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Jednou z těchto akcí je chodník do 
Soběsuk, na němž se provádějí dokon-
čovací stavební práce. Během letních 
měsíců bude chodník zkolaudován 
a předán veřejnosti k užívání. Další 
podobná akce se týká ulice Ohro-
zimská, kde již bylo získáno stavební 
povolení na vybudování nového chod-
níku pro pěší. Nyní bude ve výběro-
vém řízení zvolen nejvhodnější doda-
vatel stavby a práce mohou být reálně 

zahájeny v měsíci srpnu. Kromě toho 
Městská rada zvažuje umístění rych-
lostního radaru taktéž na ulici Ohro-
zimská, který by mohl napomoci 
zvýšení bezpečnosti ulice. Stále čas-
tějším nešvarem se totiž stává pře-
kračování povolených rychlostních 
limitů v tomto úseku, což si zástupci 
města dobře uvědomují, a proto se 
viditelným upozorňováním na pře-
kračování rychlosti chtějí zaměřit na 
neukázněné řidiče. Další investiční 
akcí, jejíž započetí se předpokládá v 
průběhu letních měsíců, je budování 
kanalizace na ulici Zámecká. Město 
obdrželo na projekt od Krajského 
úřadu v Olomouci dotaci ve výši 2,3 
mil. Kč. Vzhledem k náročnosti akce 
se počítá s jejím ukončením v závě-

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás stručně 
seznámil s aktuálními záměry  
a plány města, které budou 
postupně měnit  a vylepšo-
vat jeho vybavenost a usnadní  
i pohyb chodcům.

ru roku 2009. Město upozorňuje na  
omezení schůdnosti v této lokalitě po 
dobu stavby, proto bych chtěl požádat 
občany o trpělivost a také opatrnost. 
Jako poslední ze základního výčtu 
informací nabízíme občanům mož-
nost přihlásit na Městském úřadě  
v Plumlově případné připomínky 
k jízdním řádům drážní dopra-
vy, v rámci přípravy jízdních řádů 
na období 2009/2010, jak nabízí 
Krajský úřad Olomouckého kraje. 
Podobně je možné uplatňovat na 
Městském úřadě v Plumlově i při-
pomínky k autobusovým spojům, 
které se předají k dalšímu řešení  
v příštím roce.

Adolf Sušeň, starosta města

Zajímavost - historie státních svátků
Vážené čtenářky a čtenáři Zpravodaje, 
dovolte mi, abych vám u příležitosti 
dvou státních svátků představila his-
torické období, které výrazným způso-
bem zasáhlo do vývoje naší země, a sice 
dobu příchodu slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje na Moravu, a obdo-
bí upálení mistra Jana Husa. Učebnice 
dějepisu ukrývají bohatství informací a 
dat, která mohou časem zapadnout do 
hlubších sfér paměti. Osvěžme si proto 
společně významné milníky v dějinách 
naší země.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje
Bratři Cyril (dříve Konstantin, nar. 826 
nebo 827) a Metoděj, (nar. 815) pochá-
zeli z řeckého města Soluně (Thessalo-
nike).  Na žádost moravského knížete 
Rostislava byli oba učenci pozváni na 
Moravu. Pro tuto misii vymysleli hla-
holici, což je uměle vytvořený zápis 

staroslověnštiny, mající základ v bul-
harské makedonštině. Bratři do staro-
slověnštiny přeložili i liturgické knihy 
tak, aby jim porozuměl i venkovský lid. 
Na Moravu přišli v roce 863, pravděpo-
dobně 11. 5. (dle občanského kalendá-
ře 24. 5.).  Jako misionáři slavili velký 
úspěch, neboť moravský lid jim rozu-
měl, opouštěl pohanské zvyky, vznika-
ly první kamenné kostely. Oba učenci 
však prošli i obdobím nedůvěry, zejmé-
na ze strany latinských kněží. Později 
v historii dokonce došlo i k ničení 
cyrilometodějského dědictví, které se 
pak uchytilo zejména u východních 
národů. Díky Cyrilu a Metodějovi mohl 
mít náš národ však jako první ze všech 
ostatních středoevropských a západo-
evropských národů národní literaturu 
v národním jazyce, stal se kolébkou 
slovanského písemnictví. Příchod obou 
soluňských bratří pro naše země měl 
přes všechny překážky velký význam, 
přinesl křesťanství a zároveň s tím i 
zvýšení národního sebevědomí. Česká 
republika slaví svátek Cyrila a Metodě-
je dne 5. července.
Den upálení mistra Jana Husa
Jan Hus (nar. 1369 nebo 1370, zemřel 6. 
7. 1415), český náboženský reformátor, 
myslitel, kazatel, univerzitní profesor, 
nakonec i rektor Pražské univerzity. 
Ve svých pracech kritizoval mravní 
úpadek církve, která ho za to označila 
za heretika (kacíře) a exkomunikova-
la ho (vyloučení z církve). Církev by 
měla vycházet z pravdy, své autority 

a mravně čistého života, hlásal Hus. 
Vystoupil i proti křížové výpravě 1412 
a odpustkům. Papež Jan XXIII za to 
vyhlásil na Husa klatbu (zákaz církev-
ních obřadů, mší, svátostí), Hus se poté 
uchyluje do ústraní a sepisuje hlavní 
dílo De Ecclesia. Na příkaz papeže Jana 
XXIII byl svolán koncil do Kostnice u 
Bodamského jezera (1414 -1418), který 
měl za úkol ukončit papežský rozkol, 
obnovit jednotu církve, provést refor-
mace. Koncil vyzval Mistra Jana, který 
se dostavil do Kostnice v domněnce, že 
bude moci obhájit svoji nauku a neuvě-
domil si, že jde o právní proces. Hus byl 
obviněn ze vzpírání se autoritě církve, 
z hlásání viklefských názorů (John 
Wycliffe, předchůdce protestantské 
reformace) a uvězněn. O Husovo pro-
puštění nejprve žádal s kardinály i král 
Zikmund. Hus odmítl odvolat svoje 
učení, které církev označila za bludné. 
Jan Hus byl odsouzen na kostnickém 
koncilu ke smrti upálením na hranici, 
pokud neodvolá své učení, a k tomu byl 
vyzván i těsně před zapálením hranice. 
Hus po velkém vnitřním zápase odmí-
tl odvolat své myšlenky a dílo. Později 
se našli následovníci Husova učení, 
nejprve husité, poté i další. Papež Jan 
Pavel II v roce 1999 uznal Jana Husa 
jako reformátora církve a vyjádřil lítost 
nad jeho odsouzením. Datum Husova 
upálení, 6. července, bylo vyhlášeno za 
státní svátek. 
z internetových zdrojů, výkladových 

slovníků  pro vás vybrala:  
Jitka Spurná
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Ze zasedání rady města
Usnesení z  66. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 1.4.2009:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o aktuální situaci v DpS 
Soběsuky, 
- informaci o stížnostech občanů na 
provoz Baru OÁZA v Plumlově,
- přípravu dokumentace k projektu na 
opravy místních komunikací v Plum-
lově, 
- informaci o probíhajících stavebních 
řízeních s účastí města.

Rada města schvaluje:
- rozdělení hospodářského výsledku 
DpS Soběsuky za r.2008, 
- uzavření pojistné smlouvy na pojiš-
tění majetku města s Českou pojišťov-
nou, a.s., 
- smlouvu o převodu práv a povinností 
ze stavebního povolení – přeložka NN 
na Tyršově náměstí – E.ON Distribuce, 
a.s.,
- vyhlásit pronájem novinového kiosku 
a veřejných WC.

Rada města neschvaluje:
- poskytnutí finančního příspěvku na 
vydání publikace dle žádosti PhDr. M. 
Vařeky, Prostějov.

Rada města ukládá:
- upřesnit  podmínky a podepsat 
smlouvu na pojištění majetku města.

Usnesení z  67. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 15.4.2009:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o výsledku přezkoumání 
hospodaření Města Plumlov za rok 
2008,
- informaci o probíhajících stavebních 
řízeních s účastí města.

Rada města schvaluje:
- smlouvu o  poskytnutí  dotace  na   
pořízení  techniky ( SZIF )  a  zakoupe-
ní  techniky  dle  projektu    (štěpkovač, 
3 ks křovinořezů a motorová pila),
- zakoupení nového služebního auto-
mobilu pro potřeby Městského úřadu 
v Plumlově ( viz. bod č.2 ),
- zachování současného systému  účto-
vání oběžných aktiv v příspěvkových 
organizacích do doby schválení upra-
vených zřizovacích listin,
- převod  hospodářského výsledku  
Klubového zařízení Plumlov za rok 
2008 (-28.665,19 Kč ) na účet neuhra-
zené ztráty z minulých let,
- výjimku z OZV Města Plumlov 
č.2/2005 pro hudební produkce pořá-
dané dne 30.4.2009 Spolkem Plumlov-
ských nadšenců a dne 9.5.2009 p. M. 
Lázničkou, v obou případech do 02.00 
hodin následujícího dne,
- souhlasné vyjádření k udělení licence 
autodopravci ( VYDOS bus, a.s.),
- zhotovení výstavních katalogů pro 

ČSCH Plumlov,
- smlouvu s ateliérem  Obnovy a kon-
zervace historických staveb – GIRSA 
spol. s.r.o., Praha – zpracování projek-
tu na obnovu fasády vysokého zámku 
v Plumlově,
- finanční příspěvek 1,- Kč/kg vytřídě-
ného papíru sesbíraného v rámci sbě-
rového týdne v ZŠ Plumlov.
- dojednat podmínky a podepsat lea-
singovou smlouvu na nový osobní 
automobil.
- připravit změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací v souvislos-
ti s novelizací zákona č.250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
samosprávných celků, v platném zně-
ní.

Usnesení z  68. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 29.4.2009:

Rada města bere na vědomí:
- zveřejnění Závěrečného účtu Vodovo-
du Pomoraví, svazku obcí za rok 2008,
- informaci o vstupu Mikroregionu 
Plumlovsko do MAS Prostějov-venkov, 
o.p.s.,
- zápis z jednání kontrolního výboru 
Zastupitelstva Města Plumlova ze dne 
15.4.2009,
- informaci o probíhajících stavebních 
řízeních s účastí města.

Rada města schvaluje:
- finanční příspěvek ve výši 10.000,- 
Kč p. PhDr. M.Vařekovi, Prostějov na 
vydání knihy Urbář plumlovského 
panství z r.1620,
- dodavatele stavby chodníku do 
Soběsuk ( STRABAG a.s. )  + upravenou 
cenovou nabídku za zhotovení díla,
- uložení části finančních prostředků 
za prodej spoluvlastnického podílu v 
SMLD Niva na termínovaný vklad u 
KB Prostějov, a.s.,
- cenovou nabídku na statigrafický 
průzkum barevných a omítkových 
vrstev v 2 NP vysokého zámku Plum-
lov – zhotovitelé: manželé Bodanští, 
Příluky, 
- věcný dar pro vítěze závodu dra-
čích lodí na Plumlovské přehradě dne 
9.5.2009,
- výsledek výběrového řízení na doda-
vatele traktoru s příslušenstvím (MTM 
TECH s.r.o.), 
- prodloužení nájemní smlouvy a byt v 
domě Žárovice 15 pro pí. Z. Novákovou 
do 30.6.2009.

Rada města neschvaluje:
- změnu dodavatele elektrické energie 
(Centropole energy a.s., Ústí n. L.).

Rada města doporučuje Zastupitel-
stvu Města Plumlova:
- projednat a schválit vstup Města 
Plumlov do MAS Prostějov-venkov, 
o.p.s.,
- schválit Závěrečný účet Města Plum-
lova za rok 2008.

Rada města ukládá:
- dohodnout podmínky a uložit volné 
finanční prostředky na termínované 
vklady.
- dohodnout podmínky  zakoupení 
traktoru a příslušenství.
- připravit podklady pro nájemní 
smlouvu – novinový stánek na Tyršově 
náměstí..

Usnesení z  69. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 13.5.2009:

Rada města bere na vědomí:
- projekt protihlukových opatření na 
střelnici v Hamrech,
- informaci o výzvě k úhradě za majet-
kový prospěch – pozemky v ATC Žra-
lok Plumlov – ÚZSVM.

Rada města schvaluje:
- aktualizaci akčního plánu Města 
Plumlov na roky 2009-2010,
- smlouva o přeložce zařízení distri-
buční soustavy č. Z100735805 – E-ON 
s.r.o.,
- zařazení žádosti o byt p. D. Spáčila do  
pořadníku žadatelů o byt,
- dodatek č.2 smlouvy o dílo s firmou 
OK PYRUS, s.r.o., Brno – oprava stře-
chy nízkého zámku – l.etapa,
- výsledek hospodaření o.p.s. Zámek 
Plumlov za rok 2008,
- výkaz zisků a ztrát +  rozvaha DpS 
Soběsuky k 31.3.2009,
- přijetí dotace ve výši :500.000,-Kč na 
opravu střechy nízkého zámku, text 
smlouvy a finanční podíl na realizaci 
této akce ze strany města,

Rada města schvaluje:
- přijetí příspěvku 2.217.000,-Kč  
z Fondu na obnovu a rozvoj vodohos-
podářské infrastruktury na území 
Olomouckého kraje v roce 2009 na 
výstavbu kanalizace v Zámecké ulici v 
Plumlov včetně přijetí závazku finan-
cování ze strany města ve výši cca 
554.000,- Kč,
- přijetí příspěvku 30.000,-Kč na vyba-
vení JSDH Plumlov dýchacím přístro-
jem a komunikační technikou, text 
smlouvy a příslib finančního podílu 
města ve stejné výši,
- udělení vyjímek pro hudební produk-
ce pořádané Spolkem Plumlovských 
nadšenců a p. M. Lázničkou ( viz. bod 
č. 10 ), 
- nájemní smlouvu na stožár televizní-
ho převaděče v Hamrech se společnos-
tí INFOS LEAS, s.r.o. Prostějov, 
- zajištění prázdninového provozu  
v MŠ Plumlov,
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č. 1/2009 ke dni 13.5.2009.
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Rada města neschvaluje:
- zapojení města do produktu Jistota 
Plus - E-ON, s.r.o..

Rada města ukládá:
- zpracovat stanovisko Města Plumlov 
k projektu protihlukových opatření na 
střelnici v Hamrech.
- pokračovat v jednání o převodu 
pozemků v ATC Žralok Plumlov.
- oslovit bankovní ústavy s nabíd-
kou prostor pro bankomat - Tyršovo 
náměstí, Plumlov.

Usnesení z 70. zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 27.5.2009:

Rada města bere na vědomí:
- zprávu o provedené inspekci v ZUŠ 
Plumlov + nápravná opatření k odstra-
nění nedostatků,
- informaci o výši úplaty za předškolní 
vzdělávání ve školním roce 2009/2010 
( 210,- Kč/měsíc),
- žádost o změnu územního plánu- pí. 
Paseková, Prostějov, 
- stavební řízení s účastí Města Plum-
lov.

Rada města schvaluje:
- prozatímní manipulační řád Pod-
hradského rybníka a Plumlovské pře-
hrady bez připomínek,
- přijetí účelové dotace MŠMT – pre-
vence sociálně – patologických jevů 
– 70.000,- Kč – ZŠ Plumlov,
- vyhlášení záměru pronájmu pozemků 
p.č. 169/1, 169/2 a 170/1 v k.ú. Soběsuky 
u Plumlova dle žádosti pí. ing. Kolářo-
vé, Žárovice,
- stanovisko města Plumlov k projektu 
protihlukových opatření na střelnici v 
Hamrech,
- dodatek č.1 smlouvy o dílo s firmou 
Kirchner, s.r.o., Prostějov - 2. etapa 
rekonstrukce topení v ZŠ Plumlov,
- hospodářský výsledek MŠ Plumlov 
za rok 2008 ve výši 19.188,28 Kč a jeho 
převedení do rezervního fondu organi-
zace,
- smlouvu o dílo – STRABAG, a.s. 
– chodník do Soběsuk,
- udělení vyjímky z OZV č.2/2005 
– o.p.s. Zámek Plumlov – hodový večer 
–  6.6.2009,
- podání žádosti  krajskému úřadu  
o přezkoumání hospodaření města  
v r.2009.

Rada města neschvaluje:
- souhlas s uložením inženýrských sítí 
a komunikace podle projektu p. And-
rése v lokalitě Plumlov-Balkán,
- reklamu v Deníku – Cesty městy,
- vyhlášení záměru prodeje a proná-
jmu pozemku p.č. 183/45 v k.ú. Soběky 
u Plumlova.

Rada města doporučuje ke schvále-
ní Zastupitelstvu Města Plumlova:
- smlouvu o budoucí smlouvě kupní na 
plynárenské zařízení pro nově budova-
né rodinné domy v lokalitě Trávníky, 

Ze zasedání
zastupitelstva
Usnesení ze 14. zasedání Zastu-
pitelstva  Města Plumlova ze dne 
10.6.2009:

Zastupitelstvo města bere na  
vědomí: 
- informaci o plnění usnesení uložených 
na minulých zasedáních Zastupitelstva 

Města Plumlova.

Zastupitelstvo města schválilo:
- doplněný program 14. zasedání Zastu-
pitelstva Města Plumlova, 
- změnu jednacího řádu Zastupitel-
stva Města Plumlova dle návrhu p. ing. 
Otruby ( příloha č.1 ),
- Závěrečný účet  Města Plumlov za rok 
2008 bez výhrad, 
- souhlas se zařazením do územní 
působnosti MAS Prostějov venkov, 
o.p.s. a je seznámeno se Strategií MAS 
pro období 2007-2013, 
- podání žádosti Pozemkovému fondu 
ČR o převod pozemku p.č. 32/2 v k.ú. 
Hamry, 
- výmaz zástavního práva Města Plum-
lov na LV 1295, 1296, 1299, 1300 – byto-
vé domy Plumlov č.p. 454, 455, 
- Smlouvu o budoucí smlouvě kupní 
– plynárenské zařízení  ( Trávníky- 
Soběsuky ) firmě JMP Net, s.r.o., 
- souhlas s uzavřením Smlouvy o zříze-
ní věcného břemene mezi Olomouckým 
krajem a Městem Plumlov –pozemek 
p.č. 1557/1 v k.ú. Plumlov – kanalizace k 
Dětskému domovu Plumlov, 
- prodej pozemku p.č. 1258/9 v k.ú. 
Plumlov – ostatní plocha, o výměře 
215 m2 p. Z. Vodicovi, Plumlov za kup-
ní cenu 100,- Kč/m2 s tím, že kupující 
uhradí  náklady spojené s vkladem do 
katastru nemovitostí a daň z převodu 
nemovitostí, 
- vydání souhlasného stanoviska Měs-
ta Plumlov pro výstavbu inženýrských 
sítí a komunikace pro nově připravova-
nou výstavbu rodinných domů v loka-
litě Plumlov-Balkán ( změna usnesení 
Rady Města Plumlova ze 70. zasedání, 
konaného dne 27.5.2009, na základě 
žádosti p. starosty a zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích ( obecní zřízení v platném 
znění)), 
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č.2/2009 ke dni 10.6.2009 (příloha č.2).

Zastupitelstvo města neschválilo: 
- uložení úkolu radě města – nechat 
vyhotovit audit v organizacích zříze-
ných městem, kde p. ing.Doleček půso-
bil – ATC Žralok Plumlov s.r.o. a Zámek 
Plumlov o.p.s a výsledky tohoto auditu 
předložit na příštím zasedání zastupi-
telstva města, 
- uložení úkolu radě města – předložit 
zastupitelstvu detailní výsledky hos-
podaření ATC Žralok Plumlov s.r.o. a 
Zámek Plumlov o.p.s  za roky 2007 a 
2008. 

Zastupitelstvo města zmocňuje:
- p. Adolfa Sušeně, starostu města  
k zastupování Města Plumlov v MAS 
Prostějov venkov, o.p.s.

Soběsuky.

Rada města ukládá:
- připravit a realizovat výstavbu  kana-
lizace v r. 2009 – ul. Zámecká + nemo-
vitosti v ul. Boskovické.

Usnesení z  71. zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 10.6.2009:

Rada města bere na vědomí:
- žádost VLS, s.p. o pomoc při řešení 
bytové situace, 
- rozhodnutí o částečné uzavírce 
komunikace Plumlov-Soběsuky,
- informaci ředitele FÚ v Prostějově o 
kompenzaci daňových příjmů, 
- informaci o udělení ředitelského vol-
na na ZŠ Plumlov.
- stavební řízení s účastí Města Plum-
lov.

Rada města schvaluje:
- povolení vyjímek z OZV č. 2/2005 
– hudební produkce (viz. bod č.1),
- smlouvu o dodání bezdrátového roz-
hlasu SARAH – BÁRTEK ROZHLASY, 
s.r.o., Podlesí,
- převod nájemní smlouvy na nebyto-
vé prostory na ZS Plumlov na MUDr. 
Anderovou, Olomouc,
- instalaci informativního radaru na 
měření rychlosti na ulici Ohrozimské 
v Plumlově,
- umístění lunaparku p.F.+Z.Finka, 
Prostějov v Plumlov – hody 2010,
- způsob finančního pokrytí investič-
ních potřeb ZŠ Plumlov v r. 2009,
- zrušení uloženého odvodu odpisů ZŠ 
Plumlov do rozpočtu zřizovatele.

Rada města neschvaluje:
- uložení finančních prostředků města 
do dluhopisů podle nabídky KB, a.s.,
- závěry protokolu z kontrolního šetře-
ní MěÚ Prostějov, OŽP – Podhradský 
rybník – Běliska.

Rada města doporučuje ke schvále-
ní Zastupitelstvu Města Plumlova:
- uzavření smlouvy o věcném břemenu 
– kanalizace – DD Plumlov na pozem-
ku p.č. 1557/1 v k.ú. Plumlov. 

Rada města ukládá:
- zjistit podmínky pro instalaci a pro-
voz radaru na měření rychlosti.
- zajistit upomínkové předměty pro 
slavnostní ukončení studia žáků  
9.ročníku ZŠ Plumlov.
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Informují vás
Volby do Evropského parlamentu konané na  

území České republiky ve dnech 05.06. - 06.06.2009

Č. název volební strany platné hlasy

celkem v %
1. Libertas.cz 4 0,68
2. Křesťanská a demokratická unie—Československá strana lidová 52 8,95
3. Věci veřejné 11 1,89
4. Občanská demokratická strana 172 29,6

5. Suverenita 20 3,44

6. Pravý blok … 6 1,03
7. Sdružení pro republiku–Republikánská strana Československa 4 0,68
8. Česká strana národně socialistická 0 0
9. Evropská demokratická strana 12 2,06

10. Strana svobodných demokratů 1 0,17
11. Demokratická strana zelených 0 0
12. Česká strana národně sociální 0 0
13. Národní strana 6 1,03
14. SDŽ-Strana důstojného života 4 0,68
15. Humanistická strana 0 0
16. Moravané 10 1,72
17. Spojení demokraté-Sdružení nezávislých 0 0
18. Liberálové. CZ 0 0
19. Strana demokracie a svobody 1 0,17
20. Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy … 1 0,17
21. Komunistická strana Čech a Moravy 91 15,66
22. „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA“ 15 2,58
23. Strana svobodných občanů 2 0,34
24. SNK – Evropští demokraté 7 1,2
25. Albínova poetická strana 0 0
26. Strana zelených 8 1,37
27. Koruna Česká … 0 0
28. Lidé a Politika 0 0
29. „Strana soukromníků ČR“ 0 0
30 Zelení 1 0,17
31. Dělnická strana 8 1,37
32. NEZÁVISLÍ 2 0,34
33. Česká strana sociálně demokratická 143 24,61

Výsledky hlasování
Kraj: Olomoucký kraj 
Okres: Prostějov 
Obec: Plumlov 

Volební okrsky:  5
Počet zapsaných voličů: 1.971
Vydané obálky: 583  Odevzdané obálky: 581
Volební účast v %  29,58

PAMATOVÁČEK 
Léto, vítej zpátky k nám. Přejeme si, abys 
bylo hřejivé, pohodové, plné krásných 
zážitků a příjemných okamžiků. Abys v 
nás zanechávalo na našich cestách, výle-
tech, při sportu, na dovolených jen ty 
nejkrásnější dojmy.
A proto je třeba se i na očekávanou poho-
dovou dovolenou dobře připravit. Víme, 
co všechno zabalit s sebou? Na co neza-
pomenout? Zpravodaj vám, budoucím 
cestovatelům, přináší přehled toho nej-
důležitějšího:
Základ do hlavního cestovního zava-
zadla (kufru)
Cestovní pas či občanský průkaz (platí 
pro cesty v EU), dioptrické brýle, kontakt-
ní čočky (nosíme-li), doklady od cestovní 
kanceláře (pokud jde o zájezd), kartička 
cestovního pojištění (Zpravodaj dopo-
ručuje pro cesty do zahraničí), kartička 
zdravotního pojištění, klíče od domu či 
bytu, léky, které berete, léky, které by 
se mohly hodit, řidičský průkaz (jsme-li 
držiteli), mobilní telefon s nabíječkou, 
peníze a případně kreditní karty, visačky 
a zámky na zavazadla a klíče k zámkům. 
Ostatní do kufru dle libosti. Doporuču-
jeme si však nedávat vše na jedno místo 
(občanku, pas, peníze, platební karty)
Doporučené oblečení - základ
Sportovní boty, společenské boty, san-
dály, obuv do vody, pantofle, kalhoty 
plátěné i teplejší, košile (na den i večer), 
kraťasy nebo šortky, kšiltovka, klo-
bouček, čepice, mikina či svetr, plavky, 
ponožky, pyžamo, sluneční brýle, prádlo, 
u žen sukně, šaty, tílka, trička, větrovka. 
Deštník či pláštěnka.
Hygienické potřeby – základ
Antiperspirant či deodorant, gumičky  
a sponky do vlasů, holicí strojek, hřeben 
a kartáč na vlasy, krémy na tělo, na ruce, 
kosmetika, manikúra, mýdlo, sprchový 
gel, papírové kapesníky, voňavka, pěna 
na holení, pleťový krém, krém/mléko na  
i po opalování, pomáda na rty, potřeby 
pro intimní hygienu, šampón, kondicio-
nér, vlhčené ubrousky (Zpravodaj dopo-
ručuje), voda po holení, zubní kartáček  
a pasta, žínka či houba na mytí.
Jídlo a pití - doporučené
Instantní nápoje v prášku, káva/čaj, cukr, 
mlsání k vodě, slivovice/becherovka 
(Zpravodaj doporučuje obzvlášť), surovi-
ny na vaření dle vlastního uvážení, žvý-
kačky v případě letu v letadle, bonbony.
K vodě či na pláž – doporučené
Lehátko na pláž či do vody, opalovací kré-
my, osuška, ručník k vodě, plavecké brý-
le, plážová taška, plovací vesta, rukávy  
a kruh (zejména děti!), rohože, kari-
matky, slunečník, termoska na studené 
nápoje, sportovní věci, věci pro zábavu
Jedete autem? Potom nezapomeňte:
Automapu či GMS navigaci, brýle na 
řízení, doklady od vozidla, informaci o 
cenách pohonných hmot, telefonní číslo 
asistenční služby, zkontrolujte povinnou 
výbavu a pozor na předpisy v různých 
evropských zemích!

Elektronika – užiteční pomocníci
Adaptér do zásuvky, baterie s nabíječkou, 
baterka, fén, fotoaparát nebo kamera s 
nabíječkou a příslušenstvím, hodinky, 
budík, (lze nahradit mobilem), MP3 pře-
hrávač s nabíječkou, rychlovarná konvice 
či malý vařič v případě nutnosti.
Ostatní sice drobnosti, avšak neopo-
minutelné (skauti už vědí)
Adresy přátel na pohledy, blok, propiska, 
cestovní polštářek, cestovní žehlička, 
dalekohled, kolíčky, šňůra na prádlo, 
láhev na pití, mapy, průvodci, nůž nej-
lépe s otvírákem i vývrtkou, párátka, 
repelent, slovník, šitíčko, telefonní čísla 
záchranky, hasičů, policie, asistenční 
služby, teploměr, troška pracího prášku, 
zápalky/zapalovač, a další dle libosti  
a zájmů.
Pohodově prožité léto přeje váš  
Zpravodaj.     (js)

aneb co si zabalit na dovolenou

Hledám nového páníčka
Ahoj, jme-
nuji se BAD  
a jsem voříšek.
Byl jsem nale-
zen v Plumlově.
Nyní dočasně 
bydlím v útulku 
v Čechách pod 
Kosířem, mám se 
tu celkem dob-
ře, ale moc mi 
chybí páníček.
Pokud budete chtít moji veselou  
a věrnou společnost, obraťte se 
na MěÚ v Plumlově.  
Těším se na vás, haf :-)
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Kulturní PEL - MEL
ARGEMA a Hodový večer v Plumlově

Písně kapely Argema provázely 
dnešní střední generaci na zábavách 
a koncertech, na nichž zaznívají 
i dnes, stačí si jen připomenout názvy 
jako Tohle je ráj, Jarošovský pivovar, 
Modré pondělí, Prohrát není žádná 
hanba, Je to tak dávno, Milion snů...
Mnohým z nás zůstaly písně vryté do 
paměti, jednak díky dobře zapamato-
vatelným melodiím a jednak textům, 
které vyprávějí příběhy všedních 
životů, lásek, trápení i radostí. Arge-
ma však v Plumlově dokázala, že je 
zároveň živou současností a tahákem 
pro všechny, kteří si ji přišli poslech-
nout. Nejmladší fanoušci utvořili 
před koncertním pódiem slušný kotel 
a dodávali akci výbornou atmosféru. 
Zpěvák Jarek Filgas s velkou dávkou 
entuziasmu zapojoval obecenstvo do 
většiny písní, málokdo tak zůstával 
jen pasivním posluchačem. Na čty-
ři sta návštěvníků si zpívalo, nebo 
alespoň pobrukovalo společně se 
skupinou a na zámeckém nádvoří 
vládla perfektní nálada. Nakonec 
i počasí obrátilo svoji mokrou pozor-
nost jinam a koncert mohl probíhat 
v teplém červnovém večeru a nakonec 
i pod hvězdnou oblohou bez mraků 
v naprosté pohodě. Před Argemou 
a následně i po ní vystoupila kapela 
Stíny, která přes zřetelně nízký věko-
vý průměr muzikantů překvapila 
vysokou profesionalitou a mnoho 
návštěvníků zůstalo po koncertu 
Argemy ještě i kvůli nim. Výbor-
né Stíny předvedly vysoký hudební 
potenciál a ukázaly, že se právem hlá-
sí o místo mezi muzikantskou rocko-
vou elitou. Jsem si jistá, že o Stínech 
uslyšíme ještě mnohokrát. 

ROZHOVOR
Jitka Spurná, redaktorka Zpravodaje  
(JS):
Dobrý večer, Jarku, nejprve mi 
dovol se zeptat, jak se Argemě u 
nás koncertovalo?
 Jarek Filgas, zpěvák Argemy (JF):
Dobrý večer, Jitko, musím Ti říct, že 
u vás jsme byli úplně poprvé. Atmo-
sféra výborná, lidi skvělí, hrálo se 
nám tady velmi dobře.

JS: Argema je u nás v hudebním 
světě již pojmem. Její písně zna-
jí a vyhledávají už i děti rodičů, 
které provázela na koncertech 
a zábavách před 25-ti lety. Čemu 
především připisuješ stálý úspěch 
Argemy a dokonce i její stoupají-
cí hudební hvězdu v posledních 
několika letech?
JF:  Argema se neustále vyvíjí. V sou-
časném obsazení hrajeme čtyři roky 
a obměňujeme repertoár. Na podzim 
opět vydáváme nové CD. Dáváme 
přednost koncertům, kontaktu s obe-
censtvem. Živé hraní nás moc baví, 
inspiruje a jako muzikanty posouvá 
dál. Tím vším se zapisujeme do pově-
domí našich fanoušků a jsme rádi, že 
se naše muzika líbí.
JS: Jaké je v současnosti složení 
skupiny – a jestli se můžu jako 
zvědavá žena ptát – jaký je její 
věkový průměr?
JF:   Můžeš. Věkový průměr je 30 let. V 
současnosti hrajeme v tomto složení:  
Ivoš Ledabyl (kytara), Daniel Škrášek 
(klávesy) Pepa Pavka (bicí), Kamil 
Hanáček (basovka) a já zpívám.
JS: Z webových stránek www.arge-
ma.cz jsem zjistila, že poslední 
vydané CD s novinkami je z roku 
2007 a má název Čas se zbláznil.  
Co bude následovat?
JF: Rok vydání posledního CD byl vel-
mi úspěšný. Kapela získala ve Zlatém 
slavíku ocenění Skokan roku, vydala 
CD, dále koncertovala na pódiích a 
objevovala se v rozhlase i TV. Další 
CD v pořadí vyjde na sklonku tohoto 
léta, a posluchači se tak můžou těšit 
na zbrusu nové písně.

JS: V současné době každý týden 
koncertujete na jiném místě v 
republice. Jak to zvládáte, když 
všichni pocházíte odjinud?
JF: Máš pravdu, jsme každý z jiné-
ho konce republiky, přitom kapela 
má sídlo v Uherském Hradišti, kde 
se setkáváme. V loňském roce jsme 
odehráli 138 koncertů naživo a letos 
to vypadá, že počet ještě překonáme. 
Je to náročné, ale stojí to za to. Našim 
přáním je zvyšující se zájem o naši 
muziku, což samozřejmě nezáleží 
jen na nás, ale především na našich 
fanoušcích. Na muzice tvrdě maká-
me, abychom si jejich zájem zaslouži-
li, a to se nám v posledních letech 
skutečně daří.
JS:  To můžu potvrdit, protože já 
sama se řadím mezi dlouholeté 
fanoušky – stálice a jsem přesvěd-
čená, že lidi oslovují nejen melo-
die, ale i krásné texty, které mají 
co říct každému, kdo se do nich 
pozorně zaposlouchá. Koncert v 
Plumlově potěšil hodně vašich 
fanoušků, bylo znát, že jich tu 
máte dost. Budete se k nám vra-
cet?
JF: To nás všechny samozřejmě těší. 
Určitě se do Plumlova rádi vrátíme.
JS: Jarku, za čtenáře místního 
Zpravodaje děkuji za příjemný 
rozhovor a přeji šťastnou cestu 
domů.
JF: Také Ti děkuji a přeji Plumlovu 
hodně pohody nejen při poslechu 
naší muziky.
S Jarkem Filgasem, frontmanem 
skupiny Argema si povídala  a pro 
Plumlovský Zpravodaj připravila:

Jitka Spurná

Dne 6. června 2009 zažili lidé, kte-
ří zaplnili nádvoří plumlovského 
zámku, vystoupení skvělé skupi-
ny, jejíž nezaměnitelné písně zní 
v uších mnoha fanoušků již hez-
kou řádku let.
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Čtení na léto
Vážení čtenáři Zpravodaje a pěkných 
knížek obzvlášť.
      Léto se k nám vrátilo a mnoho  
z nás se chystá užívat si chvíle odpo-
činku doma, u vody, v lese, v našich 
i cizích krajinách, anebo - třeba jen 
v houpací síti pod jabloní na vlastní 
zahrádce. Cokoli budeme dělat, kam-
koli se vypravíme, proč ne s hezkou 
knížkou?
Paní Jana Švestková společně s Lucin-
kou Zelenou vám připravily následu-
jící ochutnávku. Vybírejte, zvažujte 
a hlavně – navštivte naši bohatou 
místní knihovnu! 
Pro děti a mládež
Eliáš a babička z vajíčka
Autor: Iva Procházková
Šestiletý Lukáš má tatínka, který 
je vynálezcem počítačových her  
a maminku, která vypadá jako prin-
cezna. Nemá však babičku a dědečka! 
Od kamarádů dobře ví, že s babička-
mi a dědečky se dají zažít věci, na 
jaké rodiče většinou nemají ani čas, 
ani pomyšlení. Eliáš ale babičku 
našel. Byla úplně jiná než babička 
ostatních dětí, docela malinká, zato 
však dokázala divy  …..  knížka pro 
malé čtenáře.

Přehled kulturních akcí v Plumlově a okolí 

Králova přízeň
Autor: Philippa Gregory
Čtrnáctiletá Marie Boleynová přichá-
zí ke dvoru krále Jindřicha VIII, těší 
se zájmu panovníka a má postavení 
neoficiální královny. Jenže zájem roz-
mařilého krále pohasne a Marie musí 
předat všechny své vědomosti o tom, 
co Jindřicha těší, své sestře Anně. 
Marii je souzeno zůstat už napořád 
tou druhou. Mimo dvůr však žije 
muž, který si troufne postavit se její 
mocné rodině a nabídnout Marii svo-
bodný život a upřímnou lásku, pokud 
ona bude mít odvahu se odpoutat. 
Historický román z Anglie šestnác-
tého století.
Pro dospělé
Praha známá, neznámá
Autor: Milada Motlová
Knížka o pozoruhodných památkách, 
místech i událostech krásného města 
s tisíciletou pamětí. Autorka provází 
čtenáře po stopách historie Pražské-
ho hradu, Hradčan a Malé Strany, 
přes Vltavu s jejími ostrovy a mosty, 
po Starém židovském městě, Novým 
městem na Vyšehrad, i k místům až 
za hradbami. Kapitoly o významných 
památkách zpestřují známé i méně 
známé historky a pověsti. V knize 
najdete zajímavosti o životě ve staré 

Praze, údaje o osobnostech, které 
ovlivnily charakter města, přehledy 
historických dat, patronů pražských 
kostelů, církevních řádů, panovní-
ků. Kniha pro každého, kdo se chce 
dozvědět něco nového o naší matce 
měst.
Když si žena splete kozla
Autor: Irena Fuchsová
Příběhy žen a mužů, laskavé a humor-
né, smutné i veselé, sladké i hořké. 
Nechybí v nich starosti s láskou,  
s nevěrou, s tloušťkou, s pomluvou,  
s dědictvím a se životem vůbec. Mož-
ná se v nich dočtete i o sobě. Knihy 
Ireny Fuchsové se těší u čtenářů 
mimořádné oblibě. Jsou velmi žáda-
né, a proto neustále v oběhu.
Krvavé příběhy z hradů a zámků
Autor: Felix Krumlowský 
Knížka je možná trochu drastickým 
průvodcem po někdejších panských 
sídlech, zato však dává zajímavě  
a poutavě nahlédnout do české minu-
losti. Vedle událostí, které se opravdu 
staly, nabízí i hrůzostrašné pověsti, 
které jsou spojovány s četnými hrady 
a zámky. Kdo se chce z bezpečí svého 
domova příjemně bát, toto je správná 
volba.
(JŠ, LZ, JS)

červenec

6.-19.7.2009
WORKSHOP - tradiční divadelní  
festival

Plumlovský zámek

pořadatel: Klubové zařízení Plumlov
kontakt: 582 393 224

10.-12.7.2009 Trabant sraz Morava autocamping Žralok
pořadatel: Trabant gang Brno
kontakt: www.trabantsraz.cz

24.-25.7.2009
KELTSKÁ NOC - mezinárodní  
hudební festival

autocamping Žralok

pořádá Keltská noc, o.s.
kontakt: www.keltska-noc.cz

srpen
8.8.2009 ROCK na zámku - hudební odpoledne Plumlovský zámek

zahájení: 18:00 hod, vstupné 120,-Kč
pořadatel: Zámek Plumlov o.p.s.
kontakt: www.zamek-plumlov.cz

22.8.2009
Festival senátorky B.Sekaninové 
- hudební festival

Plumlovská přehrada

29.8.2009
Divadelní vystoupení  
skupiny TEMNO

Plumlovský zámek

zahájení: bude upřesněno
pořadatel: Klubové zařízení Plumlov  
a Zámek Plumlov, o.p.s.
kontakt: 582 393 224

září
5.9.2009 Den Plumlovské přehrady Plumlovská přehrada

pořadatel: Povodí Moravy, Radim Fia-
la, Město Plumlov, obec Mostkovice
kontakt: 

19.9.2009 Plumlovské vinobraní - 5.ročník Plumlovský zámek
zahájení 12:00 hod.
pořadatel: Spolek Plumlovských 
nadšenců, o.s
kontakt: www.plumlov.info



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7

Opsáno ze školních tabulí
Den  dětí očima 4.B
V pátek 5. června jel celý první stu-
peň ZŠ Plumlov na Den dětí do 
Krumsína na Osinu. Tento den pro 
nás připravily Vojenské lesy Plumlov. 
Na úvod jsme viděli, jak se pracuje 
v lese pomocí techniky. Potom jsme 
se šli podívat na střelbu na asfaltové 
holuby. Pak už jsme se pustili do sou-
těžení. Poznávali jsme dřeviny, živo-
čichy, házeli létajícím talířem, stříleli 
jsme ze vzduchovky, lovili živé ryby a 
šipkami házeli na obrázky divočáka 
a lišky. Mohli jsme se také podívat 
do vojenských vozidel. Poslední pře-
kvapení na nás čekalo u autobusu. 
Každý z nás dostal na zasazení malý 

stromeček. Tento den se všem líbil a 
Vojenským lesům moc děkujeme!

Fana Pohlídal 4.B

5. června jsme na naší škole oslavili 
Den dětí. Vojenské lesy Plumlov pro 
nás v Krumsíně uspořádaly zábavné 
dopoledne. Nejdříve jsme se sezná-
mili s tím, jak probíhá vysazování 
stromků, osekávání větví z pokáce-
ného stromu a odvoz kmene velkým 
nákladním autem. Přijeli se nám také 
ukázat hasiči, kteří pro všechny děti 
vykouzlili krásnou duhu. Potom jsme 
se přesunuli na louku, kde se jeden 
pán trefoval brokovnicí do umělých 

Soutěž mladých cyklistů
V současném školním roce repre-
zentovala naši školu v Dopravní 
soutěži mladých cyklistů opět dvě 
družstva. V mladší kategorii (5. až 
6. třídy) jsem měl s výběrem žáků 
dost zamotanou hlavu. Koho si do 
družstva vybrat? Vždyť v Plumlo-
vě učím teprve jeden rok. S dětmi 
se teprve postupně seznamuji. 
Budou se zdejší žáci ochotni při-
pravovat na tuto nelehkou soutěž? 
Půjde o hodiny tvrdé a poctivé 
přípravy. Já jsem už zvyklý na 
určitou úroveň výsledků a nerad 
v této soutěži prohrávám. Dařilo 
se mi na mém dřívějším působišti 
v Drahanech s tamními žáky pra-
videlně postupovat z okresních 
kol do dalšího průběhu soutěže. 
Po mnohaměsíčním sledování a 
pozorování plumlovských žáků 
jsem se, snad dobře, rozhodl 
pro toto složení – Martin Čarný, 
Marek Šustr, Michaela Vystavě-
lová a Lucie Radvanská. Děti byly 
zpočátku sice dost vyjevené a pře-
kvapené, že jsem si je dovolil oslo-
vit. Také neměly mnoho informa-
cí o této soutěži, ale postupně je 
začala příprava na soutěž bavit. 
Jejich snaha byla korunována 
skvělým překvapivým vítězstvím 
v prostějovském okresním kole. 
A co víc, úplně mně vyrazily dech 
neuvěřitelným druhým místem v 
krajském fi nále v Uničově. Nepo-

stoupily do celostátního kola 
opravdu „o prsa“. Zato ve starší 
kategorii reprezentovali v „okre-
se“ i v „kraji“ naši školu „ostřílení 
kozáci“. Spolu jsme v Drahanech 
i zde v Plumlově věnovali této sou-
těži mnoho desítek hodin tvrdé a 
poctivé přípravy. Nebylo nutné 
nikomu vysvětlovat systém sou-
těže. Všichni už znali jednotlivé 
disciplíny – jízda podle pravidel 
silničního provozu, testy z pravi-
del silničního provozu, zdravově-
da a jízda zručnosti. Toto už Milan 
Sedlák, Petr Minařík, Karin Tru-
nečková i Ivana Sedláková měli 
v „malíčku“. Šlo jen o to nejen si 
potrénovat, ale také připomenout 
si základní věci, namotivovat se 
a vytvořit příjemnou náladu pro 
soutěž. Je jen škoda, že se doprav-

ní soutěže nemůže zúčastnit více 
žáků. Musel jsem odmítnout i 
některé další zájemce, kteří by byli 
ochotni soutěž absolvovat. Urči-
tě by například Pavlína Šustrová, 
Michal Crhonek nebo Markéta 
Zouharová nebyli o nic horší, než 
vybraní reprezentanti. Nemohu 
s klidem napsat, že jsem čekal 
takové úspěchy této starší katego-
rie automaticky, ale přece jenom 
se dlouholetá příprava vyplatila. 
I přes drobné obtíže a zranění 
si sedmáci až deváťáci s přehle-
dem poradili se všemi soupeři v 
okresním kole i uničovském kraj-
ském kole. Podařilo se jim v obou 
postupových soutěžích zvítězit. 
Nyní se už, společně se mnou, těší 
na celostátní fi nále ve Světlé nad 
Sázavou. Jak asi dopadneme? (Byli 
jsme 11. ze 14 zúčastněných.)

Ing. Pavel Bednář

holubů. Po krátkém občerstvení 
jsme se pustili do soutěžení. Pozná-
vali jsme dřeviny, určovali živočichy, 
házeli létajícím talířem, šipkami lovi-
li zvěř na obrázku, lovili živé líny a 
také stříleli ze vzduchovky. Za dobré 
splnění těchto soutěží jsme dostá-
vali různé ceny. Bylo jich tolik, že 
některým z nás na ně nestačily ani 
batůžky. Během soutěží jsme se toho 
také hodně naučili. Pak jsme se vrhli 
na vojenskou techniku. Mohli jsme si 
ji prohlédnout i zevnitř a to se nám 
moc líbilo. Před odjezdem jsme dosta-
li malé smrčky, které si doma zasadí-
me a už jsme jeli domů. Myslím, že 
se nám tenhle den líbil natolik, že si 
ho budeme všichni pamatovat až do 
dospělosti.

Anička Kratinová 4.B
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Loučení s předškoláčky v MŠ
Měsíc červen v MŠ probíhal ve 
znamení příprav nejstarších dětí, 
tzv. předškoláčků, na slavnostní 
rozloučení s mateřskou školou.  
 Děti  si s pomocí svých tříd-
ních učitelek připravovaly vlastní 
pomůcky, obrázky a vše  potřebné 
pro závěrečné odpoledne ke své prá-
ci. 
Zdokonalovaly se v pěveckých čin-
nostech, recitaci, procvičovaly cíleně 
hrubou i jemnou motoriku, jazykové 
schopnosti, logické myšlení, řešily 
matematické úkoly, prostorovou ori-
entaci, poznávaly pohádkové postavy 
a spoustu jiných tvořivých aktivit s 
cílem – předvést co nejlepší připra-
venost pro vstup do 1. třídy ZŠ. Svou 
přípravu zakončily exkurzí do 1. třídy 
ZŠ.
Měly možnost zasednout do oprav-
dových školních lavic  a zapojit se do  
skutečného  vyučování se  školáky, 
kteří s paní učitelkou Janou Zaple-
talovou pro ně připravili „speciální  
vyučovací hodinu.“ Poprvé v životě 
oddělil „ školkovým“ dětem  dobu 
řízeného učení a přestávky školní 
zvonek.
O přestávce se přemístily děti do 
školní družiny, aby si prohlédly 
všechny prostory a jejich vybavení, 
které budou denně využívat ke své-
mu pobytu, a to včetně školní jídelny, 
která mnohé překvapila svoji velikos-

tí, ale vzbudila i částečné obavy, zda-
li vše  zvládnou.
Ve dnech 10. a 11. června se násled-
ně uskutečnilo ono opravdové  
a slavnostní loučení s MŠ, spojené  
s ukázkou výchovně vzdělávací prá-
ce a přehlídkou alespoň části toho, 
co již  všechno děti znají a umějí.  
V MŠ Na Stráži vedla závěrečné odpo-
ledne paní učitelka Dana Sušeňová 
pod názvem „ Putování kouzelným 
lesem“ a v MŠ Na Aleji  třídní projekt 
s názvem „ Hurá do školy,“ vedla paní 
učitelka Květoslava Kořínková.
Za hojné účasti rodičů a prarodičů, 
zástupců SPOZ při MěÚ Plumlov 

a učitelek budoucích prvních tříd, 
tak  26 dětí  z MŠ Plumlov, zdolalo 
pomyslný stupínek své životní cesty 
za vzděláním.
Nám, učitelkám mateřské školy, 
zbývá už jen popřát všem  dětem do 
školních let hodně úspěchů, spoko-
jenosti, opravdových kamarádů, přá-
telství, zdraví i pověstného štěstíčka. 
Rodičům budoucích prvňáčků málo 
starostí a hodně radosti ze svých 
dětí.

Mgr. Marta Soldánová
ředitelka MŠ Plumlov

Večer plný pohádek
Na čtvrteční odpoledne 14. května se 
nedočkavě těšil nejeden prvňáček. 
Téměř všechny děti z naší třídy s 
batohem a spacáky a dalším potřeb-
ným vybavením nadšeně spěchaly do 
školy. Tak lákavé nabídce - přespání 
ve škole – se jen těžko dalo odolat. V 
16 hodin jsme měli sraz s naší paní 
učitelkou v plné p(šk)olní u školy. A 
tak se v době, kdy obvykle naše škola 
utichne a pan školník zakončí vyu-
čovací den otočením klíče v zámku 
školních dveří,   se  školní budovou 
stále rozléhaly veselé hlasy dětí.   
Jen jsme se stačili trošku zabydlet ve 
třídě, už nás paní učitelka svolávala 
na pohádkové hraní. Nejprve jsme 
hledali dvojice pohádkových postav, 
které k sobě patří a řešili různé 
hádanky. 
Pak už jsme se za doprovodu moti-
vační hudby „přenesli“ kamsi do 
skalnatých hor,     kde se až na samém 
vrcholu nejvyšší hory nachází brá-
na do Země pohádek. Protože však 

byla zamčená, museli jsme nejprve 
z „měsíčních paprsků“ vyrobit kou-
zelné klíče a těmi bránu odemknout. 
Vstup do pohádkové říše hlídal obr 
Tichošlápek, a nebylo zrovna lehké 
neslyšeně se kolem něho protáhnout. 
Všechny děti však uspěly. Abychom 
cestou nezabloudili, potřebovali jsme 
mapu. Ve skupinkách jsme se s ver-
vou pustili do lepení, stříhání a zdo-
bení pořádně velké pohádkové mapy. 
Po takové náročné práci nám pořád-
ně vyhládlo. Ve školní kuchyňce 
jsme si nachystali výbornou večeři. 
My, šikovné holky hospodyňky, ale 
i někteří ochotní kluci, jsme nejprve 

pomohli paní učitelce dát kuchyňku 
po večeři do pořádku a pak jsme se 
ještě vrhli do pečení bábovky. To aby-
chom měli co baštit k snídani. 
Tak moc jsme se těšili, jak se zavrtáme 
do našich spacáků a budeme si spo-
lečně povídat, že někteří z nás úplně 
zapomněli na „Stezku světel“, kterou 
pro nás měla paní učitelka připrave-
nou. Spacák a pyžamko nakonec stej-
ně zvítězily. A na závěr ještě večerní 
pohádka  na dobrou noc a hajdy na 
kutě. Ale stejně trvalo ještě dlouho, 
než usnuli i ti poslední opozdilci. 

děti z 1. třídy
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Děkujeme za pozvání – k vám na návštěvu
Stránka pro občany, místní spolky, zařízení, kluby a zájmové organizace.

Střípky z Domova  
pro seniory Soběsuky

Protože se váš Zpravodaj vyzna-
čuje velkou mírou všetečnosti, 
projevující se mimo jiné i zví-
davými dotazy, díky kterým se 
zpravodajci stávají prostředníky v 
předávání zajímavých informací a 
postřehů čtenářům, opět jsme se 
obrátili na paní ředitelku Domova 
pro seniory, Věru Palackou. Naše 
střípky zahájí krátká úvaha.
Někomu by se mohlo zdát, že život v 
domovech pro seniory plyne poma-
lu a jednotvárně, že vlastně už není 
co na práci a tak lidé jen posedávají  
a odpočívají.
Po krátké úvaze však přicházejí ke 
slovu konkrétní odpovědi:
To ale neplatí o Domově pro seniory  
v Soběsukách. Ti klienti, kterým 
jejich zdravotní stav umožňuje aktiv-
ní pohyb, se zapojují do zkrášlování 
okolí domova, někteří pomáhají v 
kuchyni a jiní vyrábějí předměty, kte-
rými mohou udělat radost druhým. 
Třeba dárky do tomboly na výstavě 
chovatelů drobného zvířectva. Ale 
ani ti, kteří nemohou pracovat, se 

nemusí nudit. V domově se konaly v 
minulých měsících zajímavé zeměpis-
né přednášky o Salvadoru, Ekvádoru  
a Galapágách a na přírodovědné poví-
dání o sukulentních rostlinách nava-
zovalo osazování rostlin do misek, 
které zhotovili klienti v hodinách 
keramiky. Všichni, kteří rádi malují 
a setkávají se nad výtvarnými aktivi-
tami, připravili výzdobu domova na 
velikonoční svátky. Milovníci hud-
by si užili vystoupení Evy a Vaška v 
Žárovicích, v jídelně domova si mohli 
zazpívat s dvojicí DUO KONDOR, 
operní árie přijel zazpívat tenor Vít. 
Poslech klasické hudby a vyprávění 
o skladatelích připravili dobrovolní-
ci DC ADRA Prostějov, stejně jako 
pravidelný trénink paměti, podpo-
rovaný Výborem dobré vůle Olgy 
Havlové. Výlet do arboreta Horizont 
u Olomouce se také účastníkům veli-
ce líbil. Domov se zapojil do projektu 
KÚ Olomouckého kraje Benchmar-
king poskytovatelů sociálních služeb 
a prezentoval se na výstavě Vivat 

viva v Olomouci. V březnu jsme měli 
obavy, zda získáme dotaci MPSV  
v plné výši. To se podařilo, ale kont-
rola vykazované zdravotnické péče za 
rok 2008, která proběhla na začátku 
června, nás o velkou část finančních 
prostředků připraví. Ty čtenáře, kte-
ří by měli obavy, zda nějak neutrpí 
péče o obyvatele domova, můžeme 
ubezpečit, že kvalita poskytovaných 
služeb se rozhodně nezhorší. (vp, js)

Sport
Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  A  

jarní část  soutěže 2008/09
I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B

sobota   28.3.09 15.00 VTJ Lipník n.B. Plumlov 2 : 0
neděle     5.4.09 16.00 Náměšť n.H. Plumlov 2 : 0
sobota   11.4.09 16.00 Plumlov Kožušany 1 : 4
neděle   19.4.09 16.30 Mostkovice Plumlov 1 : 0
sobota   25.4.09 16.30 Plumlov FKM Opatovice 0 : 0
neděle     3.5.09 16.30 Sk Lipová Plumlov 2 : 4
sobota     9.5.09 16.30 Plumlov Troubky 2 : 1
sobota   16.5.09 16.30 Klenovice n. H. Plumlov 3 : 1
sobota   23.5.09 16.30 Plumlov Bělotín 1 : 3
neděle   31.5.09 16.30 Čechovice Plumlov 0 : 1
sobota     6.6.09 16.30 Plumlov Nové Sady 4 : 5
neděle   14.6.09 16.30 SK Jesenec Plumlov. 4 : 3

Konečná tabulka  I.A. třídy  KFS Olomouc  
sezona 2008/2009

1. Bělotín  26 18 2 6 54:25 56 
2. Jesenec  26 17 4 5 68:33 55 
3. Kožušany  26 15 1 10 51:48 46 
4. Náměšť na Hané 26 13 2 11 55:42 41 
5. Opatovice  26 11 8 7 41:33 41 
6. Brodek u Přerova 26 12 4 10 62:50 40 
7. Troubky  26 11 7 8 49:34 40 
8. Nové Sady  26 9 10 7 37:37 37 
9. Čechovice  26 10 2 14 35:43 32 
10. Klenovice  26 9 5 12 38:54 32 
11. Plumlov  26 9 3 14 48:56 30 
12. Lipník  26 8 4 14 32:42 28 
13. Mostkovice  26 6 9 11 28:49 27 
14. Lipová  26 2 3 21 14:66 9 Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – žáci

jarní část  soutěže 2008/09 okresní přebor Prostějov -  skupina A
neděle   19.4.09 10.00 Krumsín Plumlov 0 : 2
sobota   25.4.09 10.00 Plumlov Olšany u PV 1 : 1
neděle     3.5.09   9.00 Držovice Plumlov 3 : 3
neděle   10.5.09 Plumlov volno
neděle   17.5.09 14.00 H. Štěpánov Plumlov 1 : 1
sobota   23.5.09 10.00 Plumlov Protivanov 0 : 1
neděle   31.5.09 10.00 Přemyslovice Plumlov 1 : 9
sobota     6.6.09 10.00 Plumlov Ptení 2 : 1
neděle   14.6.09 14.00 FKM Konice Plumlov 2 : 4

Tabulka okresní soutěže žáků 
skupina A sezona 2008/09:

1. TJ Sokol Protivanov 16 119 : 9 48
2. TJ Horní Štěpánov 16 101 : 16 40
3. TJ ORESVO Sokol Plumlov 16 50 : 20 28
4. Sokol  Olšany 16 48 : 24 28
5. TJ Sokol Držovice 16 39 : 26 23
6. FC Ptení 16 58 : 55 18
7. FKM Konice „B“ 16 31 : 87 12
8. TJ Krumsín 16 11 : 75 9
9. Sokol Přemyslovice 16 21 : 166 6

Využití  štěpkovače
Město Plumlov nabízí 
možnost drcení větví ze  
zahrádek, do průměru 15 cm.
Občané se mohou v pří-
padě zájmu o tuto službu 
obrátit na Klubové zařízení,  

tel. 582 393 224
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