateřskou	řeč	
češtinu.	 Formulář	 byl	 úředníky	 roz-
trhán	 a	 šternberští	 Němci	 proti	 ní	 
a	 její	 rodině	 veřejně	 demonstrova-
li	 pod	 jejími	 okny.	 Vojtěška	 raději	
odešla	 do	 Kroměříže,	 kde	 působila	
v	 utrakvistické	 (dvojjazyčné)	 dívčí	
národní	škole.	Sem	lze	umístit	začát-
ky	 tvorby	 divadelních	 her	 pro	 děti.	
Opět	však	měla	problémy,	když	chtě-
la	 českým	 dětem	 ulehčit	 náročnou	
němčinu	tím,	že	s	nimi	mluvila	ales-
poň	na	chodbách	školy	česky.	Vysta-
vila	se	tak	postihům	včetně	hrozícího	
suspendování.	Byla	nucena	učit	třídy	
až	o	devadesáti	dětech,	a	to	mnohem	
více	 hodin	 než	 ostatní	 učitelé.	 Vše	
však	přijala	s	pokorou,	a	s	obětavos-
tí	 se	 plně	 věnovala	 dětem	 a	 svému	
poslání.	 Učila	 děti	 chápat	 mravní	
zásady,	 lásku	 k	 pravdě	 a	 k	 práci.	 Za	
jeden	z	prostředků	působení	na	děti	
považovala	i	dobré,	kvalitní	divadlo,	
které	v	té	době	pro	děti	nebylo,	až	na	
výjimky,	 téměř	 žádné.	 Opravdu	 líto	
jí	bylo	skutečnosti,	že	kvůli	povolání	
nesměla	hrát	v	ochotnických	soubo-
rech.	Láska	k	divadelnímu	umění	v	té	
době	vyvrcholila,	a	vedle	ženy	–	uči-
telky	se	rodí	i	žena	–	spisovatelka,	viz	
v	dalším	díle.	Po	zrušení	utrakvistic-
kých	škol	přešla	Vojtěška	v	roce	1884	
na	 dívčí	 obecnou	 školu	 a	 vykonala	
dodatečně	 i	 české	 zkoušky.	 Zde	 už	
zůstala	 až	 do	 penze.	 Za	 doby	 svého	
působení	v	Kroměříži	byla	činná	jak	
ve	veřejném,	tak	i	ve	spolkovém	živo-
tě,	 a	 vykonala	 kus	 krásné	 kulturní	
práce.	Jako	oblíbená	recitátorka	byla	
zvaná	 k	 účasti	 na	 veřejných	 akcích,	
jakou	 byla	 například	 Akademie	 na	
oslavu	 otevření	 Národopisné	 výsta-
vy	 v	 Praze.	 V	 90.	 letech	 19.	 století	
se	 konečně	 začala	 celá	 země,	 tedy	 
i	Kroměříž,	probouzet	do	kulturního	
života	a	vlastenectví.	

„Jedna z velkých kraje ctností,  
tkví v dědictví osobností.“
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Společně	 s	 F.	 Kopečkovou–Kytlico-
vou	 a	 F.	 Ambrožovou	 založila	 Voj-
těška	 Baldessari	 v	 roce	 1892	 ženský	
vzdělávací	 spolek	 Libuše.	 Vojtěška	
se	stala	jednatelkou,	organizátorkou,	
inspirující	průkopnicí	prvních	poku-
sů	kroměřížských	žen	o	prohloubení	
vzdělání.	 Vyrovnaná,	 optimistická	
žena	zastávala	krédo:	„Všechno	chá-
pati	 znamená	 všechno	 odpouštěti“.	
Vším,	 co	 dělala,	 vzbuzovala	 zájem	
o	 následování,	 a	 tak	 se	 jí	 podařilo	
vychovat	 další	 generaci	 nadšených	
divadelních	 ochotnic	 a	 recitátorek.	 
V	Kroměříži	 také	 zahořela	 její	 láska	 
k	loutkoherectví,	které	později	přená-
ší	do	Olomouce.	Zůstalo	za	ní		33	roků	
učitelské	 praxe,	 kdy	 citlivě	 utvářela	
křehké	dětské	duše	a	tak	děti	připra-
vovala	 pro	 život.	 Čas	 zaslouženého	
odpočinku	trávila	Vojtěška	Baldessa-
ri,	která	si	ke	jménu	z	lásky	ke	svému	
rodišti	přidala	umělecký	pseudonym	
Plumlovská,	v	Olomouci.	Konečně	se	
dočkala	 svého	 dalšího	 velkého	 snu,	 
a	sice	hrát	divadlo.	V	Městském	diva-
dle	v	Olomouci	si	zahrála	úlohu	Runy	
v	 Zeyerově	 hře	 Radúz	 a	 Mahulena,	
dále	 abatyše	 v	 Hilbertově	 tragédii	
Falkenštejn	 a	 také	 Magdaleny	 Dob-
romily	 Rettigové	 ve	 stejnojmenné	
hře	od	Aloise	Jiráska.	I	přes	vyšší	věk	
se	 stále	 věnovala	 spisovatelské	 tvor-
bě,	 loutkoherectví	 a	 pilně	 pracovala	
v	 dobročinných	 spolcích.	 Pokud	 jí	
zdraví	 sloužilo,	 ráda	 navštěvovala	
rodný	Plumlov.	Až	do	vysokého	věku	
si	 udržovala	 svěžího	 ducha.	 Obecní	
rada	městečka	Plumlova	 se	 chystala	
u	 příležitosti	 spisovatelčiných	 osm-
desátých	 narozenin	 do	 Olomouce	
na	 návštěvu.	 Paní	 Baldessari	 čekal	
diplom	 čestného	 občana.	 Vzácná	
žena	však	16	dní	před	svými	osmde-
sátými	narozeninami	zemřela.

Vás	srdečně	zve	do	chovatelského	
areálu	na	Tyršově	náměstí	v	Plum-
lově	 na	 místní	 výstavu	 králíků	 
a	drůbeže,	která	se	koná	v	sobotu	
17.	května	2008	od	 14:00	do	 18:00	
hodin	a	v	neděli	18.	května	2008	od	
8:00	 do	 16:00	 hodin.	Občerstvení	 
je	zajištěno.

Základní organizace Českého svazu  
chovatelů drobného zvířectva Plumlov

Zahrádkáři	 Soběsuky	 pořádají	 
10.	 května	 	 1.	 ročník	 Soběsucké	
májové	štamprličky.	Zájemci	o	účast	 
v	soutěži	mohou	své	vzorky	donést	
do	 25.dubna	 2008	 	 panu	Řezáčovi,	 
Soběsuky	č.2.	Vzorky	se	odevzdávají	 
v	 ½	 litrové	 láhvi	 bez	 označení.	 
Srdečně	 zveme	 všechny	milovníky	
dobré	zábavy.

Pozvánka na soutěž  
o nejchutnější domácí 
pálenku!

V	 uplynulých	 týdnech	 byl	 v	 Prostějově	
založen	Okrašlovací	spolek.	Přesněji	-	byl	
znovuzaložen.	Tradice	okrašlování	Pros-
tějova	a	okolí	sahá	do	druhé	poloviny	19.	
století	a	v	Prostějově	si	skupina	nadšenců	
okrašlující	 ve	 svém	 volném	 čase	 vlastní	
město	vydobyla	velké	renomé.	Příkladem	
budiž	vybudování	Smetanových	či	Kolá-
řových	sadů	a	lesoparku	Hloučela.
			Hranice	rozpětí	spolku	však	v	této	době	
končila	na	hranicích	Prostějova.	Plumlov	
však	 vždy	 spadal	 do	 nejbližšího	 okolí	
Prostějova	a	patřil	k	jedněm	ze	skvostů,	
které	 reprezentují	 celý	 okres.	 Proto	 by	 
i	Okrašlovací	spolek,	vědom	si	důležitos-
ti	 města	 Plumlova	 pro	 celý	 region,	 rád	
navázal	spolupráci	s	Plumlovany,	kterým	
záleží	na	vzhledu	jejich	města.	
	 	 	Náš	 spolek	 je	mladý	a	přivítá	každou	
cennou	radu,	jak	zkrášlit	nejen	naše	spo-
lečné	 okresní	 město,	 ale	 i	 další	 okolní	
obce.	 Vítáme	 proto	 nápady,	 jak	 vylep-
šit	 obec	Plumlov	 a	 při	 kterých	můžeme	
pomoci	s	 jejich	realizací.	Též	věříme,	že	
se	mezi	Vámi	najdou	 ti,	 kteří	 se	 stanou	
„okrašlovacími	spolkaři“.
Na	spolupráci	se	těší	Bc.	Milada	Sokolo-
vá,
předsedkyně	Okrašlovacího	spolku	měs-
ta	Prostějova.
Tel.:	603	218	887
E-mail:miladasokolova@seznam.cz
Informace	 ke	 spolku	 najdete	 na	 
www.okraslovacispolek.cz 

Okrašlovací spolek 
zve do svých řad

	 S	 paní	 Baldessari	 Plumlov-
skou	 se	 setkáte,	 milí	 čtenáři	 Zpra-
vodaje,	 v	 příštím	 čísle	 ještě	 jednou.	
Další	 článek	 bude	 věnován	 její	 nej-
rozsáhlejší	 literární	 tvorbě,	 a	 sice	
psaní	 divadelních	 her	 pro	 děti,	 ale	
také	 pro	 dospělé.	 Pod	 názvem	Por-
trét pozoruhodné spisovatelky se 
dozvíme,	 co	 podnítilo	 talentovanou	
ženu	 k	 tvorbě	 právě	 pro	 děti,	 jaké	
překážky	 musela	 překonat,	 kdo	 se	
často	objevuje	v	jejích	hrách	a	proč,	a	
jak	zapadají	do	jejího	života	velikáni	
jako	Vrchlický	a	Němcová.	Dozvíte	se	
i	o	jejích	zásluhách	v	oblasti	archeo-
logie.	Článek	bude	obohacený	ukáz-
kami	z	jejího	díla	a	fotografiemi.
 Z materiálů, poskytnu-
tých kronikářem Josefem Pálkou, 
vybrala a zpracovala: Jitka Spurná

26. 4. 2008 v 17.00 hod.
KD ŽÁROVICE

vstupné 150,- Kč
Předprodej vstupenek:  

Klubové zařízení Plumlov 
tel.: 582 393 224, 

bar Bury Prostějov 
tel.: 582 331 798

V	neděli	4.	května	2008	se	od	14.30	
hodin	 koná	 koncert	 „Číše plná  
operety“,	vstupné	dobrovolné.

Klubové zařízení pořádá:

U	 příležitosti	 Svátku matek 
vystoupí	 v	 sobotu	 10.	 5.	 2008	 od	
17.00	hodin	v	sále	vysokého	zámku	
Zdislava	Krausová	-	Otrubová.
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Upozornění

Sport

Tabulka 1. A třídy 
skupina B Olomouckého kraje

1 Hněvotín 16 8 5 3 34:13 29
2 Čechovice 16 8 3 5  24:17 27
3 Plumlov 15 8 3 4 26:22 27
4 Bělkovice 16 8 2 6 30:23 26
5 Nové Sady 16 8 2 6 20:17 26
6 Kožušany 16 8 2 6 30:32 26
7 Troubky 16 8 0 8 31:22 23
8 Náměšť na Hané 16 7 2 7 32:34 19
9 Lipník 16 5 7 4 20:26 22

10 Klenovice 15 5 5 5 21:21 20
11 Horka nad M. 16 4 4 8 14:18 16
12 Mostkovice 16 3 7 6 22:30 16
13 Býškovice 16 3 6 7 19:30 15
14 Slatinice 16 3 2 11 19:37 11

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  A  
jarní  část  soutěží 2007/08

odjezd
sobota  22.3.08 15.00 Plumlov Klenovice n H. odloženo
sobota  29.3.08 15.00 Nové Sady Plumlov 1:0
sobota    5.4.08 16.00 Plumlov Horka n M. 2:0
neděle  13.4.08 16.00 Troubky Plumlov 14.00
sobota  19.4.08 16.30 Plumlov Bělkovice
sobota  26.4.08 16.30 Plumlov Býškovice
neděle    4.5.08 16.30 Čechovice Plumlov 15.15
sobota  10.5.08 16.30 Plumlov Slatinice
sobota  17.5.08 16.30 Hněvotín Plumlov 15.00
sobota  24.5.08 16.30 Plumlov Kožušany
sobota  31.5.08 16.30 VTJ Lipník Plumlov 14.30 *
sobota   7.6.08 16.30 Plumlov Náměšť n H.
neděle 15.6.08 16.30 Mostkovice Plumlov 15.15
* hřiště Jezernice

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  B  
jarní část  soutěží 2007/08

odjezd

neděle  23.3.08 10.00 Plumlov Kralice n.H. „B“
neděle  30.3.08 10.00 Plumlov Určice „B“ 1:2
neděle    6.4.08 16.00 Otinoves Plumlov 0:1
neděle  13.4.08 10.00 Plumlov Kostelec n. H. „B“
neděle  20.4.08 16.30 Tišťín Plumlov 15.00
neděle  27.4.08 16.30 Otaslavice Plumlov 15.15
neděle   4.5.08 10.00 Plumlov Brodek u Konice
hlášenka Ptení Plumlov *
neděle  18.5.08 10.00 Plumlov Vícov
neděle  25.5.08 16.30 Čechy p. K. Plumlov 15.15
neděle   1.6.08 10.00 Plumlov Olšany u PV
neděle   8.6.08 16.30 Pavlovice Plumlov 15.00
neděle 15.6.08 10.00 Plumlov Držovice
* odjezd bude upřesněn

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – žáci  
jarní  část  soutěží 2007/08

odjezd

neděle  13.4.08 13.30 Horní Štěpánov Plumlov 12.15
hlášenka Ptení Plumlov *
sobota   3.5.08 14.30 Plumlov Krumsín
sobota 10.5.08 10.00 Lipová Plumlov 8.45
sobota 17.5.08 10.00 Plumlov Brodek u K.
sobota 24.5.08 14.30 Plumlov Kladk
neděle   1.6.08 10.00 Otinoves Plumlov 9.00
sobota   7.6.08 14.30 Plumlov Přemyslovice
sobota 14.6.08 11.00 Protivanov Plumlov 9.45
* (26. - 27. 4) - bude upřesněno

Konečné pořadí turnaje ve stolním tenisu pro mládež
Dne	 5.	 dubna	 2008	 se	 v	 tělocvičně	 ZŠ	 
v	 Plumlově	 uskutečnil	 turnaj	 mládeže	
stolního	tenisu,	kterého	se	zúčastnilo	15	
dětí.	Dle	věku	a	schopností	byly	rozděleny	
do	 3	 kategorií,	 někteří	 benjamínci	 hráli	 
i	ve	starší	kategorii.	Nakonec	si	ze	všech	
dětí	 nejlépe	 vedl	 Zdeněk	 Přikryl,	 který	
prokázal	 nesporné	 pingpongové	 kvality	
a	 po	 zásluze	 zvítězil	 v	 hlavní	 kategorii.	 
V	krásném	finále	porazil	neméně	dobré-
ho	 Zdeňka	 Trunečku.	 Třetí	místo	 urval	 
v	napínavém	souboji	Martin	Doležal,	kte-
rý	porazil	Jana	Zapletala,	který	byl	objev	
turnaje	 a	 po	 zásluze	 zvítězil	 v	 turnaji	
benjamínků.	Další	pořadí	v	jednotlivých	
kategoriích	 přikládáme.	 Dívky	 svými	
výkony	 prokázaly,	 že	 stolní	 tenis	 není	
pouze	chlapecká	hra	a	můžou	konkurovat	
i	starším	chlapcům.	Do	tělocvičny	přišli	 

i	 rodiče	 dětí,	 kteří	 se	mohli	 přesvědčit,	
jaké	 velké	 pokroky	 mládežníci	 udělali.		
Velký	 dík	 patří	 reklamním	 partnerům	
turnaje,	kteří	dodali	do	 turnaje	hodnot-
né	 ceny.	 Medailisté	 si	 odnesli	 sportov-
ní	 potřeby	 a	 každý	 účastník	 si	 odnesl	
nějakou	 drobnost.	 Závěrem	 říci,	 že	 tur-
naj	splnil	všechny	očekávání	a	hlavní	cíl,	
aby	 si	 mládežníci	 zpříjemnili	 a	 aktivně	
využili	odpoledne	při	stolním	tenisu.

Kategorie starší žáci

1 Přikryl Zdeněk
2 Trunečka Zdeněk
3 Doležal Martin

Velké	 poděkování	 patří	 reklamním	 
partnerům	turnaje:
•	SEDCO	Prostějov	–	prodej	sportovního	
zboží
•	Vaňák	Pavel	–	zemědělská	výroba
•	TJ	SOKOL	PLUMLOV

Kategorie starší žákyně

1 Paráková Monika
2 Ševčíková Katka
3 Klímová Karolína

Kategorie benjamínci

1 Zapletal Jan
2 Lukavská Hana
3 Ševčíková Katka

Za oddíl stolního tenisu
Pavel Vaňák ml.

Fotbal


