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...ale protože nám počasí začalo 
konečně přát a volá k odpočinku 
všude tam, kde se cítíme dobře, 
dobrá nálada se v tento čas hlá-
sí o slovo sama. Léto je obdobím 
prázdnin, dovolených, relaxace, 
kdy je třeba nabrat sílu a ener-
gii do dalších životních úkolů.  
A že to často bývají úkoly  
či povinnosti náročné, netřeba 
popisovat. Zná to dobře i Sbor 
dobrovolných hasičů Plumlov, 
kterému patří dík a ocenění za 
pohotovost a obětavé zásahy při 
letošních záplavách. Tam, kde nás 
příroda znovu překvapí a překoná 
svou silou mnohá lidská opatření,  
se i dobrovolní hasiči společně 
se záchranáři a dalšími složkami 
stávají zcela nepostradatelnými.  

A SDH Plumlov díky připravenosti 
jeho členů a kvalitnímu technické-
mu vybavení fungoval bezchybně 
dokonce i jako záskok za profesio-
nální sbory. Plumlovští dobrovolní 
hasiči zasahovali letos i v povodní 
postižených Troubkách. Dostalo 
se jim za to poděkování starosty 
Troubek a Hasičského záchran-
ného sboru Olomouckého kraje. 
Jakmile deštivé a chladné poča-
sí ustoupilo teplým a slunečným 
dnům, mnozí jsme si oddychli  
a plánujeme pro sebe ten nejlep-
ší způsob uvolnění z každoden-
ního shonu. Pokud nám práce  
a ostatní okolnosti alespoň trochu 
dovolí, není nic příjemnějšího,
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než si užít dlouhé prosluněné 
dny v přírodě, odpočívat a věno-
vat se rodinám, starým přátelům,  
s nimiž si na sebe uděláme koneč-
ně čas nebo i nově vznikajícím 
přátelstvím i láskám. Léto je pro 
setkávání ideální čas a u nás ve 
městě se tradičně nabízí mnoho 
možností, jak si jej užít. V Plum-
lově jsou pro hezké chvíle při-
praveny kulturní akce na Zámku  
i v autokempu Žralok, na které 
jsou všichni srdečně zváni.
Přeji vám odpočinkovou dovole-
nou a mnoho krásných zážitků.  
Ať vám dobrá nálada a pohoda 
vydrží po celý rok.

Adolf Sušeň, starosta

Celý týden od 17. května do 22. 
května probíhaly na plum-
lovské základní škole oslavy. 
A důvod byl zcela prozaický. 
Základní škola totiž v těchto 
dnech oslavila 95. výročí od 
svého založení. 

„Na oslavy jsme se poctivě připra-
vovali od začátku roku, vytvořili 
jsme také ročenku Školní pět-
ka aneb Stará dáma nerezaví.  
Ta mapuje nejdůležitější události 
poslední pěti let,“ řekla na úvod 
Dagmar Zapletalová, ředitelka 
školy. Oslavy nazvané Stará dáma 
nerezaví pojali v Plumlově oprav-
du ve velkém stylu. Na dva dny 
si učitelé připravili pro své žáky 
projektové vyučování. Jeho cílem 
bylo seznámit současnou genera-
ci žáků školy s historií Plumlova 
a plumlovské školy. Výsledky své 
tvořivé práce pak svým spolužá-
kům prezentovali v prostorách 
školy. Na čtvrteční odpoledne pak 
byla připravena hlavní část oslav. 
Po slavnostním zahájení spoje-
ném s vernisáží výtvarných prací 
příchozím návštěvníkům společ-
ně zahráli na housle bývalý žák 
školy Martin Pištěk a současný žák 
devátého ročníku Jakub Stoklasa. 

Odpoledne pokračovalo školní 
akademií, na níž vystoupili žáci 
prvního i druhého stupně. Po aka-
demii se rozběhla dvorní slavnost. 
Na ní k příjemné náladě přispěla 
také reprodukovaná hudba, v pro-
storách dvora si mohli návštěv-
níci zkusit například drátkování.  
V doprovodném programu byla  
k vidění ukázka bojového umě-
ní, sebeobrany, nechyběly tance  
v historických kostýmech a ukáz-
ka standardních a latinských 
tanců. Menší návštěvníky urči-
tě pobavila pohádka O ježibabě  
v podání rodičů. Oslavy v Plum-
lově napsaly svou závěrečnou 
kapitolu v sobotu 22. května od 
9,00 do 17,00 hodin. To probíhal 
Den otevřených dveří a prohléd-
nout zblízka jste si mohli všechna 
zákoutí plumlovské školy. 

Tomáš Polák

„Stará dáma“ oslavila 95 let

Nejen k létu patří dobrá nálada a pohoda
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Ze zasedání rady města
Usnesení rady č.92  ze dne 7.4.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o jednání se zástupci Povo-
dí Moravy,s.p. a pracovníky OŽP MěÚ 
Prostějov – dočasné uložení sedimentů 
z Podhradského rybníka na skládku  
v Plumlově,
- nabídku fy. TESLA Holding, a.s., Praha 
na výstavbu a financování fotovoltaické 
elektrárny,
- informaci o stavebních  řízeních  
s účastí Města Plumlov,
- informace z diskuse.

Rada města schvaluje:
- investiční záměr – rekonstrukce MŠ 
Plumlov,
- zpracování projektové dokumentace 
pro územní řízení – rekonstrukce  MŠ 
Plumlov firmou INEX projekt Kroměříž, 
s.r.o.,
- komisi pro otevírání obálek a hodno-
cení nabídek – Energetické úspory ZŠ 
Plumlov,
- vytištění 60 ks výstavních katalogů pro 
ČSCH Plumlov (hodová výstava 2010),
- dodatek č.1 smlouvy s firmou VRV, a.s., 
Praha – opěrná zeď podél cesty na Bělis-
ka – změna termínu předání projektu,

Rada města schvaluje:
- dodatek č.3 smlouvy o dílo – PROSTAS 
– Prostějovská stavební společnost, 
s.r.o., Prostějov – práce na vysokém 
zámku v r.2010,
- mandátní smlouvy- pí. ing. M. Švad-
lenková, Přerov – zpracování  žádosti do 
ROP – rekonstrukce MŠ + opravy míst-
ních komunikací,
- souhlas s odepisováním provedené-
ho technického zhodnocení nájemcem 
– Česká pošta, s.p.,
- souhlasné vyjádření Města Plumlov k 
realizaci sdružené tlakové kanalizační 
přípojky dle žádosti p. Hampla – lokalita 
Na Balkáně, Plumlov,
- zařazení žádosti p. M.Ceconíka, Smrži-
ce o změnu územního plánu do seznamu 
žádostí vedeného SÚ MěÚ v Plumlově.

Rada města neschvaluje:
- souhlas Města Plumlov, jako majitele 
pozemků p.č.431/2 a 432 v k.ú. Plumlov, 
s jejich užíváním pro zařízení staveniště 
při bagrování Plumlovské přehrady.

Rada města ukládá:
- zabezpečit sběr nebezpečného a rost-
linného + velkoobjemového odpadu v 
obcích.

Usnesení rady č.93  ze dne 14.4.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o stavebních  řízeních  
s účastí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- dodavatele elektronického zabezpe-
čení „vysokého zámku – AQUAWELL, 
s.r.o., Hořovice,
- udělení výjimky z OZV č.2/2005 pro 
hudební produkci při Sletu čarodějnic 
dne 30.4.2010 podle žádosti Spolku 
Plumlovských nadšenců o.s.,
- přijetí dotace Olomouckého kraje na 
pokračování oprav střechy „nízkého“ 
zámku v Plumlově (300.000,- Kč) a pově-
řuje pana starostu k podpisu smlouvy,
- smlouvy o dodávce elektrické energie s 
tarifem Power Trend 24 – E.ON Energy, 
a.s.,
- bezplatnou zápůjčku „staré“ cisterny 
JSDH Plumlov pro JSDH Prostějovičky 
do doby, než o jejím případném převodu 
bude jednat zastupitelstvo města,
- vyhlášení záměru směny pozemků 
dle návrhu paní A.Janečkové, Prostě-
jov – směna pozemku p.č. 131/1 v k.ú. 
Hamry (pozemek  ve vlastnictví Města  
Plumlov) za pozemek p.č. 1404/33  
v k.ú. Plumlov (majetek žadatelky).

Usnesení rady č.94  ze dne 28.4.2010:

Rada města bere na vědomí:
- zápis z jednání kontrolního výboru 
Zastupitelstva Města Plumlova konané-
ho dne 12.4.2010,
- informaci o plnění usnesení uložených 
na minulých zasedáních rady města,
- zápis ze dne 15.4.2010 – jednání o opra-
vě návodního líce hráze Plumlovské pře-
hrady,
- informace o projednávání Plánu péče  
o přírodní památku „Hamerská stráň“,
- sdělení o záměru ukončit nájemní 
smlouvu –manželé Švédovi, Plumlov,
- protokol Českého telekomunikačního 
úřadu – měření vysílací frekvence roz-
hlasu,
- zápis z 82. jednání Představenstva 
Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 
(8.4.2010),
- zpráva o jednání o vodovodních přípoj-
kách v chatových oblastech,
- informace o stavebních řízeních  
s účastí Města Plumlov,
- informace o jednání s RARSM 
– přeshraniční spolupráce - dotace na 
informační centrum na zámku.

Rada města schvaluje:
- návrh nájemní smlouvy na pronájem 
nebytových prostor OO PČR v Plumlo-
vě,
- převod finančního příspěvku  
0,50 Kč/1 kg sběru z prostředků získa-
ných od EKOKOMu ZŠ Plumlov,
- souhlas s uzavírkou silnice v obcích 
Žárovice a Hamry při konání cyklistic-
kého závodu dne 6.6.2010,
- ukončení nájemní smlouvy na proná-
jem nebytových prostor – kiosek na Tyr-
šově náměstí s p. Z.Tomšíkem, Prostějov 
k 31.5.2010,
- cenovou nabídku – restaurátorský prů-
zkum – omítky v 2.NP zámku – manželé 

Bodanských, Zlín,
- převedení hospodářského výsledku 
DpS Soběsuky, p.o. za rok 2009 ve výši 
106.014,29 Kč do rezervního fondu pří-
spěvkové organizace,
- souhlas se zřízením 2 parkovacích míst 
– ing. Zapletal, Plumlov.
- jmenování členů komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek  ve výbě-
rovém řízení na bezdrátový rozhlas v 
Plumlově.

Rada města ukládá:
- vyhlásit záměr pronájmu nebytových 
prostor ( kiosek – Tyršovo náměstí, 
Plumlov  a kancelářské, výrobní i skla-
dovací prostory v areálu STAVO, Plum-
lov ).
- kontaktovat zájemce v pořadníku žada-
telů o byt ( obsazení bytu po manželech 
Švédových, Dukelská 548, Plumlov).

Usnesení rady č.95  ze dne 12.5.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o plnění usnesení uložených 
na minulých zasedáních rady města,
- zpráva o přezkoumání výsledku hos-
podaření Města Plumlov za rok 2009,
- informaci o prázdninovém provozu MŠ 
Plumlov,
- informaci o zamítnutí dotace na kana-
lizace z Fondu na obnovu a rozvoj vodo-
hospodářské infrastruktury v Olomouc-
kém kraji,
- informaci o stavebních řízeních s účas-
tí Města Plumlov,
- informace z diskuse.

Rada města schvaluje:
- rozpočtové opatření č.2/2010 ke dni 
12.5.2010,
- výsledek výběrového řízení – veřejná 
zakázka – Energetické úspory ZŠ Plum-
lov  - výměna oken a zateplení stropu 
nad tělocvičnou,
- rozvahu a výkaz zisků a ztrát o.p.s. Zá-
mek Plumlov za rok 2009,
- vyřazení DHM  DpS Soběsuky, p.o. ( 
viz. bod  č.5 ),
- udělení výjimky z OZV Města Plumlo-
va č.2/2005  pro hudební produkce,
- souhlas s uspořádáním výstavy drob-
ného zvířectva v Plumlově ve dnech 29.-
30.5.2010,
- smlouvu o poskytnutí finančního pří-
spěvku JSDH Plumlov ve výši 80.000,- 
Kč, finanční spoluúčast Města Plumlov 
ve stejné výši,
- žádost o přezkoumání hospodaření 
Města Plumlov za rok 2010 – Krajský 
úřad Ol.kraje.

Rada města ukládá:
- připravit a podepsat smlouvu o dílo 
s vítězem výběrového řízení – veřejná 
zakázka – Energetické úspory ZŠ Plum-
lov  - výměna oken a zateplení stropu 
nad tělocvičnou.
- podepsat smlouvu s Olomouckým kra-
jem o poskytnutí finančního příspěvku 
JSDH Plumlov.
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Usnesení rady č.96  ze dne 26.5.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o souhlasu SFŽP ČR s výma-
zem zástavního práva -plynofikace,
- vyrozumění o prošetření incidentu v 
obci Hamry OO POLICIE ČR Plumlov.,
- informaci o stavebních řízeních s účas-
tí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- odpověď na dopis fy. HITTRADE s.r.o., 
Prostějov – žádost o zajištění nerušené-
ho pořádání hudebních produkcí,
- zařazení žádosti o byt pí. E.Pochylové, 
Břidličná do pořadníku žadatelů,
- darovací smlouvu na finanční dar Obci 
Troubky -5.000,- Kč,
- výsledek výběrového řízení – veřejná 
zakázka – Bezdrátový rozhlas – Město 
Plumlov – dobudování a obnova,
- souhlas s umístěním sídla o.s. Keltská 
noc na adrese ATC Žralok Plumlov.

Rada města ukládá:
- obeslat nájemníky bytů v domě Plum-
lov č.p. 482 s nabídkou prodeje bytů, 
připravit návrh realizace prodeje MŠ 
Hamry a bytů v domě č. p. 482 Plumlov 
na zasedání zastupitelstva města.
- připravit a podepsat smlouvu o dílo 
s vítězem výběrového řízení – veřejná 
zakázka – Bezdrátový rozhlas – Město 
Plumlov – dobudování a obnova.

Usnesení rady č.97  ze dne 9.6.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o rozšíření systému IDSOK 
od 1.7.2010,
- zprávu o plnění rozpočtu Města Plum-
lov k 31.5.2010,
- informaci o poruchách na kanalizační 
síti – dešťový oddělovač,
- sdělení SSOK o přípravě opravy kamen-
né zídky v Žárovicích,
- zamítnutí žádosti o dotaci na opravy 
místních komunikací,
- zprávu o zásahu JSDH Plumlov při 
povodních v obci  Troubky,
- informaci o stavebních a vodohospo-
dářských řízeních s účastí Města Plum-
lov.

Rada města schvaluje:
- nájemní smlouvy na pronájem kance-
lářských, skladovacích a výrobních pro-
stor v areálu STAVO Plumlov (viz. bod 
č.1),
- souhlas s umístěním sídla společností 
AGUSTA s.r.o. a PALCHYMA s.r.o. v pro-
najatých prostorech,
- umístění obřadní místnosti na „vyso-
kém“ zámku v Plumlově,
- cenovou nabídku firmy STAVING engi-
neering, s.r.o., Prostějov na zpracování 
žádosti o státní podporu z MZe ČR na 
výstavbu staveb vodojemu a rozvodné 
sítě v obcích Soběsuky, Žárovice a Ham-
ry a na dopracování projektové doku-
mentace a podání žádosti do OPŽP na 
kanalizaci ve zbývající části Plumlova, v 
Soběsukách a Žárovicích,
- nové podání žádosti o financování 

Ze zasedání
zastupitelstva
Usnesen9 21. zasedání Zastupitelstva  
Města  Plumlova ze dne 23.6.2010

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení přijatých na 
minulých zasedáních zastupitelstva 
města – usnesení přijatá  na 20. zasedání 
neměla ukládací charakter.

oprav místních komunikací z prostřed-
ků EU,
- umístění lunaparku fy. RADOST, Pro-
stějov v Plumlově v době hodů v roce 
2011,
- výroční zprávu DpS Soběsuky, p.o. za 
rok 2009,
- termín konaní a program 21. zasedání 
Zastupitelstva města Plumlova.

Rada města ukládá:
- vyhlásit záměr pronájmu neby-
tových prostor (obřadní síně) na Tyršově 
náměstí v Plumlově.
- připravit projektovou doku-
mentaci a připravit realizaci výstavby 
nového dešťového oddělovače před 
domem Plumlov č.p. 46.

Usnesení rady č.98  ze dne 23.6.2010:

Rada města bere na vědomí:
- kontrola plnění usnesení uložených na 
minulých zasedáních rady města.
- stanovení výše úplaty za předškolní 
vzdělávání ve školním roce 2010/2011.
- poděkování za spolupráci NPÚ Olo-
mouc,
- oznámení o konání hudebního festiva-
lu Keltská noc v ATC Žralok Plumlov ve 
dnech 23.-25.7.2010,
- rozhodnutí KÚOK o udělení vyjím-
ky pro záchranný transport živočichů 
– Podhradský rybník,
- informaci o stavebních a vodohospo-
dářských řízeních s účastí Města Plum-
lov.

Rada města schvaluje:
- kladné stanovisko k projektu na rekon-
strukci rozvodu el. energie NN v chatové 
oblasti v Plumlově, 
- zařazení žádosti pí. Kroupové, Prostě-
jov do pořadníku žadatelů o byt,
- udělení vyjímky z OZV č.2/2005 pro 
hudební produkce ( dle textu bodu č.7 ),
- souhlas s umožněním průchodu kata-
strem pro účastníky turistické akce 
– Hanácká štreka 2010,
- úpravu nájemní smlouvy na nebytové 
prostory – Česká pošta, s.p., 
- podání žádosti o instalaci solárního 
osvětlení na hřbitově v Plumlově.

Zastupitelstvo města schválilo:
- složení návrhové komise, jmenování 
ověřovatelů zápisu a zapisovatele,.
- program 21. zasedání Zastupitelstva 
Města Plumlova,
- Závěrečný účet Města Plumlova za rok 
2009 bez výhrad,
- opravu usnesení ze 17.zasedání Zastu-
pitelstva Města Plumlova, konaného 
9.12.2009 - prodej pozemku p.č. 452/21 
v k.ú. Žárovice – trvalý travní porost, o 
výměře 616 m2 manželům Dankovým, 
Brno za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že kupu-
jící uhradí náklady na vklad do katastru 
nemovitostí a daň z převodu nemovitos-
tí,
- odložení jednání o  směně pozemku p.č. 
131/1 v k.ú. Hamry – trvalý travní porost 
o výměře 1.400 m2 ( z majetku Města 
Plumlov ) za pozemek p.č. 1404/33 v k.ú. 
Plumlov – orná půda o výměře 2.144 m2 
( v majetku paní A.Janečkové, Prostějov ) 
bez dalších podmínek, na další zasedání 
zastupitelstva,
- bezúplatný převod speciálního automo-
bilu – cisternové stříkačky – typ KAROSA 
ASC 25 – RTHP, RZ OLA 5959 do majetku 
Obce Prostějovičky,
- rozpočtové opatření č. 3/2010 ke dni 
23.6.2010 (viz. příloha).

Zastupitelstvo města neschválilo:
- návrh usnesení přednesený p. ing. Otru-
bou, podle kterého mělo zastupitelstvo 
města uložit finančnímu výboru vypra-
cování analýzy hospodaření společnos-
ti Zámek Plumlov o.p.s. za roky 2008 
a 2009 se zaměřením na vyhodnocení 
hospodářské činnosti a provozu občer-
stvení v kamenném sále, vyhodnocení 
by mělo být vypracováno podobně jako  
u společnosti ATC Žralok Plumlov, s.r.o.  
a předloženo všem členům zastupitelstva 
nejpozději do 30.8.2010,
- návrh usnesení přednesený p. ing. 
Otrubou, podle kterého mělo zastupi-
telstvo města v případě, že bude hospo-
daření organizace Zámek Plumlov, o.p.s. 
vykazovat vady, okamžitě odvolat správ-
ní radu organizace a zvolit novou správní 
radu.

Zastupitelstvo města ukládá:
- radě města - nechat provést audit hospo-
daření společnosti Zámek Plumlov, o.p.s. 
a jeho výsledky předložit všem členům 
zastupitelstva,  termín do 30.8.2010,
- starostovi města - projednat s paní. 
A,. Janečkovou, Prostějov jiné možnosti 
řešení (prodej pozemku p.č. 131/1 v k.ú. 
Hamry, popř. nabídku jiného pozemku 
ke směně).
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Informují vás

Jubilea
červenec - prosinec  2010

70 let
Plumlov
Staněk Jiří
Hrazdil Karel
Kopečná Jaroslava
Sobota Miroslav
Majoršin Pavel
Vrlíková Marie
Plháková Jaroslava

Soběsuky
Švecová Olga
Slavík Jindřich

Hamry
Veselá Anna

75 let
Plumlov
Dvořáková Jarmila
Žáková Anna
Schwarzová Růžena
Havlíková Naděžda
Hornová Marie
Balcárek František
Navrátilová Jaroslava

Soběsuky
Vodáková Marie
Soldán Vladimír

Žárovice
Šustr Vladislav

80 let
Plumlov
Huťka Metoděj
Kamenný Josef
Chomoutová Marta
Žárovice
Špičáková Milada
Chudoba Miloš

85 let
Plumlov
Vítková Marie
Marešová Emilie
Vrbová Zdenka
Bukvová Eva
Lázna Miloslav
Kypěnová Vlastimila

Soběsuky
Kypěnová Ludmila
Bokůvka Josef

Žárovice
Šmudlová Dobromila

90 let
Soběsuky
Protivánková Marie

92 let
Žárovice
Báňar Jan

95 let
Soběsuky
Procházková Mariana

Hamry
Pavlíčková Kritina

98 let
Hamry
Vondrová Růžena

Plumlov
Silvie Klevetová
Mia Musílková
Adéla Válková
Rafael Provazník

Soběsuky
Alžběta Brablecová

Nově narozená 
miminka

březen - květen 2010

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

Všem dětem přejeme šťastný 
životní start a jejich rodičům 

hodně trpělivosti i lásky !

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 28. a 29. května 2010
číslo název politické strany Plumlov 1 Plumlov 2 Soběsuky Žárovice Hamry celkem

 1 OBČANÉ.CZ 0 0 0 0 0 0

 4 Věci veřejné 54 39 23 13 7 136

 5 Konzervativní strana 0 0 0 0 0 0

 6 KSČM 37 63 31 16 12 159

 7 Koruna Česká 3 4 1 1 0 9

 9 Česká strana sociálně demokratická - ČSSD 110 85 57 22 23 297

12 Moravané 5 3 4 0 0 12

13 ZEMANOVCI 30 16 12 5 1 64

14 STOP 0 0 1 0 0 1

15 TOP 09 78 74 32 11 11 206

17 KDU - ČSL 24 24 8 10 3 69

18 Pravý Blok, www.cibulka.net 4 2 1 0 0 7

20 Strana zelených 4 11 2 2 0 19

21 Suverenita - Jana Bobošíková, strana zdravého rozumu 7 14 5 2 3 31

23 Česká pirátská strana 4 1 1 0 1 7

24 Dělnická strana sociální spravedlnosti 7 7 2 3 2 21

25 Strana svobodných občanů 4 1 0 0 0 5

26 Občanská demokratická strana - ODS 102 89 27 18 6 242

CELKEM 473 433 207 103 69 1.285

Provozovatel kanalizace upozorňu-
je občany, kteří jsou připojeni na 
splaškovou kanalizaci, aby věnovali 
pozornost tomu, co vypouštějí do 
kanalizace. V žádném případě není 
možno splachovat do WC předměty, 
patřící do popelnice. Jedná se o vatové 
tyčinky, obvazy, plenkové kalhotky, 
kusy hadrů a oblečení. Takové před-
měty způsobují ucpání kanalizačního 
potrubí nebo zničení čerpadel v čerpa-
cích stanicích odpadních vod. Mohou 
ale způsobit problémy i na domov-
ní kanalizaci, takže každý kdo toto 

Zamezení ucpávání kanalizace z důvodu hrozící škody 
provádí, riskuje ucpání své domovní 
kanalizace. Dále do kanalizace nepa-
tří ani tuky ze smažení pokrmů. Ty se 
nejprve usazují na stěnách domovní 
kanalizace a poté i na stěnách veřejné 
kanalizace. Čištění potrubí od náno-
sů tuků je drahá záležitost a zvyšuje 
náklady na čištění odpadní vody. 
Vypouštění látek, které do kanalizace 
nepatří, je podle § 32, odst. 4. písme-
na f.) zákona č. 274/2001 Sb., správní 
delikt a také se jedná o porušení kana-
lizačního řádu. Tato porušení zákona 
je možno pokutovat.

Proto apelujeme na rozumné uvážení 
a sebekontrolu občanů při likvidaci 
použitého odpadu a odkládání tako-
vého odpadu do popelnic. Ušetří se 
náklady provozovatele kanalizace 
na čištění veřejného kanalizačního 
potrubí, na opravy čerpadel a chod 
čistírny odpadních vod. Náklady pro-
vozovatele jsou totiž podkladem pro 
výpočet ceny stočného. Společnou 
kázní tak můžeme všichni ušetřit 
peníze, zaplacené na konci roku za 
stočné.
J. Vojta, ČOV Plumlov

Výročí svatby
1.května oslavili v obřadní síni 
na zámku v Plumlově diamanto-
vou svatbu manželé František 
a Květoslava Frélichovi. 
Manželství bylo uzavřeno 
29.dubna 1945 v Plumlově.
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Červen v  Mateřské škole
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Opsáno ze školních tabulí

Poslední měsíc školního roku 
2009/2010 v Mateřské škole Plum-
lov přinesl dětem celou řadu zají-
mavých akcí a činností. V úterý 1. 
června, v Den dětí, byla pro děti 
naplánovaná, již tradiční „Výprava 
za pokladem.“
I přes nevlídné počasí vyšla s předsti-
hem skupinka nejstarších dětí s paní 
učitelkou připravit předem zvolenou 
trasu. Ostatní děti potom už jen vyhle-
dávaly pentličky na stromech, keřích, 
šipky na cestách, procvičovaly svůj 
pozorovací talent i orientační smy-
sl ve volné přírodě.  Na jednotlivých 
stanovištích plnily zadané sportovní 
či vědomostní úkoly. Poklad však děti 
letos čekal až na školní zahradě. Ve 
chvíli, kdy už ani nedoufaly, že poklad 
letos najdou, byl přece jen objeven. 
O to větší byla radost z oblíbených 
sladkostí a drobného dárečku pro 
každého. Druhý červnový den násle-
dovala s dětmi „předškoláčky“ návště-
va prvních tříd ZŠ Plumlov. Současní 
prvňáčci a paní učitelky už své mladší 
kamarády  očekávali s ukázkovým vyu-
čovacím programem, do kterého byly 
„školkové“ děti  plně zapojeny. Poprvé 
tak zasedly do školních lavic a zcela 
nenásilně a pohodově se účastnily 
průběhu vyučovací hodiny. Prokázaly 
svoji školní připravenost i odhodlání 
pro nastávající školní povinnosti. Ani 
další červnový den nebyl bez lákavého 

programu. Do MŠ přijala pozvání ing. 
Alena Výmolová, inspektor Policie ČR, 
obvodního oddělení Plumlov. Téměř 
celou hodinu besedovala s dětmi na 
téma dopravní výchovy, prevence 
výskytu patologických jevů ve společ-
nosti, osobní bezpečnosti dětí i řešení 
problémových situací, které mohou 
v životě dětí nastat. Vstřícností a citli-
vým přístupem k dětem si je dokázala 
získat a zaujmout. Děti  překvapily 
nejen svoji pozorností, ale spoustou 
zajímavých otázek, na které nebylo 
vždy jednoduché odpovědět. Jsme 
přesvědčeni, že celá tato akce byla pro 
děti velkým přínosem a jejich zážitky 
a získané poznatky budou trvalé.
Ve dnech 9. a 10. června proběhlo na 
obou pracovištích MŠ slavnostní roz-
loučení s dětmi „ předškoláky,“ spo-
jené s ukázkou výchovně vzdělávací 
práce za účasti rodičů. Na předško-
láčky se přišla podívat i paní ředitelka 
ZŠ Plumlov, zástupce SPOZ i učitelky 
budoucích prvních tříd. V přívětivé 
a klidné atmosféře děti předvedly ales-
poň zlomek toho, co již znají; jak umějí 
řešit zadané úkoly v oblasti matemati-
ky, prvouky, jazykových a komunikač-
ních dovedností, jak zvládají činnosti 
hudební, literární, pohybové, prokáza-
ly potřebnou míru samostatnosti při 
řešení individuálních úkolů i zdravou 
ctižádost. Společným a neformálním 
posezením s rodiči, učitelkami i hos-
ty, na závěr odpoledne, tak děti ofi ci-

Exkurze 7. třídy do Technického muzea v Brně
Každý rok se uskutečňují v rámci 
výuky fyziky exkurze žáků naší školy. 
Letos vyjeli „sedmáci“ do technické-
ho muzea v Brně, kde byl pro ně při-
praven zajímavý vzdělávací program. 
     Všichni jsme se sešli v 7:00 na hlav-
ním vlakovém nádraží v Prostějově a 
rychlíkem vyrazili do Brna. Tam nás 
čekalo nemilé překvapení. Protože 
se mnoho míst v tomto městě rekon-
struuje, probíhají zemní práce, každý 
týden se mění jízdní řád MHD, takže 
ani sami „Brňáci“ nevěděli, kterou 
„šalinou“ bychom měli jet. Nakonec 
jsme vše po čtvrthodinovém hledání 
vyřešili a šťastně dojeli do muzea. 
Tam nás již očekával průvodce, kte-
rý nás zavedl do expozice věnované 
fotografi ím a trojrozměrnému zob-
razování. Po krátkém výkladu si žáci 
sedli k přístroji zvanému „panorama“ 
z roku 1900, což byl předchůdce bio-
grafu, a sledovali střídající se prosto-

álně zakončily v MŠ jednu svoji, velmi 
důležitou, životní etapu. V pondělí 
14. června připravila ještě ZUŠ dopo-
lední představení svých žáků literár-
ně dramatického a tanečního oboru. 
Děti z MŠ tak měly možnost se na 
vlastní oči přesvědčit, jak jejich starší 
kamarádi, zvládli role herců a taneč-
níků, a které určitě, alespoň někteří, 
budou následovat v příštích letech. 
Zbývající červnové dny byly ještě 
plné her, dalších tvořivých činností 
a zájmových aktivit. 
Věřím, že měsíc červen byl pro děti 
z MŠ hravý, zajímavý, podnětný, 
přispěl k získání nových poznatků, 
vědomostí i životních zkušeností 
a stal se názornou ukázkou rozvíjení 
prožitkového a prosociálního uče-
ní, které je jedním z hlavních úkolů 
školního vzdělávacího programu 
„Poznáváme, přemýšlíme, tvoříme - 
objevujeme svět,“ podle kterého MŠ 
Plumlov pracuje již třetím rokem. 

Mgr. Marta Soldánová,
ředitelka MŠ Plumlov

rově zobrazované fotografi e krásných 
míst Maďarska.
     Následovala krátká přestávka a pak 
jsme se přesunuli do expozice nazva-
né „Od tamtamu k internetu“, která 
byla zaměřena na komunikaci a pře-
nos zpráv od počátků lidstva do sou-
časnosti. Asi nejvíce pozornosti dětí 
upoutala stará telefonní ústředna, na 
níž byly napojeny dva staré aparáty a 
telefonní budka. Tady si žáci mohli 
prakticky vyzkoušet telefonování v 
době, kdy ještě neexistovaly mobil-
ní telefony a digitální ústředny. Jak 
s humorem podotkl náš průvodce: 
„…těmito telefony opravdu nejdou 
posílat smsky.“
     Posledním místem, kam zamíři-
ly naše kroky, byla laboratoř, kde si 
žáci mohli prakticky vyzkoušet růz-
né fyzikální experimenty. Zastříleli 
si na laserové střelnici, vyzkoušeli 

zvukové zrcadlo, kladky, kyvadla, 
zrcadla, elektrické obvody, pokusy s 
magnety apod. Ti nejodvážnější zku-
sili vytáhnout ježka z klece. Bohužel, 
bez úspěchu. Čas se nachýlil a my se 
museli rozloučit a vydat se na cestu 
domů. 
     Za organizaci velmi zdařilé exkurze 
patří poděkování paní učitelce Haně 
Valíkové, která v tomto školním roce 
vyučuje fyziku na 2. stupni.

Mgr. Pavel Majoršin
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Ve dnech 18. a 19. května 2010 pro-
běhly dílny zaměřené k oslavám 
95. výročí založení Základní školy 
v Plumlově.
Žáci všech tříd pracovali celkem  
v 16 různých dílnách, které však měly 
jedno společné téma PLUMLOV  
a  ŠKOLU. První čtyři ročníky pra-
covaly v třídních kolektivech a žáci  
z pátého až devátého ročníku si moh-
li vybrat dílnu podle svého zájmu.               
Dovolte mi nyní krátké představení 
všech dílen a jejich výstupů. Nejprve 
třídních dílen I. stupně:
  1. A  p. uč. Mandlové měla dílnu 
PLUMLOV VČERA A DNES, ve kte-
ré se zaměřili na minulost Plumlova 
a přírodu v jeho okolí. Výstupem byl 
pracovní list, herbář rostlin a drama-
tizace pověsti Heleny Lisické „Jak při-
šli na Hanou hastrmani a fajermoni“
  1. B p. uč. Zelené v dílně PLUM-
LOVSKÁ STRAŠIDLA – PLUMLOV 
V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH 
zpracovala jako výstup Lexikon stra-
šidel, nacvičila pověst „O Meluzíně“  
a přehlídku plumlovských strašidel  
i s jejich vtipným představením.
  2. tř. p. uč. J. Zapletalové ve své dílně 
HASTRMANSKÁ VODNICKÁ ŠKO-
LA nacvičila jako výstup úžasné pás-
mo básniček a písní v tematických 
kostýmech a vytvořila informační 
panel „Voda v Plumlově a okolí“.
  3. tř. p. uč. Finsterlové dala své díl-
ně název PETRŮV ZDAR! a žáčci v ní 
vymýšleli vlastní básničky a sestavili 
Atlas ryb a mapu rybníků v Plumlo-
vě.
  4. tř. p. uč. Havlíčkové v dílně 
PUTOVÁNÍ STARÉ DÁMY V HIS-
TORII PLUMLOVA vytvořila scénář 
a zpracovala chronologicky nejvý-
znamnější okamžiky v Plumlově prá-
vě od založení školy v r. 1915. Jednot-
livá zastavení v dobových kostýmech 
zachytila vše významné a zajímavé 
za posledních 95 let.
Žáci II. stupně, ke kterým se přidaly 
i obě páté třídy, si pak vybírali z 11 
dílen jednotlivých učitelů. Téma stej-
né, náplně různé, vezměme to tedy 
abecedně:

Oslava 95. narozenin „STARÉ DÁMY“
Dílna p. uč. Braunové s názvem CES-
TA TAM A ZASE ZPÁTKY – ZE ŠKO-
LY DO BOREK připomenula dětem, 
že v Borkách se nejen sportuje, ale 
roste tam i spousta známých rostlin. 
Žáci je při vycházce nasbírali, vyli-
sovali a připevnili na nakreslenou 
mapku hřiště tam, kde je našli. Dal-
ším výstupem bylo nacvičení taneč-
ku se zpěvem „Vrabec a sýkorka“, ke 
kterému si vyrobil každý svou ptačí 
čepičku.
  Dílna p. uč. Frélichové PLUMLOV 
DŘÍVE A DNES a CHRÁNĚNÁ ÚZE-
MÍ V PLUMLOVĚ A OKOLÍ  měla za 
cíl vytvoření srovnávací mapy. Žáci 
měli k dispozici mapku Plumlova 
vytvořenou jejich předchůdcem v 
r.1974 a sledovali, co se změnilo za 36 
let. Dalším výstupem bylo vytvoření 
mapy chráněných míst v okolí Plum-
lova a rostlin, které se tam vyskytují.
  Dílna p. uč. Chráskové „STARÁ 
DÁMA NEREZAVÍ“ byla zaměřená 
výtvarně a její výstupy byly plošné 
i prostorové výtvarné práce určené 
k propagaci akcí oslav školy, např. 
reklamní poutač, plakáty, animace i 
fotodokumentace.
   Dílna p. uč. Kamené s názvem  
FILM „ZŠ PLUMLOV“ nabídla žákům 
možnost vyzkoušet si roli scénáristy, 
režiséra, kameramana, tvůrce titulků 
a hudebního pozadí, komentátora, 
herce i komparsu. V krátkém filmu 
zachytili mnoho tváří života na naší 
škole.
     Dílna p. uč. Liney „STARÁ DÁMA 
V ČÍSLECH“  velmi zajímavým způ-
sobem, pomocí srovnávací statistiky, 
dokázala přehledně zmapovat spádo-
vé obce, počty vyučujících, žáků, stu-
dijních výsledků a uplatnění i délku 
funkčních obdobích všech ředitelů  
a ředitelek naší školy. A jako třešinku 
na dortu žáci nacvičili scénku, jak asi 
vypadalo vyučování v roce 1915.
     Dílna p. zást. Majoršina PŘÍBĚH 
CESTOVATELE ČASEM  seznámila 
žáky s historií zase trochu jinak a oni 
jako výstup vytvořili powerpointo-
vou prezentaci a knížku „Průvodce 
historií Plumlova“ . Své náměty našli 
nejen v psaném slovu, ale i při náv-
štěvě zámku.     

Dílna p. uč. Poláka PLUMLOV-
SKÝ ZÁMEK RŮZNÝMI POHLEDY 
nabídla žákům možnost seznámit se 
s historií zámku ještě hlouběji, odha-
lit jeho zajímavosti a pomocí moder-
ní filmové techniky představit to,  
co zámek svým návštěvníkům nabízí 
dnes.
     Dílna p. uč. Valíkové PŘEMĚNY 
ENERGIÍ nasměrovala žáky troš-
ku víc do technické oblasti. Poloha 
Plumlova a jeho okolí nabízí různé 
možnosti přeměn energií v přírodě. 
Jejich přehled i modely technických 
prostředků, v nichž se energie vytvá-
ří byly výstupem této dílny.
     Dílna p. uč Vránové KNIŽNÍ ANG-
LICKO-ČESKÝ PRŮVODCE – LETÁK 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY PLUMLOVA se 
soustředila na vytvoření tištěného 
průvodce Plumlovem pro anglicky 
mluvící turisty. Žáci se procvičili v 
orientaci nejen Plumlovem, ale i při 
vyhledávání správných anglických 
slov.
     Dílna p. uč. Vychodilové CIZINEC 
V PLUMLOVĚ byla zaměřena obdob-
ným směrem. Žáci pod jejím vedením 
vytvořili stejnojmenný film a převed-
li jej i do nástěnného materiálu foto-
grafií s anglickými titulky.
     Dílna p. uč. S. Zapletalové s názvem 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ, PŘÍRODA VE 
ŠKOLE zavedla žáky učit se do příro-
dy. Po vycházkách do okolí Plumlova 
a vyhledávání podkladů v encyklope-
diích i na internetu zpracovali žáci 
nasbíraný materiál do dvou výstupů. 
Jedním byl herbář a druhým fotoseri-
ál ekosystému LES.
     Všichni žáci se zapojili do práce  
v dílnách s chutí a měli radost ze 
svých výsledků. Řada výstupů zůsta-
ne jako doplňovací pomůcka pro výu-
ku a ti, kteří si připravili vystoupení  
na scéně, je potom předvedli všem, 
kdo se na ně přišel podívat. Odpoled-
ní představení žáků, především prv-
ního stupně, bylo vyvrcholením oslav 
95. výročí založení plumlovské školy.

Mgr. Ludmila Braunová
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Základní umělecká škola Plumlov slaví výročí

Motto: 
„ Musíš žít pro druhé,  
chceš-li žít pro sebe. “

Vážení přátelé, 
dovolte mi, abych vás pozvala na 
procházku pětiletou historií naší 
školy. Řeknete si, jakápak historie? 
Naše škola slaví 95. výročí vzniku 
a od posledního vydání jubilej-
ní ročenky - 90 let školy uběhlo 
teprve 5 let. Přesto i v tak krátkém 
časovém úseku se toho událo tolik, 
že je užitečné  o těchto změnách 
informovat. Ročenku jsme nazva-
li „ Školní pětka aneb Stará dáma 
nerezaví “, protože mapuje posled-
ních 5 let práce školy. Do tohoto 
období zasahuje především školská 
reforma a vznik školního vzděláva-
cího programu, na kterém se podí-
leli všichni pedagogičtí pracovníci 
školy a který byl poprvé uveden do 
praxe od 1. září 2007. Dále v tomto 
časovém úseku vzniklo a po dvou 
letech skončilo odloučené praco-
viště plumlovské školy - 2. stupeň 
v Drahanech ( 2006 a 2007). Další 
změny patří  k modernizaci a nové-
mu materiálnímu vybavení školy.  
V roce 2009 jsme získali certifikát 
Zdravá škola.

Základní umělecká škola Plum-
lov, příspěvková organizace,  
slaví 55 let od svého založení.
 To je příležitost ke krátkému zamyš-
lení nad její historií. 55 let není zase 
tak mnoho ale na druhou stranu 
to není ani málo. Ve svých začát-
cích byla ZUŠ nejprve pobočkou 
prostějovské Lidové školy umění  
s vlastní pobočkou v Konici. 
Postupem času se osamostatnila 
a pobočka v Konici se také stala 
samostatnou školou. Jedinou, kte-
rou na okrese zřizuje Krajský úřad 
Olomouckého kraje, neboť všech-
ny tři ostatní v současnosti zřizují 
města. A za nás mohu potvrdit, že si 
nás udržují velmi dobře. Důkazem 
toho je spolupráce při mnoha akcích 

pořádaných městem či školou. Stej-
ně úspěšné máme partnerství s 
Mateřskou a Základní školou a také 
s Dětským domovem v Plumlově. K 
nejvýznamnějším úspěchům patří 
ve škole fakt, že jsme letos přija-
li 510 žáků což je obrovský počet,  
a také že právě letos jsme se dostali 
do ústředního kola soutěže Základ-
ních uměleckých škol v Liberci a 
tam jsme obsadili krásné druhé 
místo.
Škola byla vždy nositelem kultury  
v obci, ať už vzpomeneme na 
dobu, kdy zde působil pěvec-
ký sbor „PLUMLOVAN“, anebo 
na dobu ne tak dávno minulou, 
kdy z jeviště rozdával radost 
divadelní spolek nazývaný  

v jednu dobu „Divadélko v podzám-
čí“. K nejvýraznějším obdobím pat-
řila v novodobé historii doba, kdy 
na škole působila Eva Suchánková  
v Literárně dramatickém obo-
ru. Také v ostatních oborech byli 
absolventi školy úspěšní, ať už to 
byli výtvarníci, tanečníci nebo, a to 
především, hudebníci. Nemá cenu 
zde vyjmenovávat, kdo a kde půso-
bí, ale je to úctyhodný seznam. 
Popřejme tedy škole, ať vychovává 
své žáky k co nejlepšímu vztahu 
k oboru, který si zvolili, a ať má 
co nejlepší podmínky ke své další 
„pětapadesátce“.

 Ivan Malík – ředitel školy

Ke zpříjemnění pobytu ve škole 
přispívá i postupně realizovaná 
výzdoba školy. Návštěvníka školy 
tak upoutá příjemná tvář vstupu 
do školy, rozlehlý vestibul s kli-
dovou zónou a zelení, malá školní 
galerie s výtvarnými pracemi žáků. 
Pěkná a účelná výzdoba tříd na 1. 
stupni podtrhuje moderní školní 
nábytek. Chceme, aby se dětem ve 
škole líbilo, aby si samy děti školu  
přizdobily.
V čem je naše výjimečnost? Téměř 
na dosah ruky máme zajímavou 
historii Plumlova reprezentova-
nou hradem, zámkem a jinými 
architektonickými památkami  
a významnými kulturními osob-
nostmi z historie Plumlova. Za 
městem najdeme chráněné pří-
rodní oblasti, jsme obklopeni lesy, 
rybníky a přehradou. Proč tohoto 
bohatství nevyužít? Tato publikace 
je součástí výchovně vzdělávacího 
projektu „ Stará dáma nerezaví“ 
aneb 95. výročí školy. Žáci spolu se 
svými učiteli uskutečnili zajímavé 
akce, jejichž prostřednictvím  se 
seznamovali s minulostí obce, ško-
ly, s přírodním, historickým a kul-
turním bohatstvím našeho okolí. 
Výsledky mohou návštěvníci vidět 

v interiéru školy. Nejen výtvarná 
výstava, panely, projekty, prezenta-
ce, video o škole – to vše vypovídá 
o práci žáků a učitelů dnes. Za pod-
pory představitelů Města Plumlov 
a také sponzorů z řad rodičů se rok 
od roku lepší materiální vybavení 
školy. Také úroveň vybavení školy 
informační technologií je mno-
hem vyšší. Počítače  a interaktivní 
tabule se stávají důležitou součástí 
moderní výuky. Přesto tím nejdů-
ležitějším je lidský faktor- zkušený 
a kreativní pedagog na jedné stra-
ně a na druhé  žáci, kteří se chtějí 
vzdělávat, chtějí tvořit, spolupra-
covat a pomáhat učiteli společně 
dojít k vytčenému cíli - k  poznání. 
Při tom všem však nesmí chybět 
podpora  rodičů.Všichni zaměst-
nanci školy společně , pedagogové   
i nepedagogové se snaží o co nej-
lepší chod školy. Za rozvoj naší 
školy bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se o něj zasloužili v letech 
minulých i v současnosti. Všichni 
máme společnou snahu zajistit 
základní vzdělání žáků v klidné, 
motivující, přátelské a pracovní  
atmosféře. Pojďte spolu se mnou 
zmapovat některá zajímavá místa 
v životě a práci plumlovské školy. 
Posuďte , jak se nám společné úsilí 
daří …                     

Mgr. Dagmar Zapletalová,
ředitelka školy 

Malé nahlédnutí do školní ročenky
Školní ročenka vydaná u příležitosti 95. výročí založení školy
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Kulturní PEL - MEL
9. ročník Mezinárodního divadelně – tanečního workshopu 

Až se v sobotu 17. července okolo 
22. hodiny rozsvítí refl ektory nad 
jevištěm na nádvoří plumlovské-
ho zámku, rozezní se prostorem 
tóny z klavírního díla ruského 
skladatele Modesta Petroviče 
Musorgského (1839 - 1881) Obrázky 
z výstavy. 
Právě to se totiž stalo hlavním inspi-
račním zdrojem tvůrců a účastníků 
již 9. ročníku Mezinárodního diva-
delně – tanečního workshopu. 
Do Plumlova opět zamíří tým lektorů 
a organizačních pracovníků, a pře-
devším několik desítek mladých lidí 
nejen z České republiky, ale také ze 
Slovenska. Na workshop se většinou 
hlásí již zkušení či alespoň poučení 
tanečníci, není to však podmínkou 
jejich účasti v projektu. Přidat se 
mohou všichni zájemci, kteří chtějí 
část prázdnin prožít tvůrčím způso-
bem, seznámit se novými lidi a ješ-
tě se při tom něco naučit. Všechny 
čekají dva týdny intenzivně naplně-
né tancem, pohybem a vzájemným 
poznáváním. Cílem, ke kterému 
budou společně s realizačním týmem 
směřovat, je připravit představení na 
špičkové úrovni tak, aby je pak na 

od 4. do 18. července 2010 na zámku v Plumlově
závěr mohli předvést stovkám nad-
šených diváků v unikátním prostředí 
zámeckého nádvoří. 
Souběžně s workshopem ožije zámek 
také díky přidruženému Festivalu 
scénické a divadelní tvorby, který 
pravidelně vždy ve druhé polovině 
projektu nabízí každý den koncerty, 
divadelní představení i jiné kultur-
ní akce. Tradičně na něm vystoupí 
například skupina M.E.L.L. z Rimav-
ské Soboty, Správní kluci z Nezamys-
lic nebo divadelní soubor Střelky z 
Českého Těšína. Letos organizátoři 
plánují přizvat další vystupující.
Workshop se v Plumlově poprvé 
uskutečnil v roce 2001. Jeho tématem 
byla starověká pověst o Orfeovi a 
Eurydice, kterou scénáristicky zpra-
coval a  režie se ujal známý slovenský 
divadelník Vlado Sadílek. Už tehdy 
kolem něj vznikl tvůrčí tým, který 
se na realizaci workshopu dodnes 
podílí. Každý ročník přitom dokázal 
přijít s něčím zvláštním a neopa-
kovatelným. Pro workshopy v roce 
2003 (Manon Lescaut), 2004 (Romeo 
a Julie) a 2005 (Doktor Faust) byla 
složena originální hudba, ušitá pří-
mo na míru danému tématu. V roce 

2004 přispěla k zážitku z inscenace 
Romeo a Julie multifunkční scéna, 
jejíž součástí byla i samotná budova 
plumlovského zámku. V roce 2006 
zase doprovázela představení Ondráš 
a Juráš živě kapela M.E.L.L. z Rimav-
ské Soboty. V dalších letech pak na 
workshopu vznikla představení Cesta 
kolem světa (2007), Carmina Burana 
(2008) a loni Čtyři roční období na 
motivy díla A. Vivaldiho.
Letos  tedy čeká účastníky workshopu 
choreografi e podle klavírní skladby 
M. P. Musorgského Obrázky z výsta-
vy, kterou doplní rockové balady, 
jazz i lidové písně. Tvůrci chtějí pro-
pojením klavírním hudby s moder-
ními skladbami přiblížit klasické 
dílo nejen mladým tanečníkům, ale 
samozřejmě také divákům. 
Organizátorem workshopu a festiva-
lu je stejně jako v předchozích letech 
Klubové zařízení Plumlov s fi nanční 
podporou Olomouckého kraje a měs-
ta Plumlov. Na zdárném průběhu celé 
akce má velkou zásluhu i řada míst-
ních občanů, kteří během workshopu 
pomáhají se vším, co je třeba od stav-
by kulis až po šití kostýmů. Za to jim 
patří velký dík. 
Další informace o projektu získáte na 
stránkách www.scendance.cz.

Tímto si dovolujeme informovat naše 
spoluobčany, že v září letošního roku 
vydá Okrašlovací spolek města Pro-
stějova za fi nanční podpory tohoto 
spolku, dále Města Plumlova, plum-
lovských rodáků a dalších plumlov-
ských příznivců obsahově unikátní 
SBORNÍK, mapující vývoj plumlov-
ské kulturní scény od poloviny 19. 
do konce 20. století. Jména sponzorů 
budou uvedena ve Sborníku, zahrnu-
jícího 112 stran textu a rovněž soubor 

historických fotografi í. Slavnostní 
křest publikace proběhne koncem 
září 2010 v prostorách ZUŠ Plumlov. 
Přesné datum bude zveřejněno před 
akcí, na kterou jsou všichni občané, 
zájemci i pamětníci srdečně zváni.
U zrodu myšlenky popsat historii 
místního kulturního dění, shromáž-
dit data a zachovat tak pro občany, 
zájemce a budoucí generace informa-
ce, které by s dobou mohly postupně 

Dne 12.6.2010 se ve Vícově konal 
nultý ročník HER BEZ HRANIC, 
pořádaný Mikroregionem Plum-
lovsko. 
Sedm obcí Mikroregionu soutěžilo v  
zápolení, jehož účelem bylo zejména 
se setkat a společně dobře pobavit. 
Utkala se družstva, reprezentující 

Hry bez hranic - Vícov
konkrétní obce, složená z členů všech 
věkových kategorií a se zápalem se 
pouštěla do připravených disciplín. 
Akce byla zhodnocena jako úspěšná, 
přálo jí dokonce i teplé a slunečné 
počasí. Účel tak byl splněn nad oče-
kávání.

zanikat, stála paní Eva Suchánková, 
kterou mnozí znají z dob ochotníků v 
Plumlově, ale i z Prostějova, kde při-
spívá ke kulturnímu životu prací ve 
spolku Historia a mnoha dalších. Na 
tvorbě Sborníku se podílela redakční 
rada ve složení (v abecedním pořadí): 
T. Fraus, J. Hlaváčová, J. Köhlerová, 
T. Krejzová J. Lošťáková, Z. Přikryl, 
O. Sovík, J. Staněk, E. Suchánková, 
J. Tinclová.

Jitka Tinclová

Historie kulturního Plumlova od poloviny 19. do konce 20. století
Nová publikace v přípravě
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Před námi je léto, čas dovolených 
a odpočinku. Moje nabídka knih je 
tentokrát zaměřena na oddychovou 
literaturu.

Když divadlo sundá masku
Autor: Fuchsová Irena
Kniha vás zavede do zákulisí divadla. 
Poznáte divadelní intriky, tragedie, 
lásky, nenávist, divadelní přátelství. 
Všechny postavy v knize potkala 
autorka - nápověda, během čtyřiceti 
let u divadla.

Spirála zla
Autor: Siegel James
Paulovi a Joanně Breidbartovým chy-
bí k úplnému štěstí jediné - vlastní 
dítě. Všechny lékařské procedury, 
kterým se během pěti let podrobili, 
byly neúspěšné. Rozhodnou se pro 
adopci, ale protože nechtějí být něko-
lik let zapsáni v oficiálním pořadní-
ku, nasednou na letadlo do kolumbij-
ské Bogoty. Přestože se ocitají v zemi 
zmítané válkou drogových kartelů, 
zprvu jde vše hladce. V sirotčinci 
jim předají krásnou holčičku Joelle, 
dokonce jim přidělí i chůvu. Svět je 
znovu dokonalý - ovšem jen do oka-

mžiku, kdy se Paul a Joanna nemo-
hou zbavit podezření, že holčička je „ 
nějaká jiná“. Jsou samozřejmě v šoku, 
ale to ještě netuší, že spirála zla se 
teprve roztáčí.....

Já o koze, on o voze
Autor: Monyová Simona 
Tato kniha je určena všem, co se při-
klánějí k názoru, že muž a žena jsou 
zcela odlišný živočišný druh.

Otcomilky
Autor: Monyová Simona
Humorně laděný příběh o vztazích 
otců a jejich dcer, o vylétání z teplých 
hnízd a novém hníznění.

Lékárnice
Autor: Nollová Ingrid
Hella Moormannová tráví kvůli rizi-
kovému těhotenství únavné týdny na 
ženské klinice. Každý večer vypráví 
tajemné příběhy ze svého dobro-
družného života paní Hirtové, se 
kterou sdílí pokoj. Hella, povoláním 
lékárnice, má v životě smůlu - zaplétá 
se s nevhodnými muži, dostává se do 
nebezpečných situací.

V sobotu 4.září 2010 vystoupí na 
nádvoří zámku beatová skupina 
Blue Effect se zakladatelem, front-
manem a fenomenálním kytaristou 
Radimem Hladíkem, který byl zpo-
čátku ovlivněn zahraničními vzory 
a postupně se propracoval k vlastní 
tvorbě. Po rozpadu Matadors založil 
na podzim roku 1968 skupinu Blue 
Effect (později Modrý Efekt) a tu po 
roce 2003 doplnil mladými hudeb-
níky. Můžeme se těšit na hity jako 
je Čajovna, Ej padá, padá rosenka  
a mnoho dalších. V Matadors vystou-
pí opravdové legendy našeho bigbítu 
a to Jan Farmer Obermayer a zpěvák 
Viktor Sodoma. Zazní songy Zlatý 
důl, Indolence, Get Down From The 
Tree a další. Při této příležitosti bude 
pokřtěna kniha Jaroslava Císaře  
a J. F. Obermayera „Zlatý důl vzpomí-
nek J. F. Obermayera“. Tato kniha je 
složená z jeho osobních vzpomínek 
a vychází také u příležitosti 45 let od 
založení skupiny George&Beatovens 
a nedožitých 65. narozenin zpěváka 

Čtyři dny života
Autor: Doubková H., Chmelanová 
S.
Osm povídek spojených tématy 
tajemství, starých hříchů a kriminál-
ních zápletek. Již některé jejich názvy 
- „Čtyři dny života“, „Přízrak“, „Život 
za život“, „Vyděrač“ - dávají tušit, že 
půjde o napínavé čtení. Autorkám se 
daří udržet své čtenářky a čtenáře 
v napětí do poslední stránky, ale i 
poskytnout jim zajímavou sondu do 
psychiky lidí kolem nás.

To nejlepší z filmových pohádek
na motivy klasických pohádek
zpracovala M. Formáčková
 Co svět světem stojí, existují pohád-
ky. Kniha potěší čtenáře všech gene-
rací. Stačí ji otevřít a zalistovat.....
a pro nejmenší

Toby a jehňátka
Tomáš, Percy a nezbedná myška
podle televizního seriálu o Mašince 
Tomášovi.
Navštivte naši knihovnu, určitě si 
vyberete z široké nabídky knih.
Přeji vám příjemně prožité chvíle 
odpočinku.

Jana Švestková

Na dovolenou s hezkou knihou 
aneb co nabízí Městská knihovna Plumlov k odpočinkovému čtení

Petra Nováka. Legendy se obvykle 
nevracejí, ale legenda jménem Mata-
dors se vrátila a vy, kteří příjdete, 
budete  mít jedinečnou příležitost 
je uvidět na vlastní oči na jednom 

Koncert Blue Effect a The Matadors v Plumlově

Zásahy a účast v soutěžích
Sbor má zásahovou jednotku kate-
gorie JSDH III., která je zařazena do 
IZS  (Integrovaný  záchranný sys-
tém) Olomouckého kraje. Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje  
povolává jednotku k jednotlivým 
zásahům. Od začátku kalendářního 
roku 2010 měla jednotka již deset 
zásahů. Dne 22. května byla jednotka 
povolána do zaplavené obce Troubky,  
kde 24 hodin odstraňovala škody 
způsobené rozvodněnou Bečvou. 
Také byla povolána 9.4.2010  k účas-
ti na tematickém cvičení složek IZS  
Olomouckého kraje, pod názvem 
„Zimní stadion 2010“. Ve dnech  
8. - 9.5.2010 se členové jednotky 

Sbor dobrovolných hasičů Plumlov

z mála společných koncertů právě 
4.9.2010 od 15 hodin v areálu zámku 
Plumlov. Akci pořádá Klubové zaří-
zení zámku Plumlov ve spolupráci  
s Fan klubem Petra Nováka.

zúčastnili VII. ročníku soutěže  jed-
notek sborů dobrovolných hasičů 
obcí v záchranářských disciplínách 
Rallye Hamry 2010, kde si vedli velice 
dobře. Obsadili 5. místo z 15 zúčast-
něných jednotek. Svým výkonem 
dosáhli lepších výsledků, než někte-
ré jednotky vyšší kategorie – JSDH II. 
Členové jednotky, za pomoci členů 
SDH, ve svém volném čase opravovali 
a upravovali cisternový vůz Tatra 815. 
Tato činnost stmelila nejen členy jed-
notky, ale i kolektiv sboru. Hmotnou 
pomoc poskytli i občané. Děkujeme 
všem, kteří si dobrovolných hasičů 
váží a dokážou ohodnotit jejich dob-
rovolnou práci.

hasiči Plumlov
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Zaniklé osady bývalého plumlovského a přilehlých panství
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v tomto čísle Zpravodaje vás velmi 
ráda seznámím s dalším historic-
kým rozměrem místa, v němž žije-
me.
 Dozvíte se o zaniklých osadách a ves-
nicích v části prostějovského regionu, 
zahrnující okolí Plumlova a vymezu-
jící se pro účely článku jako lokalita 
ve tvaru trojúhelníku s vrcholy Most-
kovice, Ptenský Dvorek a Protivanov. 
Postupuji-li na jakoukoli stranu za 
tento trojúhelník, v archivech se obje-
vují další a další pozoruhodná místa, 
která by také stála za zmínku. Je to 
tak, proces vznikání a zanikání osad 
na Moravě je skutečným historickým 
fenoménem. Mnoho otázek s tím spo-
jených zřejmě již zůstane bez odpo-
vědí a velmi často jde pouze o hrubé 
náčrty míst, jejich velikostí, doby 
osídlení. 
13. století bylo mimo jiné i obdobím,  
v němž proběhla tzv. velká středově-
ká kolonizace. Množství archeologic-
kých nálezů na Drahanské vrchovině 
je toho zřejmým důkazem. Kolonisty 
lákalo do naší lokality především 
pestré přírodní bohatství, poskytující 
nové zdroje obživy. Velká část jich byla 
přivedena šlechtou, vlastnící půdu a 
zajišťující z ní příjmy pro panovníka 
(Přemysl Otakar II. 1253 – 1278, po 
něm Václav II. 1283 – 1305). Kontinu-
ita osídlování se časově rozprostírala 
od 13. do 15. století a vytvořila základ 
pro sídelní strukturu celého území. 
Proti proudům řek a také po dlouhých 
obchodních stezkách (jedna vedla pod 
Ježovým hradem) sem putovali noví 
osadníci, aby si zakládáním polí, luk 
a budováním stavení a statků zajistili 
lepší životní status. Vesnice většinou 
čítaly 50 – 60 obyvatel. Noví usedlíci 
byli po několik let osvobozeni od daní z 
půdy, dostávali tzv. lhůtu. Odtud úda-
je pramení název obcí Lhoty, Lhotky. 
Obce mívali vlastní samosprávu v čele 
s rychtářem. I tato samospráva však 
podléhala feudálům, avšak věci vnitř-
ního charakteru si spravovala sama. 
Jak asi vypadala taková ves či osada ve 
středověku? Ve dvou řadách obvykle 
naproti sobě, často u vodního toku a v 
údolí, stávala nadzemní stavení z hlí-
ny, dřeva, kamení nebo pálených cihel, 
jejichž hlavní částí byla jizba s krbem, 
dále chodba a komora. Přímo za sta-
vením bývalo políčko. Kde byl poblíž 
potok, předpokládal se  mlýn. Lesy v 
okolí kácením měnily podobu dříve 
zalesněné vrchoviny. Největší rozkvět 
budování opevnění, hradisek, hradů, 
trhových osad, městeček i vsí spadá 
do období kolem roku 1300. Po Pře-

myslovcích vládli Lucemburkové, poté 
následovalo období husitství. Mnoho 
z vesnic i městeček během bouřlivých 
let zaniklo a stopy se dochovaly větši-
nou jen ve formě místopisných názvů 
a záznamů, v některých případech i 
archeologických nálezů.
 
Jak vznikaly názvy vesnic? Názvy 
osad na konci s –ice, -in a –ov býva-
ly odvozeny od osobních jmen. V 
jiných se skrývá ráz krajiny, anebo 
slovo německého původu, protože v 
době kolonizace přicházelo množství 
německých osadníků. Zde několik 
příkladů:
Název PLUMLOV má pravděpodobně 
základ v osobním jménu Pluma, Plu-
men, zaniklý VALDOV ve jméně Wal-
ter, Valta. Hartmanice – dnešní NIVA 
se jmenovaly podle Hartmana, OTI-
NOVES by mohl mít základ ve jméně 
Otto, zaniklý BERNOV ve jméně Bern. 
DRAHANY vycházejí ze jména Dra-
han, ale možná taky od slova dráha, 
tj. cesta vedoucí do Prostějova. Název 
OKLUKY prý vznikl z názvu místní 
říční zátočiny – okliky.

Ve 14. a 15. století, jak uvádějí historic-
ké zdroje, zaniklo na Moravě asi 32% 
všech původních vesnic. Pro Drahan-
skou vrchovinu nám kroniky nabízejí 
číslo ještě vyšší, a sice 41,8 %. Naše 
země vstupují do doby předbělohor-
ské. Situace se zanikáním vsí mohla 
být způsobena zejména válkami, vpá-
dy Kumánů a Tatarů na naše území. 
Dalším důvodem k vysídlování byly 
vysoké daně anebo i vznik měst. Kaž-
dá ze vsí se stávala majetkem vládnou-
cích feudálů na příslušném panství a 
obyvatelé byli nuceni odvádět poplat-
ky a daně z půdy, naturální dávky a 
také robotu. Častým koncem osad 
bývala právě neúnosná zátěž, která 
přiměla poddané k tzv. zběhnutí za 
lepšími podmínkami, což býval běž-
ný jev. Takto se vylidňovaly i celé vsi. 
Dalšími strázněmi, kterým čelili naší 
dávní předkové, byly požáry, povodně 
a epidemie. Zajímavé by asi bylo srov-
nání s dneškem, přihlédneme-li mini-
málně k rozmarům počasí.

ZANIKLÉ A OBNOVENÉ OSADY

BERNOV
První dochovaná zmínka pochází 
z roku 1351. Osadu založil německý 
osadník jménem Bern. Ležela 0,6 km 
jižně od vlakové stanice Ptení. Její 
součástí byl tzv. Bernovský mlýn a 
označení se tradovalo dlouhou dobu. 
Počet obyvatel není znám, osada 

zanikla v období husitských válek. Již 
v roce 1466 byla označena jako pustá. 
V roce 1492 vložil Vilém z Pernštejna 
do zemských desk Vítkovi ze Ptení 
ves Ptení a pustý Bernov s poplatným 
mlýnem. Další záznamy chybí. 

LHOTKA u OHROZIMI
Ležela mezi Ohrozimí a Stichovice-
mi, na místě, kterému se říkávalo 
„Ve Lhotkách“. Ves byla označena za 
opuštěnou v 15. století. V roce 1512 ji 
už jako pustou prodal Ladislav z Bos-
kovic Vilémovi z Pernštejna. Záznamy 
o obydlené vesnici z dřívější doby se 
nedochovaly.

MARŠÍN (dříve i Mařín)
Ležel mezi dnešním Bousínem, Nivou 
a Drahanami, 1,7 km od Drahan seve-
rozápadně. Jeho jméno bylo dlouho 
užíváno jako místní označení části 
lesa. První zmínka pochází z roku 
1347, a dále  v roce 1384 vlastnil Mar-
šín, označovaný jako dvůr o dvou 
poplužích, Petr z Kravař. Záznamy 
označují ves v roce 1466 již jako pus-
tou. Zánik mají zřejmě na svědomí 
husitské války. V roce 1971 byly odkry-
ty pozůstatky, které se rozprostíraly 
na rozhraní louky a polí. Zbytky sta-
vení mají podobu nízkých okrouhlých 
vyvýšenin, poblíž kterých byly nale-
zeny keramické střepy, červená hlína 
a stavební kámen. 

SKYHROV (jinde i Skuhrov,  
Skhrov)
Ležel 0,8 východně od křižovatky 
ve Vícově. První záznam se objevuje 
v zemských deskách v roce 1367 (z 
jiného zdroje v roce 1376), kdy je maji-
telem vsi Oldřich z Boskovic. V roce 
1512 byla ves označena jako pustá a v 
držení Viléma z Pernštejna. Nemínil 
ji opět osadit, a tak část pozemků 
uvolnil pro obyvatele Plumlova, zby-
tek drželi Vícovští. Část skyhrov-
ských rolí obhospodařilovali i sedláci 
z Ohrozimi a Lešan. Příčina zániku 
není známa.

VALDOV (někde uváděno jako  
Valtov)
Ves ležela 1,9 km jihovýchodně od 
Drahan a rozkládala se po stranách 
potůčku. První zmínka pochází z 
roku 1386 a uvádí, že ves prodal Ště-
pán z Hoštejna bratrům z Radovesic. 
V roce 1466 se už Valdov objevuje jako 
pustý a důvodem zániku jsou zřejmě 
husitské války. V roce 1590 patřily lou-
ky na místě osady Drahanským. Přib-
ližně v těchto místech dle některých 
pramenů leží Baldovec. V roce 1971 byl 
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podniknut průzkum a byly nalezeny 
zbytky 22 usedlostí lesní vsi, která 
byla dvouřadá, zřejmě dlouhá 25 met-
rů. Zbyly zde čtvercové vyvýšeniny a 
pozůstatek po malém kamenolomu. 
Lokalita pravděpodobně zasahuje do 
vojenského prostoru.

VANKŮŠ
Vesnice ležela 1,6 km na jihozápad od 
obce Niva. Nacházela se u pramene 
vodního toku na začátku údolí a tomu-
to místu se dlouho říkalo „Vainkóše“. 
První zmínka pochází z roku 1348 a 
uvádí se v ní, že Lambert z Rájce vložil 
do zemských desk svojí manželce ves 
s názvem Vancus. Ale již v roce 1492 
ji prameny označují za pustou. Podle 
Plumlovského urbáře patřila v roce 
1590 pod Drahany. Šlo o dvouřadou 
lesní ves s 16-ti usedlostmi a panským 
dvorem. Objevena byla i studna a nižší 
hráz rybníka, která byla protržena. Na 
mapách bývalo toto místo označová-
no „U rybníčku“. Na místě jsou dle 
badatelů patrné zbytky okrouhlých 
vyvýšenin. Zánik vsi mohl způsobit 
požár nebo mor.

OSINA
Osada se nacházela 1 km jihozápad-
ně od Krumsína, na břehu rybníka. 
Náležela ke statku v Krumsíně na 
Plumlovském panství. Zmínka se 
objevuje v urbáři Plumlovského pan-
ství z roku 1590, kde je popsána jako 
louka u rybníka Osiny. O zániku osa-
dy zmínky nejsou.

POHODLÍ
Osada se nacházela 1,8 km severo-
západně od Stínavy a 2,8 západně 
od Ptení. Místo je pojmenováno dle 
samoty, kde dříve bývala hospoda. 
Archeology zde byly nalezeny střepy 
středověké keramiky a v lese pluži-
na (bývalá zemědělsky obdělávaná 
půda). Další informace nejsou.

OKLUKY
Ves stávala 3 km severozápadně od 
Stínavy a 1,5 km od Malého Hradiska 
a patřila k boskovickému panství. V 
místě „Na hrádku“ jsou stále patrné 
stopy plužiny. Byla zde nalezena kera-
mika z 13. století, a tak je pravděpo-
dobné, že před pozdější vsi zde stávala 
ještě starší malá osada. O zániku není 
nic známo. Ves byla obnovena v roce 
1780.

HOŠTANOV
Ves ležela 0,7 km severozápadně od 
Soběsuk a 1,5 km západně od Plumlo-
va. V urbáři Plumlovského panství je 
z roku 1590 zápis o tom, že se jedná o 
rozlehlou louku Hoštanovu. Na místě 

zaniklé vsi však byly nalezeny arche-
ologické pozůstatky, střepy keramiky, 
datující se do 15. a 16. století. Data o 
zániku vsi nejsou známa.

Na závěr jen v krátkosti přehled dal-
ších středověkých osad v okolí:

Benátky: zaniklá osada, ležící mezi 
Bukovou a Protivanovem, pustá v r. 
1567
Dluhoštice: zaniklá osada mezi Leša-
ny a Zdětínem, pustá v 16. století
Hošperk: zaniklá osada mezi Ždár-
nou a Protivanovem, zánik počátek 
16. st.
Nechutín: zaniklá osada, patřící ke 
Zdětínu, 1.zánik 1785, 2.zánik 1910
Chmelník: zaniklá osada mezi 
Malým Hradiskem a Bukovou, konec 
15. stol.
Jesenec: u Protivanova, osada zanikla 
v 15. století

Zdálo by se, že po absolvované inspekci 
poskytovaných služeb, která proběh-
la v prosinci s výborným hodnoce-
ním, není již potřeba v Domově pro 
seniory v Soběsukách nic zlepšovat, 
zaměstnanci se nemusí o nic snažit  
a klienti jsou se vším spokojení. Pravda 
je to jen částečná. Velkým problémem  
z hlediska zaměstnanců je nedostatek  
technického zázemí - především 
skladových prostor, do kterých by 
se mohl umístit inventář, rehabi-
litační a inko pomůcky, tedy věci, 
které v současnosti zabírají prostor  
v místnostech, které by se mohly využít 
pro společná setkávání nebo jako sou-
kromé místo pro návštěvy klientů  
z dvoulůžkových pokojů. Všichni v domo-
vě uvítali, že se zlepšilo počasí a mohou 
vycházet do okolí na procházky, ale trá-
pí nás neupravené cesty v obci. Dojít si 
nakoupit je adrenalinový sport jen pro 
ty nejschopnější seniory. Jediná cesta, po 
které se mohou projít i klienti s chodítky 
a vozíky, je silnice kolem domova, která 
vede ven z obce na státní silnici k Vícovu. 
Cestička kolem potoka je bezpečná jen 
do chvíle, než se po ní proženou jezdci 
na motorkách. A vyhýbat se s francouz-
skými holemi jezdcům na koních jde 
opravdu těžko. Rádi bychom přivítali v 
našem domově dobrovolníky, kteří by 
měli čas, a klienty na vozíku doprovodili  
i do větší vzdálenosti. V teplých dnech 
scházelo obyvatelům domova občer-
stvení v Olšinkách. Proto si udělali 
společné posezení při stavění Májky v 
prostorách Domova. Deštivé počasí sice 

Svatoňůvka: zaniklá osada mezi 
Vysočany a Baldovcem, v r. 1492 pus-
tá
Repechy: mezi Protivanovem a Bou-
sínem, zaniklá a obnovená ves
Čtěnice (Čtětice): mezi Alojzovem a 
Seloutkami, naleziště, doba neznámá
Dolnice (Důlnice): mezi Křenůvkami 
a Alojzovem, z r. 1447, zánik neznámý
Glgoše: 1,2 km západně od Domamys-
lic, naleziště, zánik 13. – 14. stol.
Lhota Křelová: mezi Určicemi a Dět-
kovicemi, naleziště, zmínka v r. 1317
Mitrov (Mitrovice): mezi Alojzovem 
a Myslejovicemi, pustá od roku 1511
Šeborovice: u Dětkovic, katastr Vra-
novic, panství plumlovské, 1542 pusté
Z historických materiálů a archivních 
záznamů pro vás připravila vaše:

Jitka Tinclová

Hrst dobrých nápadů

pokazilo její kácení, ale všichni doufají, 
že 19.6.,  kdy přijede hudební skupina 
Správní kluci z Nezamyslic na vítání 
léta, si pobyt na čerstvém vzduchu užijí  
a bude opravdu krásné počasí. S nadše-
ním se setkalo společné tvoření kerami-
ky s dětmi z MŠ v Prostějovičkách.  Děti 
vnesly do domova svoji bezprostřednost 
a veselí a jejich návštěva se stala vítaným 
oživením pravidelných hodin arteterapie. 
S velkým zájmem také probíhá v domo-
vě trénování paměti, pro velký počet 
účastníků se koná každý týden a ve velké 
oblibě je i léčebný skupinový tělocvik s 
fyzioterapeutem.
Srdečně zveme veřejnost na návštěvu 
domova. V současné době si návštěv-
níci mohou ve společenské místnosti 
v přízemí prohlédnout výstavu foto-
grafií J. France - Cesta na sever, jejíž 
vernisáž s hudebním doprovodem  
L. Zatloukala a M. Srostlíka byla  
v březnu mezi klienty hodnocena jako 
milé přivítání jara. Výstavu bude v domo-
vě umístěna do konce prázdnin.

PhDr. Věra Palacká,
ředitelka DpS Soběsuky

a náruč inspirace z domova pro seniory 
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Upozornění

Sport

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  A
jarní část  soutěže 2009/2010 
I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B

sobota 27.3.10 15.00 Kojetín Plumlov 3 : 0

sobota 3. 4.10 16.00 Plumlov Dub nad Moravou 0 : 1

neděle 11.4.10 16.00 Troubky . Plumlov 3 : 0

sobota 17.4.10 16.30 Plumlov Čechovice 3 : 0

neděle 25.4.10 10.00 Opatovice Plumlov 1 : 1

sobota 1.5.10 16.30 Plumlov Kožušany 5 : 0

sobota 8.5.10 16.30 Brodek u  Př. Plumlov 3 : 2

sobota 15.5.10 16.30 Plumlov VTJ Lipník n.B. 0 : 1

neděle 23.5.10 16.30 Náměšť n. H. Plumlov 4 : 1

sobota 29.5.10 16.30 Plumlov Slatinice 2 : 1

neděle 6.6.10 16.30 Mostkovice Plumlov 2 : 0

neděle 13.6.10 16.30 Plumlov Jesenec 3 : 2

sobota 19.6.10 16.30 Klenovice n. H. Plumlov 0 : 4

Tabulka I.A třídy, skupina B 
sezóna  2009/2010

1. Lipník  26 20 3 3 67 : 16 63 

2. Slatinice  26 14 4 8 49 : 43 46 

3. Náměšť na Hané  26 13 6 7 65 : 42 45 

4. Opatovice  26 12 6 8 61 : 36 42 

5. Dub nad Mor.  26 13 3 10 46 : 44 42 

6. Kojetín  26 10 7 9 54 : 44 37 

7. Čechovice  26 10 5 11 36 : 41 35 

8. Troubky  26 9 8 9 48 : 45 35 

9. Jesenec  26 8 10 8 52 : 46 34 

10. Brodek u Př.  26 8 5 13 48 : 71 29 

11. Plumlov  26 8 5 13 43 : 55 29 

12. Klenovice  26 8 4 14 43 : 62 28 

13. Kožušany  26 6 5 15 37 : 72 23 

14. Mostkovice  26 4 7 15 24 : 56 19 

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

sobota 3.4.10 10.00 Plumlov Výšovice 3 : 0 

neděle 11.4.10 13.30 Pivín Plumlov 0 : 0

sobota 17.4.10 13.30 Klenovice n.H. Plumlov 0 : 4

sobota 24.4.10 10.00 Plumlov FKM Konice 3 : 0

neděle 9.5.10 14.00 Otaslavice Plumlov 0 : 4

neděle 16.5.10 14.15 Určice Plumlov 1 : 2

sobota 22.5.10 10.00 Plumlov Nezamyslice 1 : 3

sobota 29.5.10   9.00 Protivanov Plumlov 3 : 1

sobota 5.6.10 10.00 Plumlov Vrahovice odloženo

sobota 12.6.10 14.00 Bedihošť Plumlov 0 : 10

Tabulka okresního přeboru – žáci – sezóna 2009

1. TJ Sokol Protivanov 20 179 : 17 55

2. TJ Haná Nezamyslice 19 111 : 19 51

3. TJ Sokol Určice 18 62 : 18 37

4. TJ Oresvo Sokol Plumlov 19 54 : 21 37

5. TJ Sokol Pivín 19 64 : 37 35

6. TJ Sokol Klenovice na Hané 20 68 : 51 31

7. Sokol Otaslavice 19 32 : 64 19

8. FKM Konice „B“ 17 43 : 118 15

9. Sokol Bedihošť 19 30 : 130 9

10. FC Výšovice 18 12 : 102 7

11. Sokol Vrahovice 18 6 : 84 5

Připravenost a výsledky soutěží
Členové Sboru se stejně jako každý 
rok zapojují do hasičských soutěží 
v kategoriích mužů, žen i žáků. 
Letos se daří zejména družstvům 
starších a mladších žáků, která se 
zatím zúčastnila šesti soutěží. Nej-
lepších výsledků dosáhli 12. června 
v Hrušce, kde mladí hasiči v obou 
kategoriích zvítězili. Jen o málo 
horší umístění, a to obě 2. příčky 
získali o týden později v Čelči-
cích. Starším žákům se dařilo i na 

Sbor dobrovolných hasičů Soběsuky
domácím hřišti v Soběsukách, kde 
skončili na druhém místě a také v 
Pivíně, kde opět zvítězili. Družstva 
soběsuckých mužů a žen se v letoš-
ním roce zúčastnila zatím pouze 
dvou soutěží. První se konala dne 
12. června v Lipové, kde naši muži 
zvítězili v kategorii stříkaček PS 
12. Druhá soutěž (tentokrát určená 
pouze pro náš okrsek) proběhla v 
neděli 20. června v Hamrech. Také 
tady muži zvítězili. Ženy ve své 
kategorii sice neměly konkurent-

ky, ale dosáhly rovněž velmi dob-
rého času, s nímž by měly naději 
na úspěch i na jiných soutěžích. 
Ukázkový útok zde opět předvedla 
dvě družstva soběsuckých mla-
dých hasičů. Je vidět, že hasičské-
mu sportu se v Soběsukách daří. 
To je jednak zásluhou všech aktiv-
ních členů, ale především starosty 
SDH Soběsuky Jana Vysloužila. 
Více informací ze života Sboru 
dobrovolných hasičů v Soběsukách 
najdete na www.sdhsobesuky.cz.

hasiči Soběsuky

fotbal


