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Lidové obyčeje a tradice o Vánocích
Milé čtenářky, milí čtenáři,
přiblížily se Vánoce, čas sváteční, 
plný klidu, pohody, vzájemného 
obdarovávání, a to nejen dárky  
v krásném papíře. 
	 Nejspravedlivějším	 a	 neú-
navným	dárcem	je	však	čas,	nadělují-
cí	každému	stejnou	měrou.	0pět	ule-
těl	jako	nepolapitelný	pták,	sotva,	že	
jsme	si	ho	v	každodenním	shonu	sta-
čili	všimnout.	Dolétl	s	námi	na	konec	
roku,	 aby	 se	 proměnil	 v	 nesčetně-
krát	 předávané	poselství,	 které	 sdílí	
zejména	křesťanský	svět.	Ať	už	ctíme	
víru	tuto,	jinou	nebo	žádnou,	v	před-
vánoční	dobu	se	pokoušíme	zastavit	
kroky,	 ohlédnout	 se	 a	možná	 i	 najít	
nový	či	jiný	směr	pro	naše	další	dny	
a	 měsíce.	 Sváteční	 chvíle	 na	 konci	
roku	jsou	v	porovnání	se	všemi	čtyř-
mi	 ročními	 obdobími	 možná	 příliš	
krátké	pro	zklidnění,	přesto	se	stává-
me	vnímavější	 ke	 svému	okolí.	Rádi	
se	 necháváme	 inspirovat	 náladou,	
atmosférou,	 vzpomínkami.	 Za	 okny	
se	brzy	stmívá,	tma	a	chlad	nás	bez-
pečně	 udržuje	 v	 teple	 domova	 a	my	
spokojeně	popíjíme	horký	čaj	či	svá-
teční	punč,	a	ujídáme	cukroví.	Dnes	
daleko	častěji	sáhneme	po	knize	nebo	
časopisu,	 více	 hovoříme	 se	 svými	
blízkými,	více	se	od	nich	dozvídáme,	
svěřujeme	se.	O	slovo	se	hlásí	nadě-
je,	 plány	 a	 předsevzetí.	 Jaké	 obrazy	 
z	dětství	nás	napadají,	řekne-li	se	slo-
vo	Vánoce?	Určitě	 stromeček.	Větši-
nou	 i	 smažený	kapr	s	bramborovým	
salátem	a	záplava	cukroví	všech	tva-
rů	a	velikostí.	Dary,	dárky	i	dárečky.	
Dobrá	 nálada.	 Vánoce	 bývají	 v	 něk-
terých	 domácnostech	 často	 spojeny	 
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i	s	lidovými	zvyky	a	tradicemi,	z	nichž	
některé	téměř	vymizely	a	zbyly	z	nich	
jen	 vzpomínky	 a	 slova,	 která	 dneš-
ním	dětem	mnoho	nenapoví.	Pojďme	
zapátrat	 v	minulosti	 a	 připomenout	
si	tradice	starobylých	Vánoc	tak,	 jak	
je	 kdysi	 ctili	 naši	 předkové	o	 jednu,	
dvě	 i	 mnoho	 generací	 před	 námi.	
Jedno	máme	 navzdory	 času	 i	 místu	
společné.	Smysl	Vánoc	nacházíme	ve	
vzájemné	úctě,	lásce	a	přátelství.	

ADVENT
Slovo	 Advent	 pochází	 z	 latinského	
„adventus“,	 což	 znamená	 příchod.	
Doba	adventní	je	vlastně	přípravnou	
dobou	na	Vánoce	a	už	od	11.	století	se	
ustálila	 na	 posledních	 čtyřech	 týd-
nech	před	Štědrým	dnem.	Advent	je	
časem	 půstu.	 	 Každá	 ze	 čtyř	 nedělí	
má	 lidové	 označení	 (železná,	 bron-
zová,	stříbrná	a	zlatá).	Advent	začíná	
nedělí,	připadající	na	období	mezi	27.	
listopadem	a	3.	prosincem.

LEGENDA O NAROZENÍ JEŽÍŠKA
Podle	biblického	příběhu	se	malý	Ježí-
šek	narodil	v	městě	Betlémě,	kam	se	
z	Nazarethu	vydali	jeho	rodiče	Marie	
a	Josef.	V	té	době	římský	císař	vyhlá-
sil	sčítání	lidu	a	majetku.	Každý	měl	
povinnost	 se	 přihlásit	 tam,	 odkud	
pocházel.	V	Betlémě	Marie	s	Josefem	
nenašli	 nocleh,	 a	 tak	 se	 uchýlili	 do	
salaše	nedaleko	od	bran	města.	Tam	
Marie	porodila	Ježíška	a	uložila	jej	do	
jesliček,	které	se	používaly	na	krme-
ní	 zvířat.	 Jako	 první	 se	 o	 narození	
dozvěděli	 pastýři,	 kterým	 zprávu	
podle	legendy	zvěstoval	anděl.	Vyda-
li	 se	 na	 cestu	 do	 Betléma,	 poklonit	
se	novému	králi.	Z	východu	přivedla	
do	Betléma	jasná	hvězda	tři	mudrce.	
Byli	to	Tři	králové	a	přinesli	Ježíško-
vi	dary,	mezi	nimi	myrhu,	kadidlo	a	
zlato.	O	narození	dítěte	 se	dozvěděl	
i	 král	 Herodes	 Veliký.	 Ze	 strachu	 o	
svůj	 trůn	 nechal	 zavraždit	 všechny	
narozené	chlapce,	ale	Josefovi	a	Marii	
s	Ježíškem	se	podařilo	uprchnout	do	
Egypta,	odkud	se	vrátili	až	po	smrti	
Heroda.

VÁNOCE
Vánoce,	 tak	 jako	 řada	 významných	
svátků	byly	částečně	převzaty	z	před-
křesťanských	 zvyků	 a	 oslav.	Mohou	
pocházet	i	z	oslav	zimního	slunovra-
tu,	 trvajícího	 dvanáct	 nocí.	Historie	
slavení	 Vánoc	 spadá	 do	 doby,	 kdy	
se	 v	 římském	 kalendáři	 v	 roce	 336	
objevuje	nový	svátek,	Adventus	Divi.	
Křesťané	jej	přejmenovali	na	Adven-
tus	 Domini,	 neboli	 Příchod	 Páně	 
a	poprvé	ho	oslavili	v	roce	354.

KOLEDY
Koledy	 jsou	 také	 nazývané	 hudba	
Vánoc.	 Staly	 se	 vánoční	 kratochvílí,	
kterou	 ve	 středověku	 šířili	 po	Evro-
pě	 potulní	 žáci.	 Vznik	 nejstarších	
koled	 se	 datuje	 do	 doby	 předhusit-
ské.	Počátky	vzniku	koledy	„Narodil	
se	Kristus	pán“	 jako	 symbolu	Vánoc	
pocházejí	 ze	 13.	 století.	 Další	 jako	
„Nesem	Vám	noviny“	 nebo	 „Půjdem	
spolu	do	Betléma“	jsou	mladší	a	jsou	
z	 doby	 pobělohorské.	 Hlavní	 dobou	
koledování	 je	 doba	 mezi	 Štědrým	
dnem	a	svátkem	Tří	králů,	nejčastěji	
však	na	Štědrý	den	a	na	Štěpána.	

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Podle	jedné	z	legend	vznikl	zvyk	zdo-
bit	 stromeček	 díky	 opatu	 Kolumbá-
novi	z	Luxeuilu.	Misionářská	činnost	
jej	zavedla	do	Bretaně	a	Burgundska,	
kde	 chtěl	 přiblížit	 svátek	 narození	
Ježíška	a	ozdobil	jehličnan	zapálený-
mi	pochodněmi.	Zář	pochodní	přilá-
kala	 zástupy	 lidí,	 kteří	 se	 dozvěděli	
o	 Ježíškově	 narození.	 Je	 možné,	 že	
právě	 v	 ten	 den	 přišel	 na	 svět	 zvyk	
strojit	 vánoční	 stromeček.	 V	 našich	
zemích	 se	 stromeček	 poprvé	 objevil	
kolem	roku	1812.	V	některých	domác-
nostech	se	strojil	stromeček,	v	jiných	
se	zdobívaly	jesličky.

U SVÁTEČNÍHO STOLU
Před	 samotnou	 štědrovečerní	 večeří	
byl	odměněn	ten,	kdo	celý	den	držel	
půst	 a	 odolal	 sladkostem.	Viděl	 pak	
zlaté	prasátko,	jak	přebíhá	po	stěnách	
světnice.	Prostírání	stolu	se	věnovala	
velká	pozornost.	

...pokračování na straně 7
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Ze zasedání rady města
Usnesení z 79.zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 30.9.2009:

Rada města bere na vědomí: 
-	program	a	organizační	zajištění	Hubert-
ské	měe	–	Zámek	Plumlov	24.10.2009,
-	zápis	z	jednání	kontrolního	výboru	dne	
21.9.2009,
-	informaci	o	záměru	společnosti	Telefo-
nica	-	O2	zrušit	VTA	v	Soběsukách,
-	 protokol	 z	 následné	 kontroly	 České	
školní	inspekce	v	ZUŠ	Plumlov,
-	informaci	o	připravovaných	vodohospo-
dářských	řízeních	s	účastí		Města	Plum-
lov,
-	informaci	o	stavebních	řízeních	s	účastí	
města.

Rada města schvaluje:
-	 podání	 žádostí	 o	 poskytnutí	 dotace	
z	 OPŽP	 –	 kompostárna	 +	 rekultivace	
skládky	TKO,
-	mandátní	smlouvy	s	pí.	ing.Švadlenko-
vou,	Přerov	na	zpracování	projektů	kom-
postárny	a	rekultivaci	skládky	TKO,
-	souhlas	zřizovatele	s	přijetím	darů	–	ZŠ	
Plumlov,
-	 kladné	 stanovisko	 k	 umístění	 betono-
vých	 sloupů	 a	 elektrického	 vedení	 na	
pozemcích	města	 v	 k.ú.	 Žárovice	 –	 pří-
pojka	k	chatě	p.	Danka,	Brno,
-	přidělení	obecního	bytu	–	Plumlov	č.p.	
482	–	paní	D.	Liškové,	Plumlov,
-	 prodloužení	 nájemní	 smlouvy	 na	 byt	 
v	domě	v	Žárovicích	č.p.	15	paní	Z.	Nová-
kové,	Plumlov.

Rada města ukládá:
-	 posoudit	 žádost	 o	 úpravu	 nájemní	
smlouvy	 společnosti	 ATC	 Žralok	 Plum-
lov,	s.r.o.,
-	 předat	 MF	 ČR	 podklady	 k	 uvolnění	
dotace	na	1.	etapu	rekonstrukce	Tyršova	
náměstí	v	Plumlově.

Usnesení z 80.zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 14.10.2009:

Rada města bere na vědomí:
-	statické	posouzení	únosnosti	stropů	na	
objektu	ZŠ	Plumlov,
-	 informaci	o	akceptaci	žádostí	o	dotaci	
OPŽP	na	zateplení	budovy	MŠ	Plumlov	a	
výměnu	oken	ZŠ	Plumlov,
-	informaci	o	stavebních	řízeních	s	účastí	
města,
-	informace	z	diskuse.

Rada města schvaluje:
-	termín	a	program	16.	zasedání	Zastupi-
telstva	Města	Plumlova,
-	dodatek	č.1	Smlouvy	o	dílo	na	výstavbu	
chodníku	v	ul.	Ohrozimské	v	Plumlově	(	
STRABAG,	a.s.),	
-	 výkaz	 zisků	 a	 ztrát	 a	 rozvahu	 DpS	
Soběsuky	ke	dni	30.9.2009,
-	 souhlas	 zřizovatele	 s	 přijetím	 daru	
–	počítačové	centrum	(	MŠ	Plumlov),
-	 zařazení	 žádosti	 manželů	 Vojtových,	
Plumlov	k	žádostem	o	změnu	územního	
plánu,

-	 zařazení	 opravy	 poškozených	 trámů	 (	
střecha	ZŠ	Plumlov	)	mezi	připravované	
investiční	akce,
-	 předání	 žádosti	 o	 byt	 p.	 T.Raka	 do	
pořadníku	žadatelů.

Rada města neschvaluje:
-	 finanční	 příspěvek	 na	 pokrytí	 zvýše-
ných	nákladů	VaK	Plumlov	–	Vícov	v	roce	
2009.

Rada města ukládá:
-	pokračovat	v	přípravě	žádosti	o	dotaci	
na	výstavbu	kanalizace,
-	vytypovat	vhodné	nebytové	prostory	ve	
vlastnictví	 města	 pro	 komerční	 proná-
jem,
-	připravit	nájemní	smlouvu	na	pronájem	
kiosku	a	veřejných	WC.

Usnesení z 81.zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 26.10.2009:

Rada města bere na vědomí:
-	informaci	o	zahájení	přezkoumání	hos-
podaření	města	za	rok	2009,
-	zprávu	o	posouzení	projektu	na	rekon-
strukci	veřejného	rozhlasu	–	MAS	Pros-
tějov-venkov,	o.p.s.,
-	zprávu	o	kontrole	matriky	MěÚ	Plum-
lov,
-	informaci	o	stavebních	řízeních	s	účastí	
Města	Plumlov.

Rada města schvaluje:
-	 smlouvu	 o	 výpůjčce	 –	 štěpkovač,	 3	 ks	
křovinořezů	a	motorová	pila	–	KZ	Plum-
lov,	p.o.,
-	 převod	 drobných	 propagačních	 před-
mětů	na	o.p.s.	Zámek	Plumlov	(	dle	pří-
lohy	č.	1	),
-	 přerušení	 činnosti	 školní	 družiny	 ZŠ	
Plumlov	v	době	vedlejších	prázdnin,
-	vnitřní	směrnici	o	DPH,
-	nové	vyhlášení	záměru	pronájmu	neby-
tových	 prostor	 na	 Tyršově	 náměstí	 v	
Plumlově,
-	finanční	příspěvek	ve	výši	5.000,-		Kč	na	
vydání	knihy	o	listopadu	1989	(	Muzeum	
Prostějovska	),
-	 výběr	 dodavatele	 stavebních	 prací	 na	
2.etapu	rekonstrukce	Tyršova	náměstí	v	
Plumlově	 (ARKO	 TECHNOLOGY,	 a.s.,	
Brno).

Rada města předává k projednání 
zastupitelstvu města:
-	návrh	na	podání	žádosti	PF	ČR	o	úplat-
ný	převod	pozemků	v	k.ú.	Plumlov.,

Rada města ukládá:
-	OV	Žárovice	posoudit	žádost	manželů	
Dankových,	Brno	o	prodej	pozemku	p.č.	
459/21	v	k.ú.	Žárovice,
-	 dojednat	 navržené	 úpravy	 návrhu	
smlouvy	 o	 dílo	 –	 ARKO	 TECHNOLGY,	
a.s.,	 Brno	 a	následně	uzavřít	 smlouvu	o	
dílo	 na	 2.	 etapu	 rekonstrukce	 Tyršova	
náměstí	v	Plumlově.

Usnesení z 82.zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 11.11.2009:

Rada města bere na vědomí:
-	dodatek	č.	1	prozatímního	manipulační-
ho	řádu	Plumlovské	přehrady,
-	 výsledky	 rozboru	 pitné	 vody	 –	 VaK	
Plumlov-Vícov,	 	 protokol	 o	 zkoušce	
odpadních	vod	z	ČOV	Plumlov,
-	informaci	o	výsledku	odvolacího	řízení	
–	 poškození	 paty	 hráze	 Podhradského	
rybníka,
-	 dopis	 PF	 ČR	 –	 zamítnutí	 úplatného	
převodu	 pozemků	 podle	 žádosti	 Města	
Plumlov,
-	informaci	o	stavebních	řízeních	s	účastí	
Města	Plumlov,
-	informace	z	diskuse.

Rada města schvaluje:
-	 majetkové	 vypořádání	 po	 ukončení	
členství	v	SMLD	Niva,	
-	smlouvy	o	likvidaci	komunálního	odpa-
du	–	podnikatelské	subjekty,
-	dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o	závazku	veřej-
né	služby	v	linkové	osobní	dopravě	–	FTL	
Prostějov,	a.s.,
-	 podání	 žádosti	 MO	 ČR	 o	 bezúplatný	
převod	nepotřebné	techniky,
-		smlouvu	o	pronájmu	hrobového	místa	
–	V.	Spíchalová,	Plumlov,
-	 smlouvu	 o	 dílo	 s	 firmou	CAD	 projekt	
plus,	 s.r.o,	 Prostějov	 –	 zpracování	 pro-
jektu	na	opravy	IV.	nadzemního	podlaží	
vysokého	zámku,
-	 souhlas	 se	 zřízením	 dočasné	 stavby	 –	
pergoly	na	pozemku	248/1	v	k.ú.	Plumlov	
podle	žádosti	p.	Hanzlíka,	Plumlov,	
-	 souhlas	se	subdodavatelem	stavebních	
prací	 na	 2.etapě	 rekonstrukce	 Tyršova	
náměstí	v	Plumlově,
-	vyhlášení	záměru	prodeje	pozemku	p.č.	
452/21	v	k.ú.	Žárovice	–	Dankovi,	Brno,
-	 rozpočtové	 opatření	 č.7/2009	 ze	 dne	
11.11.2009	(	viz.	příloha	č.1	),
-	provedení	nástřiku	hasičského	automo-
bilu.

Rada města předává k projednání 
zastupitelstvu města:
-	 návrh	 na	 odkoupení	 nemovitosti	 +	
pozemky	p.č.	 1157/2,	 1157/3,	 1157/4	a	 1158	
v	k.ú.	Plumlov	–	STAVO	od	p.	J.	Nováka,	
Prostějov,
-	návrh	na	pojmenování	nové	ulice	v	loka-
litě	U	boží	muky	–	Nad	přehradou.

Rada města ukládá:
-	projednat	a	připravit	podklady	pro	pří-
padné	uzavření	kupní	smlouvy	na	nemo-
vitosti	 +	 	 pozemky	 p.č.	 1157/2,	 1157/3,	
1157/4	a	1158	v	k.ú.	Plumlov	od	p.	J.	Nová-
ka,	Prostějov.
Usnesení z 83. zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 25.11.2009:

Rada města bere na vědomí:
-	 akceptaci	 žádostí	 o	 dotaci	 na	 kom-
postárnu	a	rekultivaci	skládky	SFŽP,
-	 informaci	 PČR	 o	 odložení	 trestního	
oznámení	 na	 p.	 ing.	 Dolečka,	 bývalého	
jednatele	 ATC	 Žralok	 Plumlov,	 spol.	 s	
r.o.,
-	odpověď		MO	ČR	k	žádosti	Města	Plum-
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lov	 o	 bezúplatný	 převod	 nepotřebné	
techniky,
-	informaci	o	stavebních	řízeních	s	účastí	
Města	Plumlov,
-	informace	z	diskuse.

Rada města schvaluje:
-	 termín	 a	návrh	programu	 17.	 zasedání	
Zastupitelstva	Města	Plumlova,
-	dodatek	č.	2	ke	smlouvě	o	závazku	veřej-
né	služby	v	linkové	osobní	dopravě	–	FTL	
Prostějov,	a.s.,
-	 souhlas	 zřizovatele	 s	 provedením	
rekonstrukce	 osvětlení	 v	 učebně	 výpo-
četní	techniky	ZŠ	Plumlov,	
-	odpisový	plán	ZŠ	Plumlov	na	rok	2010,
-	 smlouvu	 o	 zajištění	 funkce	 JSDH	 pro	
Obec	Ohrozim		JSDH	Plumlov,
-	 rozpočtové	 opatření	 č.8/2009	 ze	 dne	
25.11.2009	(	viz.	příloha	č.1	).

Rada města předává k projednání 
zastupitelstvu města:
-	 návrh	 na	 podání	 žádosti	 o	 odkoupení	
pozemků	p.č.	1481	a	p.č	1482	,	oba	v	k.ú.	
Plumlov	od	Lesů	ČR,	s.p.,
-	 požadavky	 ZŠ	 Plumlov	na	 příspěvek	 z	
rozpočtu	města	v	roce	2010,

Rada města neschválila:
-	vyhlášení	záměru	prodeje	pozemku	p.č.	
741	v	k.ú.	Hamry	–	žádost	p.	J.	Adámka,	
Prostějov.

Rada města ukládá:
-	 provádět	 pravidelně	 kontrolu	 plně-
ní	 usnesení	 rady	 města	 a	 informovat	 o	
nesplněných	úkolech,
pokračovat	v	jednáních	s	Povodím	Mora-
vy,	 s.p.	 o	 úpravě	 komunikace	 pod	 hrází	
Podhradského	 rybníka	 (	 resp.	 výstavbě	
opěrné	zdi).

Usnesení z 83. zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 25.11.2009:

Rada města bere na vědomí:
-	informaci	o	provedené	inspekci	posky-
tování	 sociálních	 služeb	 v	DpS	 Soběsu-
ky,
-	informaci	o	stavebních	řízeních	s	účastí	
Města	Plumlov,
-	informaci	o	dotačních	titulech	(	sluneč-
ní	 kolektory	 na	 ohřev	 TUV,	 počítačové	
vybavení	knihovny).

Rada města schvaluje:
-	kladné	stanovisko	k	návrhu	na	převze-
tí	 investorství	 od	 Vodovodu	 Pomoraví	
–	větev	Plumlovsko,
-	 přeúčtování	 použitých	 provozních	
prostředků	na	prostředky	 investiční	 při	
provedené	 rekonstrukci	 osvětlení	 ve	 3	
učebnách	ZŠ	Plumlov,
-	souhlas	s	převodem	hodnoty	technické-
ho	zhodnocení	ZŠ	Plumlov	(80.938,-	Kč)	
na	vlastníka	budovy,
-	 zařazení	 žádosti	 o	 změnu	 územního	
plánu	 p.	 Musílka,	 Olomouc	 k	 dalším	
podobným	žádostem	evidovaným	na	sta-
vebním	úřadu	Měú	v	Plumlově,
-	pronájem	hrobového	místa	(	pí.	Kama-
sová	a	pí,.	Zlatníčková,	obě	Plumlov),
-	 smlouvu	 o	 výpůjčce	 3	 ks	 odpadových	

Ze zasedání
zastupitelstva
USNESENÍ 16. zasedání Zastupitelstva 
Města Plumlova ze dne 26.10.2009

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

Zastupitelstvo města schválilo:
-	program	16.	zasedání	Zastupitelstva	Města	
Plumlova	 doplněný	 o	 nový	 bod	 –	 žádost	 o	
překládání	informací	o	plnění	rozpočtu	čle-
nům	zastupitelstva	města,
-	 Zřizovací	 listinu	 Základní	 školy	 Plumlov,	
okres	Prostějov,	příspěvková	organizace,
-	 Zřizovací	 listinu	Mateřské	 školy	 Plumlov,	
příspěvková	organizace,
-	 Zřizovací	 listinu	Základní	 umělecké	 školy	
Plumlov,	příspěvková	organizace,
-	 Zřizovací	 listinu	Mateřské	 školy	 Plumlov,	
příspěvková	organizace,
-	 Zřizovací	 listinu	 Domova	 pro	 seniory	
Soběsuky,	příspěvkové	organizace,	
-	Zřizovací	listinu	Klubového	zařízení	Plum-
lov,	příspěvková	organizace,
-	 rozpočtové	 opatření	 Města	 Plumlov	
č.6/2009	ke	dni	26.10.2009	(viz.	příloha	č.1	),
-	 odložení	 žádosti	 o	 poskytnutí	 bezúročné	
půjčky	 ve	 výši	 500.000,-	 Kč	 VaK	 Plumlov-
Vícov	na	příští	jednání	zastupitelstva	města,
-	podání	žádosti	o	úplatný	převod	pozemků	
p.č.		1072/1,	1101,	1112/1,	1112/2,	1152/1	a	1216,	vše	
v	k.ú.		Plumlov	z	nabídky	PF	ČR.

Zastupitelstvo města neschválilo:
-	doplnění	programu	16.	zasedání	Zastupitel-
stva	Města	Plumlova	o	nový	bod	–	odvolání	p.	
Bc.	V.	Chytráčka	z	funkce	člena	rady	města.

Zastupitelstvo města ukládá:
-	p.	starostovi	města:	zabezpečit	předkládání	
informací	o	plnění	rozpočtu		členům	zastu-
pitelstva	města	 (	 v	 roce	 2009	 bude	 předán	
členům	zastupitelstva	 výkaz	o	hospodaření	
k	 30.9.2009,	 v	 dalších	 letech	 k	 30.6.	 roku,	
vždy	 nejpozději	 do	 nejbližšího	 zasedání	
zastupitelstva	města	následujícího	po	tomto	
termínu	),
-	 vedoucímu	Vak	 Plumlov-Vícov	 –	 na	 příští	
zasedání	 zastupitelstva	města	 doplnit	 pod-
klady	žádosti	VaK	Plumlov-	Vícov		o	poskyt-
nutí	bezúročné	půjčky	ve	výši	500.000,-	Kč,	
zejména	pak	předložit	doklady	o	finančním	
hospodaření	 VaKu,	 nákladech	 na	 provoz,	
možných	dopadech	tj.	zvýšení	ceny	vodného	
a	stočného	při	neschválení	půjčky	a	porovná-
ní	cen	vodného	a	stočného	ve		srovnatelných	
obcích.

USNESENÍ 17. zasedání Zastupitelstva 
Města Plumlova ze dne 9.12.2009

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-	 informaci	o	plnění	usnesení	uložených	na	
minulých	 zasedáních	 Zastupitelstva	 Města	
Plumlova,	
-	 informaci	 o	 aktuální	 situaci	 ATC	 Žralok	
Plumlov,	spol.	s	r.o..

Zastupitelstvo města schválilo:
-	program	17.	zasedání	Zastupitelstva	Města	
Plumlova,	 doplněný	 o	 nový	 bod:	 Převzetí	
investorství	 Vodovodu	 Pomoraví,	 svazku	
obcí	–	výstavba	vodovodu	v	obcích	Soběsuky,	
Žárovice	a	Hamry,
-	 Smlouvu	 o	 obstarání	 obchodů	 s	 cennými	
papíry	kolektivního	investování	–	Komerční	
banka,	a.s.,
-	 leasingová	 	 smlouva	 –	 ŠKODA	 OCTAVIA	
COMBI,
-	 prodej	 pozemku	 p.č.	 452/21	 v	 k.ú.	 Žáro-
vice	 –	 trvalý	 travní	 porost,	 výměra	 615	 m2	
manželům	 Dankovým,	 Brno	 za	 cenu	 100,-	
Kč/m2	s	 tím,	že	kupující	uhradí	náklady	na	
vklad	do	katastru	nemovitostí	a	daň	z	převo-
du	nemovitostí,
-	 podání	 žádosti	 o	prodej	p.č.	 1481	o	 výmě-
ře	47	m2	(zastavěná	plocha	a	nádvoří)		a	p.č	
1482	o	výměře	307	m2	(	ostatní	plocha)	oba	v	
k.ú.	Plumlov	–	Lesy	ČR,	s.p.,
-	výši	vodného	 	30,-	Kč/m3	a	stočného	 	25,-	
Kč/m3	včetně	DPH	pro	vodovod	a	kanalizaci	
provozovanou		VaK	Plumlov-Vícov	s	platnos-
tí	od	1.1.2010,
-	prominutí	nájemného	společnosti	ATC	Žra-
lok	Plumlov,	 spol.	 s	 r.o.	za	 rok	2008	ve	výši	
100.000,-	Kč,
-	 poskytnutí	 dotace	 společnosti	 ATC	 Žra-
lok	Plumlov,	 spol.	 s	 r.o.	za	 rok	2009	ve	výši	
100.000,-	Kč	na	provedené	opravy	majetku	ve	
vlastnictví	města,
-	 rozpočtové	 opatření	 Města	 Plumlov	
č.9/2009	ke	dni	9.12.2009	(	viz.	příloha	č.1	),
-	 pravidla	 rozpočtového	 provizoria	 na	 1.	
čtvrtletí	 r.	 2010,	 kdy	 bude	 Město	 Plumlov	
měsíčně	 hospodařit	 s	 příjmy	 i	 výdaji,	 které	
nepřekročí	 1/12	 	 reálných	 rozpočtových	pří-
jmů	resp.	výdajů		r.	2009,
-	pojmenování	nové	ulice:	U	Boží	muky.

Zastupitelstvo města neschválilo:
-	 poskytnutí	 bezúročné	 finanční	 půjčky	
–	VaK	Plumlov	–	Vícov	ve	výši	500.000,-	Kč.

Zastupitelstvo  města uložilo:
-	odložit	projednání	odkoupení	nemovitostí	
+	 pozemků	 p.č.	 1157/2,	 1157/3,	 1157/4	 a	 1158	
v	 k.ú.	 Plumlov	 –	 STAVO	 na	 další	 zasedání	
zastupitelstva,	 zvažována	 bude	 i	 možnost	
odkoupení	 objektu	 bývalé	 „tesárny“,	 pan	
Sušeň,	 starosta	 města	 doplní	 podkladové	
materiály	 a	 zajistí	 prohlídku	 obou	 nemovi-
tostí	pro	členy	zastupitelstva	města,
-	 p.	 Vojtovi,	 vedoucímu	 VaK	 Plumlov-Vícov	
-	 připravit	 podkladové	materiály	 pro	 výběr	
dodavatele	 a	 realizaci	 instalace	kalové	kon-
covky	pro	ČOV	Plumlov.

nádob	–	EKO-KOM,	a.s.,
-	 rozhodnutí	 	 v	 působnosti	 zřizovatele	
v	 souladu	 s	 §9,	 odstavec	 3,	 písmeno	 d)	
zákona	č563/1991	Sb.,	o	účetnictví	v	plat-
ném	znění,	že	všechny	příspěvkové	orga-
nizace	 zřízené	 Městem	 Plumlov	 budou	
s	účinností	od	1.1.2010	vést	účetnictví	ve	
zjednodušeném	rozsahu,
-	vyjímky	z	OZV	Města	Plumlov	č.2/2005	
pro	pořadatele	hudebních	produkcí,
-	navýšení	ceny	za	pobyt		v	DpS	Soběsuky	
s	účinností	od	1.1.2010	o	5%,
-	odpis	nedobytných	pohledávek	a	vyřa-
zení	 poškozeného	 majetku	 dle	 návrhu	
likvidační	komise,
-	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 pořízení	
nových	 počítačů	 popř.	 el.	 Systému	 evi-
dence	knih	v	knihovně	Plumlov.

Rada města předává k projednání 
zastupitelstvu města:
-	 návrh	 převzetí	 investorských	 práv	 a	
povinností	 k	 etapě-Plumlovsko	 (	 stavba	
Vodovodu	Pomoraví,	svazku	obcí	),
-	 žádost	 p.	 M.Lázničky,	 Prostějov	 o	
odkoupení	 části	 pozemku	 p.č.	 431/6	 v	
k.ú.	Plumlov.

Rada města ukládá:
-	projednat	 s	právním	zástupcem	města	
možnosti	 řešení	 stížnosti	 na	 nevhodné	
chování	nájemníka	v	bytovém	domě	 	ve	
vlastnictví	města	–	Plumlov	č.p.	482.
-	 připravit	 projekt	 na	 žádost	 o	 dotaci	
–	 pořízení	 nových	 počítačů	 popř.	 elek-
tronického	 	 systému	 evidence	 knih	 
v	Městské	knihovně	Plumlov.
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Informují vás
Domov pro seniory
1.12.	 to	 byl	 právě	 rok,	 kdy	 byla	 jme-
novaná	 do	 funkce	 nová	 ředitelka	
Domova	 pro	 seniory	 Soběsuky	Věra	
Palacká.	Po	nástupu	všechny	zajíma-
lo,	jaké	má	plány,	jaké	chystá	změny	
a	jak	domov	povede.
Rok	uběhl	 jako	voda	a	byl	naplněný	
intenzívní	 prací	 nejen	 ředitelky,	 ale	
především	všech	zaměstnanců.	Poda-
řilo	se	stabilizovat	pracovní	kolektiv,	
vytvářely	 se	 nové	 standardy	 kvali-
ty,	 vznikaly	 pracovní	 postupy,	 bylo	
potřeba	 přepracovat	 a	 aktualizovat	
písemné	materiály.	Ale	k	tomu	všemu	
„papírování“	 bylo	 nutné	 poskytovat	
kvalitní	péči	seniorům.	
K	 ročnímu	 výročí	 ve	 funkci	 dostala	
ředitelka	 skvělý	 dárek.	 Na	 tři	 dny	
přijel	do	domova	čtyřčlenný	inspekč-
ní	tým,	který	hodnotil	plnění	povin-
ností	 poskytovatele	 podle	 zákona	

108/2006	Sb.	a	kvalitu	poskytovaných	
sociálních	 služeb.	 Inspekce	 sledova-
la,	 jak	se	zaměstnanci	chovají,	vedla	
rozhovory	s	klienty,	studovala	písem-
né	materiály	 a	 dlouze	 diskutovala	 s	
vedením	domova	a	pracovníky	v	pří-
mé	péči	 o	 tom,	 jak	poskytují	 služby	
klientům.
A	výsledek?
Standardy	kvality	byly	splněny	dobře.	
Z	celkového	maximálního	počtu	144	
bodů	 hodnocených	 kritérií	 standar-
dů	 kvality	 sociálních	 služeb	 dosáhl	
domov	129	bodů,	tj.	89,58%.	
Vzhledem	k	tomu,	že	je	v	celé	republi-
ce	jen	málo	domovů	pro	seniory,	kte-
ré	inspekcí	prošly,	můžeme	hodnotit	
uplynulý	 rok	 v	 Domově	 pro	 seniory	
jako	velmi	úspěšný	a	popřát	zaměst-
nancům	hodně	zdaru	do	další	práce	
a	seniorům	hodně	pohody	a	spokoje-
nosti	v	příštím	roce.

Odjezd mikrobusu ze stanoviště
Plumlov	 13.30	od	kostela	 se	zastávkou	
u	Hotelu
Hamry	 13.45	zastávka	autobusu
Žárovice	13.50	zastávka	autobusu
Soběsuky	13.55	od	bývalé	školy
Krumsín	 14.00	 točna	 u	 autobusové	
zastávky
Doba	pobytu	na	hřbitově	asi	30	minut.
Mikrobus jede v roce 2010 v tyto dny:

Jízdní řád-mikrobus KZ Plumlov

25.ČERVNA

9.ČERVENCE

23.ČERVENCE

6.SRPNA

27.SRPNA

8.ŘÍJNA

29.ŘÍJNA

19.LISTOPADU

17.PROSINCE  

22.LEDNA
19.ÚNORA
19.BŘEZNA
2.DUBNA
23.DUBNA
14.KVĚTNA
28.KVĚTNA
11.ČERVNA

Zakázková výroba nábytku

Petr Kútny

telefon: 737 530 101

Kamil   Loubal

telefon: 777 291 125

provozovna:  PLUMLOV

WWW. STOLARSTVI - KL.CZ

kuchyňské linky

vestavné skříně

kancelářský nábytek

Využití  štěpkovače
Město Plumlov nabízí mož-
nost drcení větví ze zahrádek, 
do průměru 15 cm.
Občané se mohou  
v případě zájmu o tuto službu 
obrátit na Klubové zařízení,  
tel. 582 393 224.

VaK svazku obcí Plumlov-Vícov 
upozorňuje občany na změnu ceny 
vodného a stočného v roce 2010.
S	účinností	od	1.1.2010	se	bude	vybí-
rat	 vodné	 30,- Kč/m3	 včetně	 DPH	 
a	 stočné	 25,- Kč/m3	 včetně	 DPH,	 
pevná	 složka	 zůstává	 ve	 výši	 
22,- Kč/m3/měsíc včetně	DPH.
Ve	 druhé	 polovině	 ledna	 2010	 bude	
prováděn	výběr	vodného	a	stočného	
za	 rok	 2009.	 V	 průběhu	 roku	 2010	
se	 budou	 sepisovat	 nové	 smlouvy	 
s	 odběrateli,	 dle	 platného	 zákona	 
o	vodovodech	a	kanalizacích.

Josef Vojta,vedoucí VaK svazku 
obcí Plumlov-Vícov

Změna cen vodného  
a stočného v roce 2010

V	 sobotu	 27.února.	 2010	 připravilo	
Klubové	 zařízení	 Plumlov	 Dětský	
karneval	v	kulturním	domě	v	Žárovi-
cích.	 Začátek	 ve	 14.30	 hodin,	 občer-
stvení	zajištěno,	svoz	bude	s	předsti-
hem	uveřejněn	na	plakátech.

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

M E D pøímo od vèelaøe

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

Pøíjemné prožití
svátkù vánoèních
všem
pøíznivcùm
sladkého pokušení

a v novém roce
hodnì
medových dní

       pøeje
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Opsáno ze školních tabulí
ZDRAVÁ ŠKOLA
Dne	 27.10.2009	 byla	 ZŠ	 PLUMLOV	
přijata	 do	 sítě	 „Škol	 podporujících		
zdraví“.	 Naše	 škola	 prostřednictvím	
ředitelky	školy	Mgr.	D.	Zapletalové	a	
Mgr.	S.	Zapletalové,	autorky	projektu	
,	 prezentovala	 svůj	 projekt	 Zdravá	
škola	na	Státním	zdravotním		ústavu	
v	Praze	u	tzv.		„		kulatého	stolu	“		spo-
lečně	s	dalšími	6	školami	z	celé	Čes-
ké	 republiky.	 Projekt	 byl	 posouzen	
odbornou	 komisí,	 která	 rozhodla	 o	
jeho	přijetí	a	škola	získala	titul	ZDRA-
VÁ	 ŠKOLA.	 V	 celém	 Olomouckém	
kraji	 je	 „zdravých	 škol“	 	 pouze	 pět,	
takže	na	tento	titul	jsme	velice	pyšní.	
Kulatému	 stolu	 předcházela	 návště-
va	 komise	 pracovníků	 ze	 Státního	
zdravotního	ústavu	v	Praze,	z	KHS	v	
Olomouci	a	z	KÚ	Olomouc.	Prohlíd-
ka	 školy	 a	 seznámení	 se	 s	 životem,	
aktivitami	 školy	 a	 jejími	 tradicemi	
znamenala	 druhý	 krok	 po	 předcho-
zím	prvním,	což	bylo	vytvoření	pro-
jektu	Zdravá	škola	a	přihlášení	se	do	
sítě	Škol	podporujících	zdraví.
Cílem	 našeho	 projektu	 je	 rozvíjet	
životní	 kompetence	 žáka	 tak,	 aby	

úcta	ke	zdraví	a	schopnost	chovat	se	
odpovědně	 ke	 zdraví	 svému	 i	 dru-
hých	 patřily	 mezi	 jeho	 celoživotní	
priority.	Projekt	se	netýká	jen	výuky,	
ale	zahrnuje		všechny	činnosti		školy,	
od	 mimoškolních	 akcí,	 spolupráci	 s	
rodiči	a	veřejností,	zdravé	učení,	pří-
znivé	 	klima	školy	až	po	vybavenost	
celé	školy.
Projekt	 má	 základní	 tři	 pilíře,	
o	jejichž	rozvoj	soustavně	usilujeme:

1) Pohoda prostředí:
•	materiální	(moderní	a	funkční	vyba-
vení	celé	školy,	relaxační	koutky)
•	sociální	(atmosféra	pohody	a	důvě-
ry)
•	organizační	(školní	pravidla,	třídní	
desatera,	 bohatá	 nabídka	 kroužků,	
projektové	 vyučování,	 pitný	 režim,	
školní	mléko)	

2) Zdravé učení
•	 smysluplnost	 výuky	 -	 co	 největší	
využitelnost	 naučených	 dovedností	
v	praktickém	životě
•	možnost	výběru	a	přiměřenost
•	spoluúčast	a	spolupráce	všech	žáků	
a	učitelů

•	využíváme	netradiční	způsoby	výu-
ky	(skupinové	vyučování,	komunika-
ce,	 využití	 zpětné	 vazby,	 projektové	
vyučování)	
•	poskytovat	žákům	prostor	pro	hod-
nocení,	 sebehodnocení,	 otevřenou	
komunikaci
•	 používat	 různé	 formy	 hodnocení,	
motivující	hodnocení,	portfolia	
•	 zvyšovat	 fyzickou	 a	 psychickou	
zdatnost
•	 práce	 s	 informacemi	 o	 zdravém	
životním	 stylu,	 environmentální	
výchově	 	 a	prevenci	 rizikového	cho-
vání
3) Otevřené partnerství
•	 škola	 jako	 demokratické	 společen-
ství
•	přiblížení	činnosti	školy	širší	veřej-
nosti	 (dny	 otevřených	 dveří,	 školní	
akademie,	 	 webové	 stránky	 školy,	
školní	 zpravodaj,	 semináře	 a	 před-
nášky	i	pro	rodiče)	
•	 škola	 jako	 kulturní	 a	 vzdělávací	
středisko	 obce	 (spolupráce	 s	 rodiči	
a	zřizovatelem).

Mgr. Simona Zapletalová,
koordinátor projektu

Společenský tanec i bojové umění
To byla Stonožková diskotéka
Stonožka	v	Plumlově	má	již	dlouho-
letou	 tradici	 a	 rozhodně	 se	 nejedná	
„jen“	o	vernisáž,	jarmark	nebo	popu-
lární	vystoupení	žáků	školy.		V	rámci	
Stonožkového	 týdne	 totiž	 vznikla	
před	 lety	 pěkná	 tradice,	 kdy	 žáci	
devátého	ročníku	připravují	diskoté-
ku	pro	své	mladší	spolužáky.	Nejinak	
tomu	bylo	i	letos.	
Všechno	 vypuklo	 ve	 čtvrtek	 3.	 pro-
since	 po	 půl	 druhé.	 Do	 malé	 tělo-
cvičny	 proměněné	 v	 taneční	 sál	
vtrhla	 jako	 vichřice	 dvě	 děvčata	 v	
klaunských	 kostýmech.	 Po	 krátkém	
tanečně	 akrobatickém	 vystoupení	 a	
přivítání	 trochu	 šokované	 návštěv-
níky	 probral	 had,	 který	 se	 táhnul	
pod	vedením	žáků	devátých	ročníků	
celou	školou.	Po	návratu	následovala	
série	her	a	soutěží.	Nechyběla	soutěž	
o	 nejlepšího	 tanečníka,	 pro	 méně	
zdatné	tanečníky	byly	připraveny	hry	
se	sportovní	tematikou.	
Celý	 diskotékový	 program	 obsa-
hoval	 několik	 zpestření.	 Ukázku	
moderního	 tance	předvedla	 ve	dvou	
vystoupeních	 děvčata	 z	 devátého	
ročníku.	Obrovský	úspěch	a	potlesk	
si	 získal	 Karel	 Vlach	 z	 šesté	 třídy,	

který	s	tanečními	partnerkami	před-
vedl	 hned	 čtyři	 společenské	 tance.	
Někteří	žáci	slyšeli	a	poprvé	viděli	na	
vlastní	 oči	 Rumbu,	 Waltz,	 Valčík	 a	
Chachu.	Další	perličkou	programu	se	
nepochybně	stala	ukázka	juda.		
Po	nabitém	programu	už	malá	 tělo-
cvična	patřila	 tancechtivým	žákům.	
Ti	 své	 taneční	 kreace	 předváděli	 až	
do	 pěti	 hodin,	 kdy	 letošní	 diskoté-
ka	 defi	nitivně	 skončila.	 Na	 závěr	 je	

třeba	poděkovat	ochotným	žákyním	
devátých	 ročníků,	 které	 věnovaly	
spoustu	volného	času	na	uspořádání	
diskotéky.	

Sbor dobrovolných 
hasičů Plumlov a členové 
zásahové jednotky města 
Plumlov děkují vedení za 

vybavování jednotky 
a přejí všem občanům 
města Plumlov, veselé 

Vánoce a šťastný nový rok 
2010.
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Do školy přišel Mikuláš
V pátek 4.prosince už děti  netr-
pělivě vyhlížely čerta, Miku-
láše a  anděla. Ale letos měli 
hodně práce a navštívili nás až 
v  pondělí 7.12.
	 	 	 	 	Nebeské	 a	 pekelné	mocnosti	
přišly	hned	za	tmy.	Šly	nejprve	do	
prvních	 tříd	 a	 pak	 pokračovaly	
postupně	do	dalších	tříd	prvního	
stupně.	 Malí	 se	 ještě	 doopravdy	
báli,	 ale	 starší	 děti	 už	 návště-
vu	 braly	 s	 humorem.	 Všichni	 si	
oddechli,	 že	nikoho	 čerti	 nevzali	
do	 pytle.	 Děti	 zpívaly	 návštěvní-
kům	 písničky,	 přednesly	 básnič-
ky.	 Slibovaly,	 že	 budou	 hodné.	
Dostaly	nadílku	ze	zdravé	výživy	a	
někde	i	perník	nebo	hračku	navíc.	
I	mnozí	 starší	 žáci	 by	 podobnou	
návštěvu	uvítali.	Teď	už	nezbývá	
než	se	těšit	na	Vánoce	a	na		andě-
la,	čerta		a		Mikuláše	se	jen	dívat	
na	fotografiích.

Mgr. Soňa Mandlová

Domovem  seniorů  zněly  dětské  hlásky
Každoročně v čase předvá-
nočním navštěvují obyvatele 
Domova seniorů v Soběsu-
kách zástupci sboru  pro 
občanské záležitosti, zástup-
ci Města Plumlov a také  žáci 
Základní školy Plumlov  
a jejich pedagogové. 
Tentokrát	 seniory	 potěšili	
nejmenší	prvňáčci	spolu	se	žáky	
3.	 ročníku	 svými	 básničkami	 
a	hudebním	vystoupením.	

Společně	 prožité	 chvilky	
seniorů	 s	 dětmi	 byly	 plné	
tiché	 radosti,	 dojetí	 a	 poho-
dy.	 Několik	 lidových	 písniček	 
a	 také	 vánoční	 koledy	 zahrá-
la	 a	 zazpívala	 spolu	 	 s	 dětmi	
paní	 učitelka	 J.	 Köhlerová.	
Nechyběly	 ani	 půvabné	 dárky	 
a	 voňavé	 perníčky	 od	 šikov-
ných	 členek	 sboru.	 Děti	 všem	
zvonečky		předaly	s	upřímným	
přáním	pěkně	prožitých	Vánoc.	
Hosté	popřáli	všem	obyvatelům	
domova	 pohodové	 a	 šťastné	
Vánoce	a	pevné	zdraví	do	nové-
ho	 roku.	 Snad	 zanechalo	 toto	
milé	setkání	dvou	generací	–	té	
nejstarší	 a	 nejmladší	 pěknou	
vzpomínku	a	potěšilo	 všechny	
přítomné.

Mgr. Dagmar Zapletalová

Předvánoční rejdění na plumlovské škole
Čas neúprosně letí a už je tu zas 
adventní čas. 
	 V	prvním	adventním	týd-
nu	 	 	 	 	měli	 žáci	Základní	 školy	 v	
Plumlově	opravdu	z	čeho	vybírat.	
V	úterý	1.	prosince	byl	zahájen	tra-
diční	prodejní	jarmark,	na	kterém	
bylo	možno	 zakoupit	 	 především		
výtvory	 žáků	 školy	 a	 přispěly	
také	maminky	svým	cukrářským	
uměním.	Na	 slavnostní	 vernisáži	
vystoupili	žáci	s	hudebním	i	taneč-
ním	číslem				a	slovem	ji	prováděla	
p.	uč.	Köhlerová.	Hosté	se	mohli	v	
předvánočně	připravených	vstup-
ních	 prostorách	 školy	 občerstvit	
voňavým	 vánočním	 cukrovím	 a	
dalšími	pamlsky.	Poté	si	prohlédli	
prodejní	výstavu	a	šli	si	vybrat		mís-
to	k	sezení	v	malé	tělocvičně,	kde	
bylo	v	16.	hodin		zahájeno	„Setká-
ní	 na	 dvanácti	 měsíčních	 paprs-
cích“.	 V	 představení	 vystoupili	
žáci	všech	tříd	školy.	Zahájili	ho	ti	
nejmenší	z	prvních	tříd,	a	potom	
se	už	odvíjel	program	jako	rozku-
tálené	 klubíčko.	 Dvanáct	 měsíců	
a	 dvanáct	 tříd	 postupně	 před-
stavily	 básničkami	 žáků	 8.	 třídy	
Pavla	Bukvová	a	Nikola	Smitalová		 

z	 5.A,	 	 které	 pomáhaly	 s	 mode-
rováním	 p.	 uč	 Braunové.	 Na	
pódiu	 se	 střídaly	 verše,	 pís-
ničky,	 tanečky	 i	 pohádka	 
„O	 dvanácti	 měsíčkách“,	 kterou	
zahráli	žáci	8.	třídy.	
Vyvrcholením	celého	pořadu	pak	
bylo	 houslové	 vystoupení	 Jaku-
ba	 Stoklasy	 z	 9.B,	 	 který	 zahrál		
dvě	 skladby	 a	 celý	 program	 tak	
dostal	 krásnou	 netradiční	 teč-
ku.	 Ve	 čtvrtek	 3.	 prosince	 si	
pak	 žáci	 9.	 tříd	 připravili	 pro	

Příjemné prožítí  
vánočních svátků  

a mnoho štěstí, zdraví  
a životní pohody  

vám přeje  
Místní organizace ODS  

v Plumlově

své	 mladší	 spolužáky	 tradiční	
diskotéku	 „Starší	 baví	 mladší“	 
a	 v	 pátek	 4.	 prosince	 pak	 žáci	 8.	
třídy	„Mikulášskočertovské	odpo-
ledne“	pro	děti	ze	školní	družiny.	
Jak	je	vidět,	žáci	plumlovské	školy	
dokážou	pod	vedením	svých	uči-
telů	skvělé		věci.

Mgr. Ludmila Braunová
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Česká strana sociálně 
demokratická 

přeje všem občanům 
hodně zdraví, veselé 

vánoce 
a úspěšný rok 2010.

Na	jeden	roh	se	symbolicky	poklá-
dal	chléb,	aby	měla	rodina	stále	co	
jíst.	 Na	 druhý	 roh	 trocha	 všeho,	
co	dalo	pole,	aby	byla	i	příští	rok	
dobrá	úroda.	Na	třetí	roh	peníze,	
které	měly	 slibovat	 blahobyt.	 Na	
čtvrtý	roh	někde	miska	na	kousky	
jídla	 pro	 zvířata,	 jinde	 se	 miska	
dávala	pod	stůl.	Stůl	se	někde	obe-
pínal	provazem,	což	mělo	zaručit	
ochranu	domu	a	soudržnost	rodi-
ny.	 Byl-li	 počet	 stolujících	 lichý,	
bylo	 prostřeno	 pro	 jednu	 osobu	
navíc.	Tradovalo	se,	že	smrt	před	
večeří	 obcházela	 domy	 a	 kde	 by	
napočítala	 lichý	počet,	 tam	by	se	
v	 následujícím	 roce	 pro	 jednoho	
vrátila.	 Než	 se	 zasedlo	 ke	 stolu,	
každý	 si	 stoupl	 bosou	 nohou	 na	
sekeru,	 ležící	 na	 zemi,	 aby	 ho	 v	
příštím	 roce	 nebolely	 nohy.	 Kos-
ti	z	 ryby	se	vždy	dávaly	na	 jeden	
talíř	a	po	večeři	je	hospodář	odne-
sl	pod	jabloň.	Jídlo	bývalo	rozma-
nité	podle	krajů.	Jídával	se	hrách,	
čočka,	černý	houbový	kuba	z	kru-
pek,	 kořeněná	 sladká	 omáčka	 ze	
sušeného	ovoce,	ryba	či	jiný	masi-
tý	 pokrm.	 Téměř	 všude	 byla	 a	 je	
společná	vánočka,	do	níž	se	občas	
zapékal	peníz.	Kdo	 jej	našel,	měl	
mít	 štěstí,	 zdraví	 a	 bohatství	 po	
celý	příští	 rok.	Na	stole	mělo	být	
tolik	jídla,	aby	se	všichni	nasytili	a	
ještě	zbylo.	Věřilo	se,	že	tak	bude	

hojnost	 i	 příští	 rok.	 Od	 stolu	 se	
nesměl	 nikdo	 zvednout,	 dokud	
všichni	 nedojedli,	 aby	 se	 příští	
Vánoce	 opět	 všichni	 sešli.	 Hos-
podyně	často	dávaly	kapří	šupinu	
každému	pod	talíř	a	také	si	šupi-
nu	 uschovaly,	 aby	 se	 domácnos-
ti	 držely	 peníze.	 Zbytky	 večeře	
dostávala	 zvířata,	 která	 prý	 v	 tu	
noc	mluvila	lidskou	řečí.	

TAJEMNÉ VĚŠTĚNÍ
Součástí	 Štědrého	 večera	 bylo	
věštění	 i	 kouzlení,	 protože	 se	
večeru	 připisovala	 zvláštní	 moc	
a	 síla.	 Poodhalovalo	 se	 tajemství	
budoucnosti.	 Nejznámější	 je	 stá-
le	 rozkrajování	 jablíčka.	 Objevi-
la-li	 se	 hvězdička,	 znamenalo	 to	
štěstí.	Byl-li	tam	kříž,	znamenalo	
to	 smrt	 či	 nemoc.	Využívaly	 se	 i	
skořápky	ořechů.	Do	skořápky	se	
umístila	svíčka	a	puštěná	po	vodě	
jako	 lodička	 naznačovala	 svým	
chování	životní	 cestu.	 Jak	daleko	
byla	od	okraje,	tak	daleko	se	měl	
její	 majitel	 dostat	 do	 světa.	 Na	
Štědrý	 den	 nikdo	 u	 sebe	 nesměl	
mít	 cizí	 věc,	 znamenalo	 to	 smů-
lu.	 Svobodné	 dívky	 se	 postavily	
zády	 ke	 dveřím,	 do	 pravé	 ruky	
vzaly	 vhodnou	 obuv	 a	 hodily	 za	
sebe.	Pokud	špička	boty	mířila	ke	
dveřím,	 mohly	 očekávat	 svatbu,	
pokud	 opačně,	 zůstaly	 nejméně	
další	rok	„na	ocet“.	Pokud	se	dív-

Lidové obyčeje a tradice o Vánocích ka	 chtěla	 dozvědět	 jméno	 svého	
budoucího	milého,	 oloupala	 jabl-
ko	tak,	aby	získala	jednu	dlouhou	
spirálu.	Třikrát	jí	zatočila	nad	hla-
vou	 a	 odhodila.	 Na	 zemi	 spirála	
vytvořila	 tvar,	 z	něhož	při	 trošce	
fantazie	 dívka	 vyčetla	 počáteční	
písmeno	 jména	budoucího	muže.	
Také	se	říkávalo,	že	se	dívce	v	 tu	
noc	 zjeví	 tvář	 jejího	 milého	 ve	
vodní	hladině.	Zapomenutým	slo-
vanským	zvykem	bývalo	namazat	
si	na	Štědrý	den	na	tvář	med.	Tím	
si	dotyčný	zajistil,	že	ho	celý	příš-
tí	 rok	 měli	 všichni	 rádi.	 Dalším	
zvykem	 bylo	 odlévání	 roztave-
ného	olova	do	připravené	nádoby	 
s	 vodou.	 Zjišťovalo	 se,	 čemu	 se	
získaný	 vychladlý	 odlitek	 nejví-
ce	 podobá.	 Děvčata	 také	 třásla	
bezem	 a	 přitom	 říkávala:	 „Třesu,	
třesu	 bez,	 ozvi	 se	mi	 pes,	 kde	 je	
milý	dnes?“.	Na	tu	stranu,	kde	se	
ozvalo	štěkání,	se	pak	dívka	měla	
provdat.	
	 	 	 	 	 Zvyků	 a	 obyčejů	 je	mnohem	
více,	 liší	 se	kraj	od	kraje.	Přines-
la	jsem	vám	ty	nejznámější,	které	
se	 tradovaly	 zejména	 na	Moravě.	
Čím	však	bývaly	Vánoce	 typické,	
bylo	 předávání	 a	 ctění	 dobrých	
zvyků	 a	 vlastností	 z	 generace	 na	
generaci.	 Naplnění	 obsahu	 slov	
„Mít	 úctu	 k	 druhému	 člověku“	 
a	 „Vážit	 si	 jeden	 druhého“	 bylo,	 
a	stále	je	obdarování	nad	jiné.	

S úctou vaše redaktorka
 Jitka Tinclová

...dokončení ze strany 1

Vážení spoluobčané, příznivci  
i přátelé obecně prospěšné spo-
lečnosti Zámek Plumlov.
Chtěl	 bych	 využít	 doby	 předvá-
noční	a		konce	roku		a	všechny	Vás	
co	nejsrdečněji	pozdravit	a	podě-
kovat	Vám	 za	 přízeň,	 kterou	 jste	
nám	v	uplynulém	roce	věnovali.	
Nemohu	 zatím	 úplně	 zhodnotit	
uplynulou	 sezonu,	 ta	 nakonec	
skončí	 až	 silvestrovským	 ohňo-
strojem,	 ale	 zajisté	 bych	 chtěl	
poděkovat	 	 všem	 spolupracovní-
kům,	kteří	se	nemalou	měrou	při-
činili	k	úspěšnému	průběhu	letoš-
ní	sezony	na	zámku	v	Plumlově.	
Mohu	se	ovšem	v	tomto	krátkém	
předvánočním	zamyšlení	 vrátit	k	
některým	 opravdu	 organizačně	
velmi	náročným	projektům	,	které	
přesto	 byly	 velmi	 úspěšně	 zvlád-

Zámek Plumlov, o.p.s. nuty.	Za	všechny	akce		bych	mohl	
vyzdvihnout	 Noční	 prohlídky	
zámku	2009,		multižánrový	festi-
val	PLUMlove	2009	a	v	neposlední	
řadě	 také	průvodcovskou	činnost	
na	zámku	Pumlov.
Poděkovat	 	 bych	 ovšem	 chtěl	
všem,	 zejména	 však	 	 dobrovol-
ným	příznivcům,	kteří	 se	 s	námi	
na	 činnosti	 OPS	 Zámek	 Plumlov	
podíleli	 s	 obrovským	 nasazením	
bez	nároku	na	honorář.
	 Za	 všechny	 spolupracovníky	
obecně	 prospěšné	 společnosti	
Zámek	 Plumlov	 bych	 Vám	 všem	
chtěl	 do	 nastávajících	 svátečních	
dnů	popřát	mnoho	klidu	a	popho-
dy	a	krásných	okamžiků	prožitých	
s	 Vašimi	 blízkými	 u	 vánočního	
stromečku.	Do	nového	roku	2010	
popřát	všem	mnoho	zdraví,	úspě-
chů	a	štěstí	v	osobním	životě.
Závěrem	 bych	 Vás	 všechny	 chtěl	

pozvat	 na	 poslední	 akci	 letošní-
ho	 roku	 na	 zámku	 v	 Plumlově,	 
a	to	ohňostroj,	který	bude	pořádán		
na	 rozloučení	 se	 starým	 rokem	 
a	jako	přivítání	nového	roku	2010.	 
V	letošním	roce	budou	pro	vás	sil-
vestrovské	 nápoje	 připraveny	 již	
od	 odpoledních	 hodin(17.00hod.)	
a	ohňostroj	odpálen	v	19.00hod.

Martin Hyndrich,  
člen správní rady společnosti 

Zámek Plumlov o.p.s.



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ�

Informační občasník „Plumlovský zpravodaj“ slouží  k poskytování informací účelového charakteru, zejména místním 
občanům a firmám. Plumlovský zpravodaj vychází podle potřeby Městského úřadu Plumlov. Náklad 1 000 výtisků.  
Redakční rada: Mgr. Jitka Tinclová, Mgr. Dagmar Zapletalová, Ing. František Kocourek, Petr Piňos.  
Je zapsán do evidence per. tisku pod č. MK ČR-E-10972 ze dne 4. 12. 2000. Příspěvky: podatelna - MÚ Plumlov.  
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, příp. upravit. Sazba a tisk: Sdružení AJAX, tel.: 582 311 498

Upozornění

Milí turističtí přátelé 
Klub neorganizovaných turistů na Plumlově 

pořádá ve středu 30.prosince 2009 
IV. ročník Předsilvestrovského výšlapu na Chlum (412 m n.m.)   

Sraz účastníků v 9.30 hod na Tyršově náměstí „U lva“. 
Občerstvení na cestu, slivovici na zahřátí a dobrou náladu sebou.
  Při  zpáteční  cestě  vyhodnocení  výšlapu   v   některé  otevřené  

hospůdce u přehrady (Panel, Valášek, Oáza).


