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Přehrada se dočkala

Téma, které bylo v posledních letech 
neustále v popředí zájmu veřejnosti, 
odborníků, zástupců státní správy, 
samosprávy přilehlých obcí a města 
Plumlova, hygieniků a správce Povodí 
Moravy, našlo své řešení. Dne 5. září 
2009 proběhla tisková konference,  
v níž poslanci Parlamentu ČR sdělili 
novinářům novou strategii vyčištění 
přehrady, která spočívá v odtěžení 
sedimentů ze dna vodní nádrže. Již  
v těchto dnech je patrné, že vody v pře-

hradě ubývá. Řešení pomocí vybagro-
vání předcházel nespočet kroků, včet-
ně politických diskusí, několikaletých 
jednání a také aktuálních opatření, 
směřujících k vylepšení infrastruktury 
obcí, ležících kolem přehrady (reali-
zovaná i plánovaná kanalizace, pře-
čišťovací rybníky, opatření k zamezení 
znečišťování přítoků do přehrady). Do 
roku 2011 je plánováno i vyčištění dna 
Podhradského rybníka.  Má přehrada 
šanci se po výrazném zásahu uzdravit 
natolik, aby se stala trvalým tahákem 
pro širokou veřejnost? Dopřejeme si 
opět příjemné osvěžení ve vodách 
nádrže? Toto všechno jsou otázky, které 
ve vztahu k přehradě občany i návštěv-
níky naší jedinečné lokality napadají 
nejvíce. „Aby přehrada zůstávala čistá  
i po tomto zásadním zásahu, je třeba do 
budoucna minimalizovat znečištění, 
které se dostává do vodního prostředí 
jak zejména z bodových zdrojů, tak  
i z plošného znečištění“, sdělilo Zpra-
vodaji Povodí Moravy. Zároveň získal 

14.9.2009 byl zahájen proces vyčištění přehrady

Zpravodaj od Povodí příslib informací 
pro naše město, avšak z důvodu perso-
nálních změn na Povodí Moravy a pře-
stávek mezi jednotlivými čísly Zpravo-
daje přineseme podrobnější informace 
o postupu prací na přehradě v někte-
rém z příštích vydání. Dnes už je však 
zřejmé, že i přes to, že celá akce potrvá 
téměř dva roky, na konci letní sezóny  
v roce 2011 bychom se mohli vykoupat 
v čisté vodě.
Důležité termíny:
14.9.2009 start vypouštění přehrady
31.10.2009 záchranný výlov ryb
1.1.2010  předání přehrady k zahájení 
bagrování
29.3.2011 zahájení napouštění vody
31.12.2011 kompletní dokončení

(js)

Investiční záměry
Vážení spoluobčané,
děkuji za vaši trpělivost při 
akcích, které omezují v něk-
terých částech našeho měs-
ta pohyb chodcům, cyklistům  
i řidičům motorových vozidel. 
Jedná se zejména o ulici Ohrozimská, 
kde probíhá výstavba chodníku, dále 
Zámecká s probíhající přípravou pra-
cí pro položení nové kanalizace. Na 
těchto úsecích se nyní často stává, 
že do cesty řidičům i chodcům vjíždí 
stavební mechanizace, je tedy nutno 

dbát zvýšené opatrnosti při průjez-
du stavbou zúženými koridory. Nový 
chodník na ulici Ohrozimská patří 
mezi akce, pomalu se chýlící k závě-
ru, stejně jako výstavba kanalizace 
v ulici Zámecká a výstavba ZTV pro 
rodinné domy v Soběsukách. Mezi již 
dokončené akce patří 1. etapa rekon-
strukce Tyršova náměstí, dále chod-
ník Plumlov – Soběsuky, kompletní 
výměna kotelny a otopných těles  
v budově ZŠ Plumlov, první část opra-
vy střechy na nízkém zámku, dílčí 
opravy zámku na 3. patře (omítky), 
nové odpočinkové koutky pro mat-
ky s dětmi v Plumlově a Žarovicích  
a oprava místního rozhlasu. Z připra-
vovaných akcí, které se v současné 
době nacházejí buď ve fázi projekto-
vé přípravy, anebo podání žádosti o 
přidělení dotace, lze uvést například  
2. etapu rekonstrukce Tyršova náměstí 
v Plumlově, výměnu oken na budově 
ZŠ, zateplení a výměnu oken na MŠ 
Plumlov, výstavbu kompostárny na 
likvidaci biologického odpadu, rekulti-
vaci staré skládky TKO, pokračování v 
opravě střechy nízkého zámku, opravy 
vysokého zámku (omítky a podlahy 

ve 3. patře), pokračování výstavby 
kanalizace v Plumlově,  Soběsukách  
a části Žárovic, a přípravu rekonstrukce 
místních komunikací v ulicích Budova-
telská, Balkán, Pod Kostelem, Fučíkova  
a Nová. V listopadu bude probíhat 
stavební řizení o výstavbě vodovodu 
v Soběsukách, Žárovicích a Hamrách. 
Plán investičních akcí je permanent-
ně naplňován, prostředí a občan-
ská vybavenost se zřetelně posouvá  
k vyššímu komfortu, srovnatelnému  
s podobnými či většími městy.

Adolf Sušeň,  
starosta města Plumlov
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Ze zasedání rady města
Usnesení z 72. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 24.6.2009

Rada města bere na vědomí:
- žádost o platbu členského poplatku 
Sdružení obcí Střední Moravy za rok 
2009,
- informaci o navýšení rozpočtu nein-
vestičních nákladů pro školská zaříze-
ní,
- stavební řízení s účastí Města Plum-
lov,
- zprávu o zakoupení altánů a herních 
prvků na dětská hřiště do Plumlova  
a Žárovic,
- informaci o kontrole Úřadu práce  
v Prostějově – VPP.

Rada města schvaluje:
- podání žádosti o úplatný převod 
pozemku p.č. 436 v k.ú. Plumlov,
- podání žádosti o úplatný převod 
pozemku p.č. 32/2 v k.ú. Hamry,
- nájemní smlouvu na novinový stá-
nek – J. Hlaváč, Plumlov,
- nájemní smlouvy na pozemky p.č 
169/1, 169/2 a 170/1 v k.ú. Žárovice – pí. 
Kolářová, Žárovice, 
- povolení výjimek z OZV č. 2/2005 
– hudební produkce,
- vyhlášení záměru prodeje pozemku 
p.č. 452/9 v k.ú. Žárovice (Dankovi, 
Brno),
- výroční zprávu DpS Soběsuky za rok 
2008.

Rada města předává  k rozhodnutí  
Zastupitelstvu Města Plumlova:
- návrh na ukončení členství Měs-
ta Pumlova v Sdružení obcí Střední 
Moravy,
- žádost o směnu pozemků p. V. Baje-
ra, Plumlov,
- žádost ATC Žralok Plumlov, s.r.o.  
o prominutí nájemného za roky 2008 
a 2009.

Rada města ukládá:
- pokračovat v jednáních o podmín-
kách instalace bankomatu v Plumlově 
s firmou Kingston Consulting, s.r.o., 
Hlučín,
- podat odvolání proti výzvě odboru 
životního prostředí MěÚ v Prostějo-
vě – úprava paty hráze Podhradského 
rybníka, 
- odpovědět na výzvu ke splnění 
závazku z kupní smlouvy – p. Foret  
a pí. Sekaninová, oba Prostějov – ZTV 
– Trávník, Soběsuky.

Usnesení z 73. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 8.7.2009

Rada města bere na vědomí:
- rozhodnutí KHS o vyhlášení zákazu 
koupání v Plumlovské přehradě,
- kompenzaci převodu sdílených daní 
– FÚ Prostějov,
- zápis z jednání představenstva Vodo-
vodu Pomoraví, svazku obcí,
- informaci o jednáních – bankomat, 
radar.

Rada města schvaluje:
- vyhlášení humanitární sbírky pro 
oblasti postižené povodněmi,
- souhlas zřizovatele s přijetím finanč-
ních a materiálních darů ZŠ Plumlov,
- prodloužení nájemní smlouvy na byt 
do 30.9.2009 (pí. Nováková, Žárovice).

Rada města neschvaluje:
- poskytnutí příspěvku TJ SOKOL 
Krumsín na setkání zdravotně 
postižených.

Rada města ukládá:
- zorganizovat humanitární sbírku pro 
lidi postižené povodněmi.

Usnesení z 74. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 22.7.2009

Rada města bere na vědomí:
- žádost o poskytnutí informací p. ing. 
Otruby,
- informaci z jednání Valné hromady 
Vodovodu Pomoraví, svazku obcí,
- informaci o stavebních řízeních  
s účastí města,
- informaci o uzavírce komunikace 
Žárovice - Drahany (23. a 30.7.2009).
 
Rada města schvaluje:
- výsledek poptávkového řízení na 
dodavatele projektové dokumenta-
ce na opravu místních komunika-
cí – INEX projekt s.r.o., Kroměříž  
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 
o dílo,
- zamítavé stanovisko k žádosti fy. 
ROXY II, a.s., Praha – umístění billbo-
ardu,
- udělení výjimek z OZV č.2/2005 pro 
hudební produkce,
- výkaz zisků a ztráty + rozvahu  
k 30.6.2009 – DpS Soběsuky,
- souhlasné stanovisko k provozu 
autobusové linky autodopravce ICOM 
transport, a.s. Jihlava,
- smlouvu o dílo – OK PYRUS s.r.o. 
Brno – projekt na opravu další části 
střechy nízkého zámku,
- finanční příspěvek p. B. Korbařovi ve 
výši 5.000,- Kč na zabezpečení účasti 

na ME ve střelbě z kuše,
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č. 3/2009 ze dne 22.7.2009,
- prodloužení nájemních smluv – Vrtal, 
Hamry +  Šanovští, Žárovice,
- zavedení veřejné služby Městem 
Plumlov.

Rada města ukládá:
- svolat schůzku p. Korbaře, zástupce 
města a p. Nezhyby k prodiskutová-
ní možností dokončení a budoucího 
využití střeleckého hřiště v Plumlově,
- prověřit možnosti uplatnění sankcí 
za způsobenou škodu v DpS Soběsu-
ky.

Usnesení z 75. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 5.8.2009

Rada města bere na vědomí:
- žádost pana R. Fialy (poslance PSP 
ČR)  o zorganizování setkání s občany 
Plumlova, 
- rozhodnutí Krajského úřadu Ol. kraje 
ve věci poškození paty hráze Podhrad-
ského rybníka,
- informaci o stavebních řízeních  
s účastí města,
- informace z diskuse.

Rada města schvaluje:
- výběr dodavatele stavby – ZTV pro  
3 rodinné domy v Soběsukách –  
p. Řezníček, Plumlov a pověřuje sta-
rostu k podpisu smlouvy o dílo,
- výběr dodavatele stavby – chodník, 
Ohrozimská ulice, Plumlov – STRA-
BAG a.s., Praha a pověřuje starostu  
k podpisu smlouvy o dílo,
- udělení výjimek z OZV č.2/2005 
pro hudební produkce SDH Hamry 
(8.8.2009) a Spolku Plumlovských 
nadšenců, o.s. (19.9.2009).

Rada města schvaluje:
- finanční příspěvek Města Plumlov na 
Den Plumlovské přehrady – 5.9.2009, 
- navýšení finančního příspěvku  SDH 
Žárovice.
 
Usnesení z 76. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 17.8.2009

Rada města bere na vědomí:
- podání žádostí na OPŽP – výměna 
oken na budově ZŠ Plumlov a zateple-
ní + výměna oken na MŠ Plumlov, Na 
Stráži,
- informaci o stavebních řízeních  
s účastí města.

Rada města schvaluje:
- udělení výjimek z OZV č.2/2005 pro 
hudební produkce SDH Soběsuky 
(28.8.2009) a p. J. Hyndricha, Soběsu-
ky ( 29.8.2009),
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- vyúčtování prokazatelné ztráty  
z autobusové přepravy za období  
1-6/2009–BODOS bus, a.s., Boskovice,
- převod nájemní smlouvy na hrobové 
místo č.141 v Plumlově,
- mandátní smlouvy s paní ing.  
M. Švadlenkovou,
- termín a program 15. zasedání Zastu-
pitelstva Města Plumlova,
- personální složení dozorčí rady o.p.s. 
Zámek Plumlov.

Rada města ukládá:
- pokračovat v jednání s ÚZSVM 
o úhradě dlužného nájemného za 
pozemky v ATC Žralok Plumlov, 
- dohodnout s právním zástupcem 
obce další postup města ve správním 
řízení ve věci poškození vzdušné paty 
hrázy Podhradského rybníka,
- připravit opravu OZV č.1/2008  dle 
zjištěných chyb podle upozornění 
odboru dozoru MV ČR,
- svolat rozšířené zasedání rady měs-
ta o členy zastupitelstva – protokol  
o způsobené škodě v DpS Soběsuky.

Usnesení z 77. zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 2.9.2009
Rada města bere na vědomí:
- připomínkové řízení k novým auto-
busovým jízdním řádům,
- informaci o stavebních řízeních  
s účastí města.

Rada města schvaluje:
- udělení výjimky z OZV č.2/2005 pro 
hudební produkci ATC Žralok Plumlov 
dne 12.9.2009,
- navýšení účetních odpisů ZŠ Plumlov 
v roce 2009 o částku 5.361,- Kč – inter-
aktivní tabule,
- kritéria pro přijímání nových klientů 
do DpS Soběsuky,
- vyřazení zastaralé výpočetní techni-
ky – DpS Soběsuky, 
- změnu v osobě nájemce hrobového 
místa č. 219 (MUDr. L. Švestka, Plum-
lov),
- pronájem místa (10 m2) na Hlavním 
náměstí v Plumlově pro zřízení občer-
stvovací stanice účastníků cyklistic-
kého závodu dne 19.9.2009,
- zadání vyhledávací zjednodušené 
studie pro vedení cyklistické dopravy 
přes Město Plumlov            (Dopravní 
projektování, spol. s r.o., Olomouc),
- vydláždění plochy před RD č. 467  
v Plumlov zámkovou dlažbou na 
náklady žadatele ( p. Mirga),
- zpracování analýzy rizik – kom-
postárna – Vodní zdroje, a.s.Holešov,
- závěr z rozšířeného jednání rady 
města: nebudou činěny žádné další 
kroky z hlediska trestní či pracovně-
právní odpovědnosti vůči bývalé ředi-
telce DpS Soběsuky.

Ze zasedání
zastupitelstva
Usnesení z 15. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova ze dne 
9.9.2009

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

Zastupitelstvo města schválilo:
- doplněný program 15. zasedání Zastu-
pitelstva Města Plumlova,
- opravu textu OZV Města Plumlova 
č.1/2008, o zákazu požívání alkoho-
lických nápojů na veřejném prostran-
ství dle připomínek odboru kontroly  
a dozoru MV ČR,
- směnu pozemků p.č. 584 a 572 (vlast-
ník V.Bajer, Plumlov) za pozemky p.č. 
429/15, 430/8 a 430/9, vše v k.ú. Plum-
lov (vlastník Město Plumlov), bez dal-
šího finančního vypořádání, s tím, že 
každá ze smluvních stran bude hradit 
½ nákladů na vklad do katastru nemo-
vitostí a daň z převodu nemovitostí, 
- darovací smlouvu – majetkové vypo-
řádání stavby III/37751 Ohrozim - 
Plumlov, kdy z majetku Města Plumlov 
budou Olomouckému kraji  darovány 
pozemky p.č. 1573/5, ostatní plocha 
o výměře 8 m2, p.č. 1573/7, ostatní 
plocha  o výměře 34 m2 a p.č. 1573/11, 
ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v 
k.ú. Plumlov, správní poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí uhradí obda-
rovaný,
- darovací smlouvu – majetkové vypo-
řádání stavby III/37751 Ohrozim - 
Plumlov, kdy z majetku Olomouckého 
kraje budou Městu Plumlov  darovány 
pozemky p.č. 1573/2, ostatní plocha 
o výměře 8 m2, p.č. 1573/3, ostatní 
plocha  o výměře 29 m2, p.č. 1573/4, 
ostatní plocha  o výměře 78 m2, p.č. 
1573/6, ostatní plocha  o výměře 16 m2, 
p.č. 1573/8, ostatní plocha  o výměře 
80 m2, p.č. 1573/9, ostatní plocha  o 
výměře 18 m2, p.č. 1573/10, ostatní 
plocha  o výměře 94 m2, p.č. 1573/12, 
ostatní plocha  o výměře 119 m2,p.č. 
1573/13, ostatní plocha o výměře 2.202 
m2, vše v k.ú. Plumlov, správní popla-
tek za vklad do katastru nemovitostí 
uhradí obdarovaný,
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému bře-
meni – E.ON Distribuce, a.s. (Trávník 
- Soběsuky),
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zříze-
ním stavby – JMP Net s.r.o. + Dostálo-
vi, Prostějov za úplatu 100,- Kč, 
- podání žádosti Pozemkovému fondu 
ČR o převod pozemku p.č. 436 v k.ú. 
Plumlov,
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č.4/2009 ke dni 9.9.2009,
- zapojení se do společného projek-
tu spolupráce MAS Prostějov-venkov 
o.p.s. a MAS Region Haná zaměřeného 
na osu IV.2.1, opatření III.2.2 – ochrana 
a rozvoj kulturního dědictví se zámě-
rem opravit kulturní památky místní-
ho významu,
- seznam památek místního významu.

Zastupitelstvo města zvolilo:
- p. Kamila Jelínka, bytem Plumlov 26 
přísedícím soudcem Okresního soudu 
v Prostějově.

Rada města jmenovala:
- paní ing. Pavlínu Greplovou do funk-
ce kronikáře Města Plumlova.

Usnesení z 78. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 16.9.2009

Rada města bere na vědomí:
- informaci o sloučení autobusových 
přepravců přepravci BODOS bus, a.s. 
Boskovice a VYDOS bus, a.s., Vyškov,
- informaci o posouzení námitek 
Města Plumlov ve věci manipulace se 
zpětnými klapkami na výpusti z Pod-
hradského rybníka,
- informaci o stavebních řízeních  
s účastí města.

Rada města schvaluje:
- zrušení nájemní smlouvy – urnový 
háj + novou nájemní smlouvu na hro-
bové místo – paní Hrazdilová, Plum-
lov,
- zrušení návrhu nájemní smlouvy  
s p. ing. Hlaváčem, Plumlov a vyhlá-
šení nového výběrového řízení na pro-
nájem novinového stánku na Tyršově 
náměstí, 
- rozpočtové opatření DpS Soběsuky  
k 9.9.2009,
- předložení žádosti DpS Soběsuky  
o finanční příspěvek v r. 2010 k projed-
nání zastupitelstvu města,
- aktualizovaný ceník fakultativních 
služeb pro klienty DpS Soběsuky plat-
ný od 1.10.2009,
- smlouvu o provedení záchranného 
archeologického výzkumu – Zámecká 
ulice, Plumlov,
- smlouvu o bezúplatném převodu 
vozidla CAS 32 T815 od HZS Ol. kraje,
- zařazení žádosti o byt pí. J. Vyvleč-
kové, Plumlov do pořadníku žadatelů 
o byt,
- výjimku z maximálního počtu dětí 
pro MŠ Plumlov ve školním roce 
2009/2010,
- výši nájemného požadovanou 
ÚZSVM za pozemky pod stavbami  
v ATC Žralok Plumlov,
- rozpočtové opatření č. 5/2009 ke dni 
16.9.2009 (viz. příloha č.1).

Rada města ukládá:
- zajistit vyčištění obecní studny  
v Hamrech.
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Informují vás

Jubilea
červenec – prosinec  2009
70 let slaví
Plumlov
Krčová Marie
Musilová Marie
Přehnalová Irena
Zapletal Jaroslav
Demlová Ludmila
Musil Jaroslav
Laník Milan
Kocourek Rostislav

Žárovice
Vysloužilová Jarmila

Hamry
Zlatníčková  Jitka

75 let slaví
Plumlov
Frančíková Věra
Hudec Jan
Volčková Eva
Jančík Jan
Frančík Josef
Vodicová Ludmila

Žárovice
Viktorin Karel

80 let slaví
Plumlov
Pácl Ignác

Soběsuky
Vorálková Věra
Němcová Marie

Žárovice
Pospíšilová Blanka

85 let slaví
Plumlov
Pírková Miloslava
Soldánová Věra

Soběsuky
Facková Dobromila
Zatloukalová Marie

Žárovice
Šmudlová Marie

90 let slaví
Plumlov
Chlupáčková Marie

91 let slaví
Žárovice
Báňar  Jan
 
92 let slaví
Hamry
Hálová Marie

94 let slaví
Soběsuky
Procházková Mariana

Hamry
Pavlíčková Kristina

95 let slaví
Plumlov
Řehulková Augustina

97 let slaví
Hamry
Vondrová Růžena

Plumlov
Jurníček František
Řihošek Jakub a Řihošková 
Anna
Spáčil Mikuláš
Bodiš Ondřej
Musilová Julie
Rosenberg Tobias
Staňková Magdaléna

Hamry
Tylšar Jakub

Nově narozená 
miminka

duben – září  2009

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně pohody a optimismu do dalších let !

Všem dětem přejeme 
šťastný životní start a jejich 
rodičům hodně trpělivost 

i lásky !

Český svaz chovatelů 
drobného zvířectva
Ve dnech 6. a 7. června 2009 se cho-
vatelé Prostějovska sešli na Hodové 
výstavě drobného zvířectva pořádané 
v areálu ČSCH Plumlov. Soutěžilo se i 
o putovní Pohár nejlepšího chovatele 
ZO Plumlov, který letos získal p. Petr 
Burget.  
Celkem bylo vystaveno 34 druhů a 142 
kusů králíků. Hodnoceny byly kolekce 
i jednotlivci. Čestné ceny obdrželi: krá-
líci: Bu: chovatel - Šín Josef, Kal: chov. 
- Ringl Luboslav, Nb: chov. - Ševčíková 
Petra, Siv: chov. - Vychodil František 
Ing., Vss: chov. - Brijar Josef, Vś: chov. 
- Navrátil František, MaBželez: chov. - 
Krbec Bohumil, Vm: chov. -  Šín Josef, 
Heč: chov. - Plachý Zdeněk. 
Drůbež obsadila 12 voliér, celkem 11 
druhů a 26 kusů. Držitelé Čestné ceny: 
Vk: chovatel - Démal Lubomír, SE: 
chov. - Karkan Karel Ing., zBHž: chov. 
- Ševčíková Petra. 
Holubů byly 4 druhy a 18 kusů. Čest-
né ceny obdrželi: Hb: chovatel - Tou-
far Zdeněk Ing., AVzakrslý: chovatel 
Navrátil Jiří. 
Z exotů byli vystaveni: Andulka vln-
kovaná, Papoušek zpěvavý, Rosela 
penant červená, Rosela slámožlutá a 
Zebřička australská. Dále na ukázku: 
kachna husí, morče obecné a mláďata 
ovce domácí. Členové ZO ČSCH Plum-
lov děkují zastupitelům města a všem 
sponzorům za projevenou přízeň. 
Tímto děkuji i všem členům ZO, kteří 
svým přístupem pomohli zvládnout 
uspořádání Hodové výstavy.

Josef Pálka, 
předseda ZO ČSCH Plumlov
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Kulturní PEL - MEL
Zhodnocení sezóny v ATC Žralok Plumlov v roce 2009

Tímto bych chtěl poděkovat všem 
přátelům a zaměstnancům, kteří 
nám v tomto nelehkém úkolu často 
pomáhali zcela zdarma. 
  Prvními návštěvníky se stali stu-
denti medicíny až z daleké Malajsie, 
kteří jsou rozptýleni po celé Evropě. 
V kempu bydleli a jako přednáško-
vá místnost jim sloužil velký sál ve 
vysokém zámku. Průběžně jsme 
dolaďovali technické a jiné nedostat-
ky, což je v kempu záležitostí běhu na 
dlouhou trať.
  ATC Žralok byl hostitelem a také 
organizátorem mnoha akcí, které 
určitě zaznamenali i obyvatelé Plum-
lova. Z některých akcí jsou pořízeny 

zajímavé fotodokumenty, na které se 
mohou zájemci podívat na webových 
stránkách: www.camp-zralok.cz

Ohlédnutí za sezónou - výběr akcí 
v ATC do 19.9.2009: 

12.6.-14.6. Fan klub Petra Nováka 
http://fanclubpetranovaka.blog.cz 
18.6.-19.6. Písničkou ke slunci www.
pisnickoukeslunci.cz 
26.6.-28.6. PlumLove http://festivaly.
techno.cz/party/59358?open 
 3.7. - 6. 7.  Hanácká štreka
www.hmc.tym.cz/hmcpropohs.html 
10.7. - 12.7. Sraz Trabant klubu 
www.trabantsraz.cz
24.7. - 26.7. Keltská noc 
www.keltska-noc.cz 
4.9. - 5.9. Sraz audi - forum na 
www.audi-club.cz/akce.php
11. 9. - 12.9. Škoda Olomouc jízda 
zručnosti po třiceti letech, více na 
www.skoda-olomouc.net
18.9. - 19.9. Celorepublikový sraz 
záchranářů se psy 
www.mcr-izs-2009.cz/ 

Práce v kempu začaly již brzy 
z jara. Bylo potřeba vše nachystat 
na blížící se sezónu.

V ATC a v podobných zařízeních 
úspěšnost akcí a také návštěvnost 
závisí hlavně na počasí, které letos 
vystihovaly slova pana Hrušin-
ského st. z fi lmu Rozmarné léto: 
„Tento způsob léta zdá se býti poně-
kud nešťastným“, přestože nám sko-
ro všechny víkendy propršely mohu 
za sebe říct, že sezóna proběhla 
v pořádku také zásluhou personálu. 
Tak jak v celé ČR ubyl počet zahra-
ničních návštěvníků (možná působe-
ní krize), tak se to projevilo i u nás. 
Odliv turistů způsobuje i nemožnost 
koupání se v Podhradském rybníce 
a také na Plumlovské přehradě. 
Přesto se snažíme klienty přilákat do 
kempu zajímavými akcemi a rozšíře-
nou nabídkou občerstvení v pracov-
ních dnech i přes víkend. 

Petr Šmíd, 
jednatel ATC Žralok Plumlov

Pozvánka na kulturní akce a setkání

15.10.2009 17.00 hodin
nízký zámek Plumlov
Přednáška Mgr. Jarmily 
Podhorné 
– Možnosti využití léčebných účin-
ků bylin. Po přednášce možnost 
sestavení léčebné kůry na osobní 
zdravotní potíže.
14.11.2009 14.00 hodin
KD Žárovice
Tradiční odpoledne
s dechovkou
(Veselá kapela ze Zábřehu na 
Moravě)
pořádá KZ Plumlov ve spolupráci 
s DpS Soběsuky,
hudba k tanci a poslechu,
dobrovolné vstupné.
24.10.2009 14.00 hodin
Hubertská mše 
areál Zámku Plumlov
– program na samostatných plaká-
tech

podzim a zima 2009 pořádá Město Plumlov, KZ Plumlov, 
VLS Plumlov, s.p..

Zájezd na vánoční nákupy
do Polska 
ve spolupráci s Mikroregionem 
Plumlovsko,
přihlášky na KZ Plumlov, 
telefon 582 393 224.

28.11.-30.11.2009 
Prodejní vánoční výstava 
– nízký zámek Plumlov

5.12.2009
Advent na zámku 
a vepřové hody

13.12.2009
sál vysokého zámku
Vánoční koncert Zdislavy 
Krausové-Otrubové

31.12.2009
Silvestrovský ohňostroj
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Jsme MISTŘI!
Po roční přestávce putuje titul mis-
trů Velkopopovický kozel extraligy 
České republiky v požárním útoku 
zpět do Plumlova!
Píše se datum 29. srpna 2009 a ze 
vsetínského okresu v malé vesnici 
Babice je slyšet široko daleko „JSME 
MISTŘI“. Sportovnímu družstvu 
SDH Plumlov se podařilo po roční 
odmlce znovu porazit celorepubliko-
vou konkurenci a stanout na příčce 
nejvyšší. Byl to veliký boj, protože v 
 cestě za titulem je neustále pronásle-
dovalo a trápilo družstvo obhájců z 
jihlavského okresu SDH Nevcehle. Na 
předposledním kole je ale Plumlovští 
udolali a mohli slavit svůj již třetí titul 
v Extralize ČR.
Začátek letošní sezony byl excelent-
ní. Hned na prvním závodě extraligy, 
a to v Letohradu - Kunčicích (okres 
Ústí nad Orlicí) jsme nasadili hodně 
vysokou laťku - vítězství s časem 16.62 
s a prvních 20 bodů. Druhé dvoukolo 
se odehrálo v okrese Přerov, v Býš-
kovicích - další 1. místo s časem 17.15 
s a ve vesnici Radíkov čas 17.00 s, za 
který jsme brali druhé místo a 17 
bodů do celkové tabulky. Následující 
dvě kola se odzávodila na Vysočině. 
V Květinově (okres Havlíčkův Brod) 
opět 1. místo s parádním časem 16.73 
s a v pátém kole v Sedlejově (okres 
Jihlava) nám na konto přibylo dal-
ších 15 bodů za 3. místo s časem 17.67 
s. Již po pěti kolech se začalo mluvit  
o tom, že Plumlov letos nemá s kým 
soupeřit, opak byl ale pravdou. Na 
řadu přišlo pár ne příliš vydařených 
závodů. Vacenovice (okres Hodonín) 
„až“ 6. místo s časem 17.64 s. Pustko-
vec (okres Ostrava) sice vydařený byl 
- 16.71 s a druhé místo. Jenže právě na 
závodě v Pustkovci se podařilo našim 
největším rivalům z Nevcehle vyrov-
nat letitý rekord extraligy a zvítězit, 
jejich stíhací jízda začíná. Neplachovi-
ce (okres Opava) a čas 17.50 s zname-
ná nepopulární bramborovou pozici  
s 13 body. Další důležité body na kon-
to Nevcehelských, kteří vyhrávají. To 
nejhorší jsme naštěstí zažehnali na 
dalším kole v Netíně  (okres Žďár nad 
Sázavou), kde vítězíme s časem 17.00 
s. Po zaváhání Nevcehle, která nebo-
dovala, vedeme o parádních 31 bodů  
a zdá se, že je rozhodnuto. Další závod 
- Petrovice (okres Třebíč). To, co se 
podařilo nám v Netíně, podařilo se 
Nevcehelským právě v Petrovicích. 
Plumlov po velkých prostřicích na 
obou proudech bez bodu, Nevcehle 
vítězí a náskok stahuje na pouhých 11 
bodů. Jedenácté kolo extraligy se ode-
hrálo na naší domácí půdě. Za dešti-

vého počasí končíme na bramborové 
pozici s časem 17.03 s. Nevcehle u nás 
opět vítězí, a to v novém rekordu celé 
historie extraligy 16.26s. Po domá-
cím závodě vedeme o pouhé 4 body  
a souboj o prvenství mezi Plumlovem 
a Nevcehlí může začít téměř od začát-
ku. Dvanácté kolo připravil nováček  
v letošním pořádání Žernovník (okres 
Blansko). Po menších nezdarech opět 
vítězíme a bereme plný počet bodů  
s časem 16.79 s. Nevcehle kazí a náskok 
zvyšujeme před posledním dvouko-
lem na příznivých 21 bodů. Všichni  
v tu chvíli věděli, že v Babicích (okres 
Vsetín) to budou infarktové stavy. 
Hned ráno bylo jasné, že to bude 
hodně těžké, protože tu nepřetržitě  
a dlouho pršelo. My jsme se postavi-
li na start již tradičně jako patnáctí 
a za ne příliš pěkného počasí se nám 
podařil krásný čas 16.82 s, který už 
dopředu zajišťoval důležité body  
a samozřejmě naši velkou spokoje-
nost a radost. Nevcehle šla na start 
také tradičně jako 20. V tu chvíli měli 
všechno ve svých rukou. Jejich útok 
jim nevyšel podle představ, zaváhá-
ní na spojích a poté pád rozdělova-
če znamenal neplatný pokus a v tu 
chvíli vypukla v hloučku závodníků 
a fanoušků z Plumlova, ale nejen  
z Plumlova, obrovská radost. Plumlov 
potvrzuje své vítězství již na předpo-
sledním závodě a po roční pauze opět 
vlastní titul Mistrů Extraligy České 
republiky v požárním útoku. Poslední 
závod v Pravčicích (okres Kroměříž) 
tak byl již „formalitou“, i přesto v něm 
obsazujeme solidní 5. místo s časem  
17.53 s. V letošním ročníku Plumlov 
vítězí suverénním výkonem, kdy od 
prvního až do posledního závodu 
nepustil nikoho jiného na průběžné 
první místo, s nejvyšším bodovým zis-
kem v Extralize za posledních 8 let a 

na druhou Nevcehli získal náskok 32 
bodů a na třetí Úherce (okres Plzeň 
sever) dokonce 82 bodů.
O tento obrovský úspěch se zasloužili 
následující členové. Po několika letech 
skončil béčkař Zdeněk Ošťádal, za 
kterého zaskočil a hned zvítězil Jakub 
Novák. Jakub se vrátil po čtyřleté pau-
ze a vrátil se ve velkém stylu.  Savice 
běhal František Jurníček, který se 
během sezóny stihl stát tatínkem a 
zároveň dělal „partnera“ na koši Tomá-
ši Vlachovi, tato dvojka je nerozlučnou. 
Strojníka běhal Richard Soldán, což je 
vedoucí a největší opora družstva. Na 
postu rozdělovače se stal mistrem Jiří 
Šup, na pravém proudu Radim Navrá-
til známý pod přezdívkou „Rohlíček“, 
který rok co rok potvrzuje své kvality 
mezi nejlepšími proudaři na extralize 
a na levém proudu, již třetí rok dojíždí 
ze 180 kilometrů vzdáleného Urbano-
va, Martin Šuta alias „Myšák“.Takto 
vypadala cesta a sestava SDH Plumlov 
za letošním obrovským úspěchem a 
uvidíme jak se jim podaří v příští sezó-
ně na titul navázat.
Závěrem musíme Vám všem, kteří jste 
nás celou sezonu podporovali, fandili 
a věřili nám, poděkovat. Obrovský 
dík patří našemu hlavnímu sponzo-
rovi, společnosti  2MAX s.r.o., která 
nás podporuje již několik let, a bez 
které bychom na té špičce, kde jsme 
teď, určitě nebyli. Ale asi největší dík 
samozřejmě patří manželkám, pří-
telkyním, kamarádům, kamarádkám  
a rodinným příslušníkům závodníků, 
kteří s námi musí mít hodně velikou 
trpělivost a pochopení vzhledem  
k časové náročnosti tohoto sportu.

Richard Soldán
Město Plumlov gratuluje  
k úspěchu a děkuje za vzornou 
reprezentaci.
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Opsáno ze školních tabulí
Víkendové setkání budoucích prvňáčků
Pro většinu žáků začíná škola 1.září. Prv-
ňáčci se však ve školních lavicích setkali 
už v pátek 28. srpna. Čekalo na ně víken-
dové setkání s podtitulem „Začít spolu“. 
Do školy nepřišli sami, doprovázeli je 
rodiče. 
Žáčků 1.A se ujala paní učitelka Soňa 
Mandlová. Do mé indiánské 1.B dorazilo 
14 dětí, některé i se sourozenci a dokon-
ce přišli i tatínci. Cílem tohoto setkání 
je, aby se děti, rodiče a učitelé vzájemně 
poznali, naučili se společně komunikovat 
a také spolupracovat. Na úvod jsem pro 
děti připravila seznamovací hry – děti 
měly za úkol šeptat ostatním do ucha své 
jméno a naopak i jméno svého kamaráda. 
Potom jsme si předávali dárky. Každého 
jistě potěšilo, když mu kamarád vložil 
do dlaně dárek, i když to bylo „jen jako“. 
Ve třídě jsme si připravili narozeninovou 
nástěnku, v jednotlivých měsících zde 
najdete fotografi e dětí, které právě slaví 
narozeniny. Nechyběla ani exkurze do 
školní jídelny, kde si děti sluply svačinky. 
Na závěr pobytu ve školní budově si prv-
ňáčci za pomoci rodičů vyrobili papírové 
masky. Byli mezi nimi indiáni, princezny, 
kytičky a dokonce i upíři. Masky nám teď 
zdobí třídní pavučinu. 
   Z vyhřáté třídy jsme se rychle vydali do 
kempu Žralok. A opět na nás čekaly hry. 
Tentokrát se zapojili i rodiče a věřím, že 
se pod vedením paní učitelky Finsterlové 
pobavili při štafetových a jiných hrách. 
My s dětmi jsme zatím formou hry pro-
cvičovali počítání a pravolevou orientaci. 
   Ohýnek připravený rodiči a opékání 
špekáčků doplněné zpěvem paní učitelky 
Gábiny Jančíkové a její hra na kytaru, taky 

nemělo chybu. Po setmění se najednou u 
ohně objevila záhadná postava, která se 
všem představila jako tetka Abecedka 
a vysvětlila, že hledá cestu do pohádko-
vého království. Děti poprosila o pomoc 
při pátrání po kouzelném dědečkovi. Po 
několika zavoláních se dědeček opravdu 
objevil a děti přivedl k tajemnému světýl-
ku, u kterého byl ukryt dopis s instruk-
cemi, kde toto království najít. A protože 
už na cestu byla tma, domluvili jsme se, 
že se sejdeme v sobotu ráno a vydáme se 
společně na cestu. 
   Sobotního rána nás uvítala zatažená 
obloha a dokonce začalo pršet. Ale sta-
tečné prvňáky a jejich rodiče to nemohlo 
vykolejit. Vyzbrojeni pláštěnkami jsme 
se vydali do lesa hledat sovu, která nám 
poradila cestu ke zvonkové pavučině. 
Děti měly za úkol prolézt pavučinou 
tak, aby žádný zvoneček nezazvonil. 
Do pohádkového království se vydali 
prvňáčci už jen s tetkou Abecedkou. Na 
rodiče čekal lesní golf a lanové dráhy. 
Tímto děkuji svému bývalému kolegovi 
Martinovi Dostálovi za přípravu těchto 
lahůdek pro rodiče. 
   V lese děti postupně plnily u čtyř zví-
řátek úkoly: u sovičky skládaly puzzle, u 
zajíčka na ně čekala překážková dráha 
a hod šiškou, berušce pomáhaly navlé-
kat korále na ples, aby si mohla najít 
ženicha a opičce pomohly najít rozfou-
kané číslice. Všechny úkoly děti splnily 
a tak nám zvířátka slíbila, že nám budou 
ve škole pomáhat. Kouzelnou bránou 
a zazvoněním na zvoneček jsme se opět 
dostali do našeho světa a společně s rodi-
či zdolávali lanové aktivity. 
   Na úplný závěr byly děti pasovány na 

prvňáčky. Zvířátka dětem přinesla poklad 
– což byly aktovky, které rodiče vzorně 
a tajně v pátek předali. Jaké bylo překva-
pení dětí, když se jim na zádech objevila 
aktovka, o které byly přesvědčené, že na 
ně čeká u nich doma v pokojíčku. Také 
trička s nápisem „Dokážu to“ dětem moc 
slušela. 
   I když jsem část dovolené věnovala pří-
pravě tohoto setkání, musím říct, že to 
stálo za to. Kolem mě se vytvořila parta 
rodičů, která je ochotná kdykoliv pomoct 
a přichází i se svými nápady. A děti? Na 
těch je vidět, že se do školy těší a určitě 
1. září nepřijdou do školy se strachem. 
A o to mně i celému kolektivu učitelek 
1. stupně šlo. No prostě jsme to dokázali...  
Jana Zelená, třídní učitelka 1.B

Nebe nad hlavou
Žáci ZŠ Plumlov mají doslova 
„nebe nad hlavou“  při vyučování 
některých předmětů a trávení vel-
ké přestávky. 
Naše škola vybudovala na školním 
dvoře přírodní učebnu, která žákům 
a učitelům poskytuje  nové, zdravější 
a netradiční způsoby výuky. S fi nan-
cováním učebny mám pomohl grant 
se stejným názvem 
„ Nebe nad hlavou“, který byl fi nanč-
ně podpořen Olomouckým krajem v 
rámci Programu na podporu environ-
mentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty Olomouckého kraje pro rok 
2009.
Možnosti této učebny na školním 
dvoře a jeho využití pro environmen-

tální výchovu jsou obrovské. Tato 
učebna je také využitelná k aktivitám 
a relaxaci dětí ze školní družiny a k 
trávení hlavní přestávky během škol-
ního vyučování za příznivého počasí. 
Naším cílem je zlepšení kvality uče-
ní, chceme narušit stereotypní chod 
vyučování. Pobytem na čerstvém 
vzduchu, žákům nabídneme nový 
alternativní způsob výuky. Objektiv-
ně tím zlepšíme současné reálné psy-
chohygienické podmínky vyučování.  
Touto formou výuky sledujeme i dal-
ší podstatný cíl, a to ukázat dětem a 
naučit je, že pobyt venku jim svědčí 
v mnoha ohledech – hezké slunečné 
počasí pozitivně ovlivňuje náladu, 
čerstvý vzduch zlepšuje schopnost 

myslet a soustředit se, pobyt venku 
celkově regeneruje organismus.
V učebně je  vybudován učební pro-
stor pro 2 pracovní skupiny žáků, 
2 stoly a 6 lavic na sezení, k dispozici 
je také přenosná, posuvná emailo-
vá tabule na psaní. Na jaře prostor 
doplním rostlinami v kontejnerech. 
Nevzhledný betonový podklad dvo-
ra, na kterém je učebna umístěna je 
překryt zeleným kobercem.
Doufáme, že výuka a pobyt žáků v 
nové přírodní učebně se žákům  a 
učitelům bude líbit a výuka pod 
širým nebem se stane pevnou sou-
částí výuky na ZŠ Plumlov.

Mgr. Simona Zapletalová,
koordinátor projektu

Domov pro seniory Soběsuky, p. o.
Vás zve na:

výstavu

Plumlovské variace
(fotografi e Boba Pacholíka)

Návštěvní doba: 

denně 9.00 - 16.00

Výstava potrvá do konce roku 
2009.



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ�

Žáci devátých ročníků se učili v muzeu
V pátek 11.9. žáci devátých roční-
ků strávili část vyučovacího dne 
v muzeu, kde načerpali množství 
informací, které využijí především v 
občanské výchově, dějepisu, přírodo-
pisu a v českém jazyce. Navíc se žáci 
učili vyhledávat, zpracovávat a třídit 
získané informace přímo v terénu. 
Během návštěvy museli vyplnit pra-
covní list vztahující se k jednotlivým 
výstavám a také měli za úkol věnovat 
se ve skupinách jedné ze čtyř navští-
vených výstav detailně. Muzeum Pro-
stějovska v Prostějově nabízí několik 
stálých expozicí a navíc pořádá tema-
tické výstavy. 
Ze stálých expozicí jsme věnova-
li pozornost Jiřímu Wolkerovi, o 
kterém žákům mnoho zajímavých 
informací pověděla ve svém výkladu 
pracovnice muzea paní Dokoupilová.  
Druhou navštívenou stálou expozicí 
se stala Geologie a paleontologie Pro-
stějovska. Znalosti z této výstavy žáci 
využijí v hodinách přírodopisu, kde 
se geologií zabývají. 

Z aktuálních výstav, které muzeum 
pořádá, jsme vybrali dvě. Memoria 
Auto Wikov se zaměřovala na histo-
rii slavné prostějovské automobilky 
Wikov, která během krátké existence 
proslula výrobou vyspělých, kvalit-
ních a elegantních automobilů. 

Provinční rekonstrukční tým Lógar 
byl název poslední navštívené výsta-
vy. Ta mapovala na fotografiích a 
informačních panelech činnost čes-
kého rekonstrukčního týmu v nebez-
pečné oblasti Afghánistánu. Žáci si 
uvědomili, jak těžké je pro obyvatele 
Afghánistánu získat základní život-
ní potřeby a jak složitá a náročná 
je práce v zahraničních vojenských 
misích. 

Co žáci měli možnost vidět???

Expozice J. Wolkera
Básník Jiří Wolker je  významným 
prostějovským  rodákem. Muzeum 5. 
října 2000 otevřelo v pořadí již pátou 
expozici věnovanou tomuto význač-
nému prostějovskému autorovi. Ve 
svých sbírkách muzeum vlastní bás-
níkovu pozůstalost, kterou dala do 
muzea v roce 1939 jeho rodina. Jedná 
se o osobní předměty a doklady, kni-
hy, část rukopisů, fotografie, kore-
spondenci a časopisy.
Expozice se dělí na dvě části. V jed-
né je ukázka básníkova pokoje s jeho 
klavírem, houslemi, notami, kni-
hovnou a psacím stolem. Druhá část 
byla pojata jako klasická muzejní 
výstava dokumentů a předmětů ve 
vitrínách. Texty a doklady expozice 
sledují životní osudy Jiřího Wolkera 
od narození, dětství a školních let, 
jeho rané literární pokusy, student-
ská léta na prostějovském gymnáziu 
i na Právnické a Filozofické fakultě 
v Praze, připomínají jeho přátele i 
lásky, jeho aktivity skautské a spole-
čenské, ale především jeho básnické 
a prozaické dílo, počínaje rozsáhlou 
básní Klytia a dvěma skautskými 
deníky. Následuje sbírka Host do 
domu, báseň Svatý Kopeček, druhá 
sbírka Těžká hodina a soubor dramat 
Tři hry. Závěr expozice je věnován 
básníkově tragické nemoci, ale také 
ohlasům na jeho tvorbu a bojům o 
jeho dílo, které do dnešních dní vyšlo 
v mnoha vydáních a překladech.

Expozice geologie a paleontologie 
Stálá expozice „Geologie a paleonto-
logie Prostějovska“ byla v prostějov-
ském muzeu otevřena   v červnu roku 
1995. Hlavní snahou autorů expozice 
bylo poskytnout poutavý pohled do 
geologické minulosti našeho regionu 

od dob nejstarších (od prekambria) 
až k nejmladšímu kvarteru. K tomu 
využili barev geologické mapy, které 
charakterizují jednotlivé geologic-
ké útvary (např. zelená silur, modrá 
devon, žlutá neogén). Expozice před-
stavuje to nejlepší z muzejní geolo-
gické sbírky, ale také materiál z nej-
novějších geologických výzkumů.
Nejstaršími horninami jsou prekam-
brické fylity staré víc než 600(!) mil. 
let. Výrazně zastoupeny jsou v expo-
zici některé útvary prvohor - silur, 
devon, spodní karbon. Silur v podobě 
černých grafitických břidlic s grapto-
lity se vyskytuje na Moravě na jediné 
lokalitě - v Repešském žlebu    u Stí-
navy. V „modrém“ devonu se rázem 
ocitneme na březích teplého tropic-
kého korálového moře světoznámé 
paleontologické lokality Čelechovi-
ce na Hané. Spodní karbon přináší 
stovky metrů mocná souvrství drob, 
břidlic a slepenců.
Po uložení spodnokarbonských usa-
zenin došlo na Prostějovsku k přeru-
šení mořské sedimentace na dlouhé 
desítky milionů let. Moře se sem 
znovu vrátilo v „nedávné“ geologické 
minulosti - přibližně před 20 mil. lety 
- v mladších třetihorách v miocénu. 
Ve stupni baden se uložily štěrky, 
písky, jíly, řasové vápence (lokality 
Určice, Brus u Služína, Ondratice, 
Skalka, Kelčice atd). Smutnou připo-
mínkou „tvořivé“ činnosti člověka je 
velké množství zkamenělin z dnes 
již zavezené lokality Slatinky. K no-
vým lokalitám miocénních řasových 
vápenců, na kterých jsme prováděli 
geologický výzkum, patří Laškov, 
Hluchov, Dětkovice, Kelčice, Ptení, 
Otaslavice a další.
Nejmladším a nejkratším úsekem 
geologické historie Země je kvarter. 
Čtvrtohorní usazeniny na Prostě-
jovsku jsou čistě kontinentálního 
původu - spraše - těžené v četných 
cihelnách. V kvarterní části expozice 
jistě zaujme kosterní materiál tep-
lomilných i chladnomilných zvířat, 
především pozůstatky vymřelého 
zástupce slonů - mamuta.

Tomáš Polák



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ �

Ekologická exkurze
Dne 17.6.2009 se vybraní žáci 
základní školy Plumlov zúčast-
nili celodenní ekologické 
exkurze. 
Tato exkurze byla součástí projek-
tu „Environmentální výchova pro 
všechny“, který na škole probíhá 
od května do prosince kalendářní-
ho roku 2009. Rozvoj environmen-
tální výchovy a její uplatňování  
v praxi je základní myšlenka tohoto 
projektu. Prioritní cílem je začlenit 
EVVO do běžného života celé ško-
ly. Chceme zvýšit zájem o přírodu, 
naučit žáky potřebným dovednos-
tem, ale hlavně vytvořit pozitivní 
vztah žáků k přírodě. Naší snahou 
je také propojování výuky s  prak-
tickými činnostmi. Exkurze byla 
zaměřena na poznávání různých 
ekosystémů a zajímavých lokalit  
v ČR. V rámci exkurze jsme navští-
vili hrad Helfštýn, který je jeden  
z nejrozsáhlejších hradů ve střed-
ní Evropě. Podívali jsme se na 
expozici uměleckého kovářství a 

expozici historických mincovních 
strojů. Po absolvování prohlídky 
hradu jsme odjeli do nedalekých 
Teplic nad Bečvou, kde jsme nav-
štívili Zbrašovské aragonitové jes-
kyně. Tyto jeskyně jsou jedinými 
zpřístupněnými jeskyněmi hydro-
termálního původu v ČR. Mnohé 
žáky překvapila příjemná patnác-
tistupňová teplota v jeskyni, ale 
současně nepříjemné zdolávání 
136 schodů, které se při prohlídce 
musejí překonat. Všichni také na 
vlastní oči viděli – neviděli, jak 
vypadá skutečná jeskynní tma, 
viděli jeskynní výzdobu tvořenou 
minerálem aragonitem, stalagmi-
ty a takzvané „koblihy“ – kulovité 
povlaky na stěnách. Další naše 
kroky vedly po naučné stezce  
k nejhlubší propasti střední Evropy  
– k Hranické propasti. Poslední 
naše zastavení bylo ve Štram-
berku, kde žáci zhlédli valašské 
dřevěné roubené chalupy, které 
patří mezi městskou památkovou 

rezervaci. Vyšli jsme také na zříce-
ninu hradu s válcovou věží zvanou 
Trúba a navštívili stálou expozici 
terarijních zvířat ve Štramberku – 
Aqua Terra. Někteří žáci si poprvé  
v životě pohladili nejedovatého 
hada Užovku korálovou, odváž-
nější si jej nechali zavěsit kolem 
krku. 
Exkurze se vydařila na výbornou 
a žáci si odváželi spousty nových 
zážitků a informací. 
Projekt „Environmentální výcho-
va pro všechny“ byl podpořen 
v rámci Rozvojového programu 
MŠMT Podpora environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty 
EVVO ve školách v roce 2009.

Mgr. Simona Zapletalová,
koordinátor projektu

OPRAVY A ÚPRAVY VŠECH 
DRUHŮ ODĚVŮ

Leona Duřpeková,  
Ohrozimská 294, Plumlov

tel.: 775 655 920
kalhoty, bundy, haleny, 

mikiny, trička -  
zkracování, zužování, 

výměna zipů

aneb „Pojďte, děti, do knihovny!“
Dovolte, abych vás opět seznámila s 
některými tituly knih, které najdete 
v naší knihovně. Dnes se zaměřím na 
knihy pro děti.Pro ty nejmenší – tedy 
předškoláky nabízíme:
obrázkové knížky – leporela:
* POSPÍŠILOVÁ Zuzana
- Zapomenutý chrám
- Tajuplný hrad
- Poprvé ve škole 
- Modrý náklaďáček
- Knihy plné úkolů a hádanek k řeše-
ní
* ŠANDERA Jiří – Hurá do školky
Veselé a poučné příběhy, které pomá-
hají rodičům připravit děti do mateř-
ské školy. Společně s Kačenkou a její-
mi kamarády se děti dozvídají, že ve 
školce je to fajn a nemusí se ničeho 
bát.
* JELÍNKOVÁ Hanka – Šimon a ště-
ňátko Bára
Kniha je určena pro mírně pokročilé 
čtenáře. Velikost písmen a rozmístě-
ní na stránce je pro děti přehledné a 
dobře čitelné.
- knihy z edice „Chytré hlavy“
* CLARKE Penny–Od Ikara po 
rakety
Ilustrovaná historie letectví od prv-

ních snílků v balonech až po super-
moderní stíhačky a rakety, jejichž 
pilotní kabiny jsou plné počítačů.
* HEWITT Sally – Zábavné pokusy 
v přírodě
Edice „Fragment“ proč a jak? Zábav-
né pokusy a poznávací činnosti, jak 
porozumět přírodě a osobně si ověřit 
některé jejich zákonitosti.
* NEČAS Luboš – Pohádkové vaře-
ní
S čím si nejraději hrála malá Xenie? 
Co nejvíc chutná vykutálenému krá-
li? Tohle,  a ještě mnoho dalšího se 
dozvíte v této knížce. Navíc pro vás 
pohádkové postavy připravily spous-
tu lákavých receptů.
* McKAY Hilary – Permanentní 
Růža
Růža Lassonová je dívka, která se v 
životě neztratí. Prudce nezávislá, šíle-
ně chytrá a nekonečně vynalézavá. 
Růžin největší problém je, že ostatní 
ji pořád považují za dítě, přestože už 
jí teď táhne na devátý rok
* KOPIETZ Gerit – Agáta a doktor 
Lupa 
Chyťte zloděje
Kniha z volné řady detektivních pří-
běhů, kde řeší Agáta Bystrá a doktor 
Lupa svérázným způsobem zapeklité 
případy. Pomůckou při řešení pro ně 
přitom je kouzelná lupa.

* WICH Henriette – Nebezpečný 
chat
Nevinný chat se mění ve zdroj infor-
mací pro lupiče. Tři holky na stopě 
prožívají dobrodružství a pomáhají s 
odhalením pachatelů.
* STEKLAČ Vojtěch – Hugo 
Hadiguardi
Humorný román určený především 
pro chlapce
Tyto a řada dalších knih na vás čekají 
v naší knihovně.

Na vaši návštěvu se těší
Jana Švestková, knihovnice

Čtenářský koutek
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Osobnosti Plumlovska
Historie ochotnického divadla v Plumlově „Stopy, jež se snaží ukrýt čas,

jsou stále zde, a inspirují nás.“

„Jedna z velkých kraje ctností,  
tkví v dědictví osobností.“

Milé čtenářky a milí čtenáři 
Zpravodaje,dovolte mi, abych 
vás opět pozvala na procházku 
plumlovskou historií.
Tentokrát jsem nevybrala pouze 
jednu osobnost. Článek bych ráda 
věnovala ohlédnutí se za celou 
skupinou lidí, jejichž snaha a prá-
ce k pozvednutí kulturního života  
v Plumlově je obdivuhodná. Kolik 
pamětníků může vyprávět o zdej-
ších divadelních ochotnických 
souborech? Jistě ještě pěkná řád-
ka. Jako připomínku pro ně, jako 
zajímavost pro mladou generaci  
a všechny ostatní čtenáře, při-
náším vyprávění o tom, jak se na 
Plumlově hrávalo divadlo. Dnes 
už můžeme považovat divadelní 
aktivity na Plumlově za krásný kus 
historie, která však končit nemu-
sí. Kde jsou časové hranice slova 
historie? Ta se přece píše každým 
dnem, který se řadí do zástupu 
všech uplynulých. 

HISTORIE OCHOTNICKÉHO 
DIVADLA V PLUMLOVĚ
     V místní kronice lze najít řadu 
záznamů a vzpomínek rodáků, 
vztahujících se k ochotnickému 
divadelnímu umění, které bylo 
zcela přirozenou součástí živo-
ta našich předků. Plumlov býval  
v širokém okolí známý svojí spo-
lečenskou, divadelní a pěveckou 
tradicí. Lidé se scházeli nejen na 
veřejných místech, ale i v domech, 
kde se připravovaly provizorní 
pódia z židlí, laviček a formanské 
plachty, jen aby vznikl prostor 
pro divadelnické nadšení studen-
tů, které, za přispění místních 
učitelů, stálo u zrodu ochotnické 
divadelní tradice u nás ve městě. 
Nejstarší vzpomínka se datuje do 
60. let 19. století a je o ní zmínka 
i ve Vlastivědném sborníku pro 
mládež župy olomoucké z roku 
1926. V té době se na Plumlově 
probouzí národní vědomí, které je 
posilováno a předáváno zejména 
na veřejných besedách, prostřed-

nictvím recitování a společnými 
pěveckými vystoupeními, ale 
také díky vznikajícímu divadlu. 
U těchto počátků se objevují jmé-
na studentů jako bratři Mucho-
vé, Grmela, Sovík. Právě v domě  
u Grmelů se mnohokrát vyklízela 
světnice, aby se vytvořil prostor 
pro provizorní miniaturní jeviště  
i hlediště. Podle historických zdro-
jů bývala při takových událostech 
hlava na hlavě. Lidé vděčně vyhle-
dávali veřejná vystoupení, která 
je svedla dohromady, umožnila 
zábavu, rozptýlení, poučení a tím 
vším podporovala bohatý spole-
čenský život. Doba byla nelehká. 
Přesto se hrálo a bez vstupného, 
z čisté radosti z předávání ama-
térsky zpracovaných uměleckých 
kusů. Představení občas poctilo 
návštěvou i úřednictvo ze zámku. 
Kulisy si studenti vytvářeli sami. 
Nacházeli při tom všem značnou 
podporu u učitelů (kronika učitele 
označuje jako rechtoři), například 
nadučitel a správce tehdejší farní 
školy, Antonín Jiřík, studentům 
pomáhal. Rozdával úlohy v před-
stavení, radil a organizoval. V jed-
nom roce se ochotníci předvedli  
s průměrně dvěma představeními.
     U zrodu amatérského divadla  
v Plumlově stály také nám již zná-
mé osobnosti. V 80. letech 19. stole-
tí zanechali ve vzpomínkách pečeť 
svého kulturního zápalu hudební 
skladatel Josef Nešvera (nar. 1842, 
zem. 1914), a jeho přítelkyně, Voj-
těška Baldessari Plumlovská (1954 
-1934)  (již známe z předchozích 
čísel Zpravodaje). Tito dva umělci 
organizovali divadelní představe-
ní, v rámci kterých se na Plumlově 
hrávaly pohádky spisovatelky pro 
děti i dospělé. Tehdejší ochotnic-
ké divadlo dokázalo nastudovat  
a předvést obecenstvu nejen čino-
hru, ale i opery. Nešvera, autor 
opery Lesní vzduch, písně Mora-
věnka a hudebních skladeb Plum-
lovské motivy, sám s ochotníky 
dokonce připravil operu Prodaná 

nevěsta od Bedřicha Smetany  
a operu V studni od Viléma Blodka. 
Během Prodané nevěsty sám Neš-
vera doprovázel na klavír pěvec-
ké árie herců. Dalšími vlastními 
divadelními hrami přispíval do 
kulturního stánku i rodák Vojtěch 
Vitásek. Město občas poctili náv-
štěvou i jiné divadelní společnosti 
(Choděrova, Příbramského). 
Na přelomu 19. a 20. století se 
utváří stabilní jeviště v hostinci  
u Páclů. Divadlo se hrávalo ale  
i na Střelnici, v sále U Konšelů, 
dále v oboře u Žraloka (např. bese-
da Moravan tam pořádala pěvec-
ké dýchánky). Divadlo mělo na 
repertoáru hry Tylovy, Klicperovy, 
Štolbovy. Skladatel Josef Nešvera 
se zasloužil i o to, že na Plumlov 
zavítali i známí umělci a pořáda-
ly se hudební akademie, pěvecké 
koncerty, kdy velkou zásluhu na 
organizaci měli především místní 
učitelé (kolem roku 1890). V histo-
rických dokumentech se objevují 
jména známých plumlovských 
rodáků, kteří s ochotnickými 
soubory spolupracovali, napří-
klad MUDr. František Skorovský 
(založil pěvecký soubor Hlahol), 
sourozenci Freidlovi, Kořínkovi, 
František Hýbl (1875 – 1929), kte-
rý hrával při koncertech výborně 
na housle (známe z předchozích 
Zpravodajů), Antonín Švestka, Ele-
onora Muchová, příbuzná Alfon-
se Muchy a mnoho dalších. Píše 
se rok 1895, na Plumlově vznikají 
spolky a besedy, například jednota 
Sokol, spolek Havlíček, okrašlovací 
spolek. Divadelních spolků začíná 
vznikat dokonce několik. Do kul-
turních snah se zapojuje i místní 
církevní spolek (dva kostelní sbo-
ry). 
     Divadlo se hrávalo pod vede-
ním učitelů i v Soběsukách. Na 
představení se chodilo do hostince  
U Hrubanů, ke kapličce pod Křé-
bem nebo i do Žbánovského žle-
bu, dále se hrálo i v Žárovicích v 
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hospodě U Funků a pokaždé šlo 
o velkou společenskou událost. 
Objevuje se zde řada známých 
jmen, spjatých s ochotníky, napří-
klad Ladislav Švestka, František 
Hruban, Josef Lisický, Vilém a 
Alois Paňákovi, Buhuslav Prudký, 
Miroslav Slezák, manželé Krato-
chvílovi, aj.. Obyvatelé Plumlova, 
Soběsuk i Žárovic spojovali své 
umělecké síly a obecenstvo vděč-
ně vítalo každý nový kus. Později 
v roce 1914 pořádal zejména místní 
Sokol akademie, tančívala se Čes-
ká beseda, zpívalo se a recitovalo 
na „přástkách“. Konala se spor-
tovní odpoledne, besídky a stále 
2x do roka představení ochotníků. 
Kulturní rozvoj Plumlova a okolí 
zaznamenává svůj vrchol v roce 
1935, kdy do společenského života 
prudce zasahuje válka. V době Pro-
tektorátu se konalo pouze několik 
koncertů, i za to málo však byli lidé 
vděční. Teprve až kolem roku 1950 
nachází původní bohatý společen-
ský život opět své místo na výsluní  
a lidé k sobě a ke kultuře mají blíž. 
Ochotníci nacvičují a představují 
Jiráskovu Lucernu (1953). Vznikají 
dva divadelní kroužky, jeden pod 
křídly Sokola (M. Staněk), o druhý 
se starají místní hasiči (J. Bukva). 
Později se oba kroužky slučují, 
a obohacují plumlovskou kultu-
ru jak činohrami, tak i operetou.  
Divadelní ochotnický kroužek si 
poté udržuje tradici až do roku 
1982, kdy se plumlovští divadel-
níci úspěšně účastní celostátní 
přehlídky divadelních vesnických 
souborů ve Vysokém nad Jizerou  
i dalších akcí. Zároveň u nás působí 
i smíšený pěvecký sbor Plumlovan, 
aktivní až do roku 1983. 
     Na konci naší procházky historií 
ochotnických divadel v Plumlově 
nás čeká zastávka poslední, nesou-
cí letopočet 2001. V tomto roce 
byla založena divadelní společnost 
„Podhradské divadlo Plumlov“, 
jako přímý pokračovatel ochotnic-
kého divadla s více než stoletou 
tradicí, o kterém jsem se zmiňo-
vala výše. Zakladatel pan Ing. Jiří 
Staněk převzal vedení ochotníků 
od otce (již dříve), aktivně v něm 

pokračoval a společně s dalšími 
nadšenci ho rozvíjel. Poté, co byla 
ukončena činnost Osvětové bese-
dy, soubor přešel pod LŠU Plumlov. 
Ochotníci, dospělí i děti, byli vede-
ni paní Suchánkovou. Podhradské 
divadlo spolupracovalo i se sou-
bory v Prostějově (Moje divadlo, 
Historia) a vedle pořádání před-
stavení se podílelo na hudebních  
a literárních večerech na Plumlo-
vě. Tři zakladatelé znovuobnove-
ného souboru, čítajícího 25 členů, 
měli záměr vytvořit prostor pro 
kulturní vyžití lidí každého věku 
a rozšíření kulturního povědomí 
pro všechny účastníky. Na tomto 
místě záznamy v kronikách končí 
a téma ochotnické divadlo zůstá-
vá otevřenou kapitolou v historii 
města Plumlova.
Epilog:
    Nejstarší vzpomínka se vztahuje 
k 60. létům 19. století, což zname-
ná, že tradice divadel v Plumlově by 
mohla oslavit zhruba 150 let od své-
ho narození. Jak velkými změnami 
prošla naše společnost? Jak mnoho 
skutků se za tu dobu událo v životě 
státu, města, a všech lidí, kteří tu 
žili a žijí? Nepočítaně. V současné 
době žádné ochotnické divadlo na 
Plumlově aktivně nepracuje. Mož-
ná by divadelní snahy mohly najít 
cestu na svět, možná jen dřímají  
a čekají na správný impuls. Inspi-
rací se mohou stát hostující spo-
lečnosti s jejich skvěle zvládnutý-
mi tituly, jako například divadelní 
sešlost Temno z Týniště nad Orli-

cí, anebo Morkovští ochotníci  
z Morkovic-Slížan, jejichž předsta-
vení nás potěšila v minulých dvou 
sezónách. 
     Ochotnické divadlo má v umě-
leckém světě unikátní postavení. 
Vazby herců i diváků jsou mnohem 
bezprostřednější, láska k umění je 
cítit v každém slově a dokonalost 
provedení není to, oč kráčí. Umě-
ní, předávané ochotníky, má sílu 
oživit v osobních sférách životů 
hodnoty jako je láska, naděje, tou-
ha, potřeba po naplnění života 
něčím, co nelze uchopit do dlaní. 
Žádná hospodářská recese, ani 
dobré či špatné vlády, ani politická 
rozhodnutí, nemohou mít vliv na 
velikost ryzího nadšení a s láskou 
předávaného umění, které nese 
silný náboj energie, nezničitelné 
v žádné, byť sebetěžší historické 
etapě. Jsou to jednotliví lidé, ženy, 
muži, děti, kteří předávají vzácný 
pramen schopností, entuziasmu, 
dovedností ostatním, se záměrem 
vynést kulturní povědomí a cítě-
ní na vyšší úroveň. Každé divadlo 
je tvárný, živoucí organismus, 
reagující na podněty tady a nyní  
a v mnohých obcích se stává srd-
cem místní kultury. Co je třeba 
k tomu, aby se i divadelní srdce 
Plumlova znovu rozeběhlo pravi-
delným tempem?
Z místní kroniky, pamětí a vzpo-
mínek rodáků pro vás vybrala  
a zpracovala: 

Jitka Spurná

V medu nám pøíroda dala jeden ze svých nejlepších a nejvzácnìjších darù (E. Zander)

M E D pøímo od vèelaøe
Nejlepší prevence proti nemocem
 jedna polévková lžíce
       medu dennì

Med pochází z podhùøí
 Drahanské vrchoviny

Med odpovídá normì jakosti Èeského svazu vèelaøù è. 1/ 1999

Bc. Jiøí Hudeèek, Vinohrádky 519, Plumlov,  mob.: 608 711 457
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Upozornění

Sport
Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  A  
podzimní část soutěže 2009/2010 I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B
sobota     8.8.09 16.30 Plumlov Klenovice n.H 1 : 1
sobota   15.8.09 16.30 Plumlov Kojetín 4 : 4
sobota   22.8.09 16.30 Dub na Moravě Plumlov 6 : 4
sobota   29.8.09 16.30 Plumlov Troubky 4 : 2
neděle     6.9.09 16.30 Čechovice Plumlov 0 : 0
sobota   12.9.09 16.00 Plumlov FKM Opatovice 6 : 2
neděle   20.9.09 16.00 Kožušany Plumlov 1 : 2
sobota   26.9.09 15.30 Plumlov Brodek u Př. 1 : 2
sobota    3.10.09 15.30 VTJ Lipník n.B. Plumlov 1 : 0
sobota  10.10.09 15.00 Plumlov Náměšť n.H.
neděle  18.10.09 15.00 Slatinice Plumlov odjezd ve 13.15 hodin
sobota  24.10.09 14.30 Plumlov Mostkovice
neděle    1.11.09 13.30 Jesenec Plumlov odjezd ve 12.00 hodin hřiště Dzbel
sobota 7.11.2009 13.30 Klenovice n. H. Plumlov odjezd 11.45 hodin hřiště Němčice n.H.
sobota14.11.2009 13.00 Kojetín. Plumlov odjezd v 11.00 hodin

Tabulka I.A třídy, skupina B – podzim 2009

1. Lipník  8 5 2 1 25:7 17 

2. Náměšť na Hané 8 5 1 2 21 : 13 16 
3. Kojetín  8 4 3 1 23 : 10 15 
4. Troubky  8 4 2 2 17: 15 14 
5. Dub nad Mor.  8 4 1 3 20 : 16 13 
6. Plumlov  8 3 3 2 22 : 18 12 
7. Brodek u Př.  8 3 3 2 19 : 18 12 
8. Opatovice  8 3 2 3 13 : 17 11 
9. Slatinice  8 3 2 3 9 : 18 11 
10. Čechovice  8 3 1 4 7 : 6 10 
11. Jesenec  8 1 5 2 14 : 16 8 
12. Mostkovice  8 1 3 4 6 : 12 6 
13. Klenovice  8 1 1 6 13 : 27 4 
14. Kožušany  8 1 1 6 7 : 23 4 

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – žáci
podzimní část  soutěže 2009/2010
okresní přebor Prostějov 

st 26.8.09 17.00 Výšovice Plumlov 0 : 2

so 29.8.09 10.00 FKM Konice Plumlov 0 : 8

so 12.9.09 10.00 Plumlov Otaslavice 2 : 1

so 19.9.09 10.00 Plumlov Určice 0 : 2

st 23.9.09 17.00 Plumlov Pivín 1 : 1

so 26.9.09 10.00 Nezamyslice n. H. Plumlov 1 : 1

so 3.10.09 10.00 Plumlov Protivanov 0 : 8

ne 11.10.09   9.00 Vrahovice Plumlov odj. v 7.45

so 17.10.09 10.00 Plumlov Bedihošť

so 24.10.09 10.00 Plumlov Klenovice n.H.

Tabulka okresního přeboru – žáci podzim 2009

1 TJ Haná Nezamyslice 7 49 : 8 19

2 TJ Sokol Protivanov 7 62 : 7 18

3 TJ Sokol Pivín 7 19 : 13 10

4 Sokol Bedihošť 6 25 : 30 9

5 TJ Sokol Určice 5 11 : 4 9

6 TJ Oresvo Sokol Plumlov 5 12 : 4 8

7 TJ Sokol Klenovice n. H. 5 10 : 17 6

8 FKM Konice „B“ 4 5 : 35 3

9 Sokol Otaslavice 3 5 : 10 3

10 FC Výšovice 5 4 : 40 1

11 Sokol Vrahovice 6 4 : 38 1


