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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení
5. zasedání Zastupitelstva
22.6.2009

obce

ze

dne

A) Zastupitelstvo Obce Ptení bere na v domí:
1.

Jmenování Mgr. Pavla Ková e editelem ZŠ a
MŠ Ptení od 1. srpna 2009
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje

1. Výb r nejvhodn jší nabídky na zhotovení h bitovní
zídky (p. Marek Zabloudil, Ptení 142)
2. Podpis smlouvy o dílo na zhotovení h bitovní zídky
s p. Markem Zabloudilem, Ptení 142 v ástce
374.600,- K .
Usnesení
6. zasedání Zastupitelstva obce Ptení – 27. 8. 2009
A) Zastupitelstvo Obce Ptení bere na v domí:
1. Zprávu o innosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období
od 1. ervna 2009 do 27. srpna. 2009
2. Informace k volbám do Poslanecké sn movny
Parlamentu R, konané ve dnech 9. - 10. íjna
2009
3. Informace o vypracování studie na centrum sportu
a oddychu Ptení – areál Ptenský Dvorek
4. Dopis manžel Vyroubalových – bude iniciována
sch zka starosty s ob ma stranami a nastín n
návrh dalšího možného ešení
5. P ijetí p ísp vku od Olomouckého kraje ve výši 25
tis. K na úhradu neinvesti ních výdaj pro SDH
Ptení
6. Rozpo tová opat ení starosty . 1-4/2009
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje

1. Rozpo tové opat ení . 5/2009 - ZO (viz p .
. 1.)
2. Obec Ptení, zastoupenou Ji ím Portešem, jako
opatrovníka na stavbu „II/150 Vícov –
obchvat obce“ pro parcely v k. ú. Vícov:
- Jan Komárek, spoluvlastník p. . 328 a 329
- Jan a Josef Komárkovi, spoluvlastníci p. . 328
a 329
- Miroslava Ková ová, vlastník p. . 337
- Vincenc a Filoména Opluštilová, spoluvlastníci
p. . 332
- Ludmila Kope ná, spoluvlastník p. . 327/7
- Ladislav Všeti ka, spoluvlastník p. . 327/7
3. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
typový projekt – Czech POINT – kontaktní
místo upgrade
4. Navýšení rozpo tu o 66.952,- K na opravu
h bitovní zídky z d vodu víceprací nad rámec
p vodního zadání výb rového ízení a podpis
dodatku smlouvy o dílo na celkovou ástku
441.552,- K
5. Smlouvu o souhlasu s umíst ním a realizací
stavby prodloužení plynovodu a p ípojky
plynu + vody na pozemku p. . 3632/19 v k. ú.
Ptení
6. Uzav ení návrhu smlouvy o smlouv budoucí
sm nné smlouvy mezi Obcí Ptení a
ímskokatolickou farností Ptení
7. Žádost manžel Ladislava a Hany Portešových
na úpravu pozemku p. . 3633/2 v k. ú. Ptení ve
všech bodech s tím, že: vzrostlý porost bude
vykácen v období vegeta ního klidu, veškeré
práce budou provedeny bezúplatn svépomocí
žadatelem, na náklady obce bude po ízena
kanaliza ní vpus
8. Pov ení místostarosty obce do p íštího
zasedání ZO p ípravou návrhu úpravy vyhlášky
o poplatcích za užívání ve ejných prostranství

Ani o den více – prázdniny vážn skon ily v pond lí 31. srpna a žák m a student m za al školní rok.
Pro nás školní rok, kdy si p ipomeneme šedesáté výro í otev ení ptenské školy.
Vážení spoluob ané, za lesáckou bytovkou v Obo e a tzv. T ešinkách, byla zlikvidována skládka
hlíny a biologického odpadu. V sou asné dob probíhá na obou místech úprava terénu a rekultivace. Žádám ob any, aby
na tato místa už nevyváželi smetí, i jiný odpad. Nedodržení zákazu ukládání odpadu bude pokutováno až do 10 tisíc
podle zákona.
Dále bych cht l upozornit ob any, aby byli obez etní a všímali si neznámých osob a vozidel. Množí se
p ípady, kdy se ve Ptení pohybovalo dodávkové auto s neznámými osobami za domy na soukromých pozemcích.V
takových p ípadech neváhejte zavolat policii i obecní ú ad.
Obec Ptení ve spolupráci s Mikroregionem Kostelecko po ádala v sobotu 26. zá í zájezd do Prahy na
muzikál Mona Lisa. Zájezd se vyda il, po así nám p álo, s p edstavením a cestou, kterou nám zp íjemnil idi
autobusové dopravy Studený pan Radek Kone ný, byli všichni spokojeni. Doprava na muzikál byla uhrazena z dotace,
kterou nám poskytl Mikroregion Kostelecko.
Záv rem nám všem p eji, aby babí léto vydrželo co nejdéle a dovolilo nám s p icházejícími sychravými
m síci zažít ješt hodn krásných chvilek na sluní ku a užít si ješt odpo inku na zahrádce, na kole, na výlet ...
Ji í Porteš

Zámek.

Ani druhý podnikatel, který m l o koupi ptenského
zámku zájem, sv j úmysl nedokon il. Prost jovské
radnici t sn p ed podpisem kupní smlouvy oznámil,
že nemá peníze. Vloni byl už prodej zámku tém
jistý, když se o n j vážn zajímali t i podnikatelé
z regionu. v poslední chvíli z n ho ale sešlo a to
samé se opakuje i nyní p i druhém pokusu, íká
Vlastimil Uchytil, místostarosta prost jovské
radnice. P esto, ale prost jovská radnice v í, že
zámek za cenu p evyšující 5 milion korun prodá.
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P i získávání dat pot ebných p i rekonstrukci Pomníku padlým v 1. a 2. sv tové válce vznikl soubor poznatk , které byly
získány z r zných kronik, matrik, úmrtních a jiných historických knih. Protože mnoho ob an má o tyto poznatky zájem,
zve ej ujeme je všechny v p íloze Ptenského zpravodaje, i když jsme si v domi, že u mnoha získaných poznatk nešla
vždy stoprocentn ov it jejich pravdivost.

Jako blesk se rozlétla po celém sv t zpráva, která urychlila, že Rakousko-Uhersko 28. ervence
1914 vyhlásilo Srbsku válku. Byl to Sarajevský atentát na následníka tr nu Františka Ferdinanda Este a jeho
manželku Žofii, rozenou Chotkovou, jemuž oba dva na míst podlehli. Tato válka byla pro lidstvo v tomto století
jedna z nejv tších katastrof.
1. sv tová válka se nevyhnula ani naší obci. Mezi ob any nastalo všeobecné zd šení. Hrozný byl
dojem, když p i první mobilizaci bylo ve Ptení povoláno p es 80 muž a 30 koní. Denn se konaly pobožnosti, jak
na ízené, tak i soukromé. Od státních ú ad docházelo jedno na ízení za druhým. Ve Ptení bylo na ízeno konání
hlídek ob an ve dne i v noci na k ižovatce silnice, aby se zamezilo údajným p evoz m zlata z Francie do Ruska a
zabránilo pohybu vyzv da . Rovn ž byla hlídána i železni ní dráha. Bylo na ízeno i slíd ní po zem zrádcích.V okolí
Prost jova a P erova byly rozhazovány pobu ující letáky proti Rakousku a mnoho odchovanc r zných spolk se
netajilo nep ízni proti íši.Ve Ptení se p ihodily takové demonstrace jen za tmy, aby se ú astníci neprozradili.
Rok 1914 byl velmi úrodný, všeho byla hojnost, ale vále ná správa si nepo ínala dosti opatrn a
docházelo k velkým ztrátám a tak se situace se zásobováním rok od roku zhoršovala a nar stala bída a hlad. Vojíni
z fronty vypravovali, že zatím co mužstvo trp lo hladem a prachmizernou stravou, d stojníci m li všeho dosti.
T žké byly zábory obilovin. M ly za následek nedostatek potravin pro lidi a dobytek. Vše bylo na
lístky, nic nebylo k dostání. Rostl erný trh. Zásobování vojska i nemajetných obyvatel m l ihned od za átku války na
starost Vále ný ústav obilní, který sepisoval a ur oval, kolik obilí m že z stat na hlavu a na setí, zbytek vykoupil pro
armádu. Odvody dobytka pro vojsko a m stský lid vystup ovaly nedostatek a drahotu potravin a vzr st cen zboží do
závratných výšin. Nap . cena soukenné látky v roce 1914 za 1 metr byla asi 10,- korun, v roce 1918 100,- korun,
košile d íve 12,- korun, ke konci války 120,- korun, zást ra d íve 1
korunu, v roce 1918 30,- korun.
Do války vstoupily ješt další státy jako
N mecko, Rusko, Francie, Belgie, Velká Británie, Japonsko.
Postupem asu bylo do války zavle eno 28 stát a zmobilizováno
bylo 74 milion lidí. Výsledkem války bylo 9 milion padlých a
rozpad Rakouska-Uherska. Vznikly tak po válce nové státy –
eskoslovensko, Polsko, Jugoslávie a j.
Také z naší obce se z války nevrátilo, nebo na
následky vále ných zran ní um elo 38 ob an . Památník padlým
voják m ze Ptení a Holubic v 1.sv tové válce byl postaven v roce
1923 u kostela uprost ed vesnice. Na podstavci bylo umíst no
sousoší lva a Matky vlasti držící prapor – symbol republiky a dokola
byl obložen velkými kameny. Jména byla vysekána na mramorové
desce vedle fotografií padlých. Po roce 1945 zde byla umíst na i
pam tní deska umu ených a popravených ob an ve 2. sv tové
válce. V roce 2008 byl pomník restaurován Emilem Müllerem,
kamenosocha ství Konice, do dnešní podoby. Následující informace
o padlých byly získány z kronik, matri ních a úmrtních knih,
vložených poznámek a zápisk matriká
a nemusí být vždy
stoprocentní. P esto je zve ej ujeme.

Hrazdil František,
narozen 6.10.1885,
kolá ský mistr, zem el v Krakov
6.8.1914
Vítek František,
narozen 7.9.1884,
syn Antonína Vítka, domka e z
Novo-Ptení a Františky erné,
zem el v roce 1914

Sekanina Antonín,
narozen v roce 1876 ,
zem el 1914

Strouhal Alois,
narozen 29.6.1880,
obuvník,syn Norberta Strouhala,
domka e v Novo-Ptení a Marie
Lánské, zem el v roce 1914

Smejkal Jakob,
narozen 19.3.1889,
c.k.vojín, syn Martina Smejkala, pastý e
ze Staro-Ptení a Josefy
P ikrylové, zem el ve vojenské
nemocnici v Praze v roce 1914
Vinkler Vojt ch,
narozen 22.9.1880, syn
Rudolfa Vinklera, domka e v Novo-Ptení
a Anny Kun íkové,
zem el v roce 1914

Buchlák Arnošt,
narozen 21.12.1898,
syn Metod je Buchláka, domka e ze
Staro-Ptení a Juliany Hálové z
Hamer, padl na vojn v roce 1918
Hrazdil Josef,
narozen 20.1.1884,
syn Martina Hrazdila, chalupníka ze
Staro-Ptení a Anny Frodlové z
Novo-Ptení, zem el 19.2.1918 jako
vojín v nemocnici D dice-Slezsko

narozen 1.1.1880,
syn Viléma Hušky a Aloisie Tome kové,
zem el v roce 1914

Frodl Arnošt,
narozen 11.2.1890,
svobodný, vojín, syn Jana Fródla,
chalupníka ze Staro-Ptení a Rosálie
Hrazdilové, zem el 7.9.1918 ve
Vojenské nemocnici ve Slati anech
v echách

Johanes Jaroslav,
narozen 18.2.1894,
zem el v roce 1915

Šmehlík Št pán,
narozen 22.2.1898,
zem el v roce 1918

Huška Ignát,

Hu ka Antonín,
narozen 22.2.1876,
obuvník v Novo-Ptení, zem el v roce
1915

Vítek Vojt ch,

narozen 2.1.1897,
syn Josefa Vítka ze Staro-Ptení a
Mariany Soldánové, zem el v roce 1916
Soldán Vojt ch,
narozen 10.12.1896,
syn Josefa Soldána 1/2 láníka ve StaroPtení a Filomény Hejbalové
z Pohodlí, padl na vojn v roce 1916
erný Karel,
narozen
20.8.1897,
syn erného Antonína ze Staro-Ptení a
Barbory R ži kové ze Stínavy,
zem el v nemocnici v Olomouci u
sv.Václava, snad v nemocnici na
Hradisku okolo 20.12.1917
Špicera Josef,
narozen 5.6.1899, syn
Antonína Špicery, ezníka a 1/2láníka ze
Staro-Ptení a Anny Doleželové z
Vícova,padl na italské front 5.9.1917,
poh ben ve Zvanigradu, okr. Sežámo

P ikryl Lev,

narozen 10.4.1881,
ženatý, domka a krej í ze Staro-Ptení,
syn Mariany P ikrylové,
zem el 26.6.1918 ve voj. nemocnici v
Grinzigu u Vídn , poh ben ve Ptení
Špicera Antonín,
narozen 28.10.1893,
syn Jana Špicery, hostinského v NovoPtení a Mariany Navrátilové,
zem el 24.10.1918 ve vojenské
nemocnici v Šumperku
Blahušek František,
narozen 13.6.1899,
syn Františka Blahuška z Novo-Ptení a
Františky Molerové ze Staro-Ptení,
zem el v roce 1918

Šálek Josef ,

narozen 12.1.1888,
zem el v roce 1918

erný Alfons ,

narozen 2.8.1889,
vojín, svobodný, syn Jana erného,
domka e v Novo-Ptení a Marty
Sekaninové, zem el 24.1.1919
Pokra ování v p íštím zpravodaji

Nový školní rok 2009/10 je ve znamení mnoha zm n ve škole a také oslav 60. výro í postavení budovy školy.
Osobn doufám, že v tšinu žák , jejich rodi a našich u itel pot ší. Prvním p íkladem je nový web, kterým se budeme snažit
co nejlépe informovat o d ní ve škole. Najdete zde nejen informace o aktuálním d ní, o tom, co p ipravujeme za akce v blízké
budoucnosti, o našich volno asových aktivitách, kontaktní informace, ale i dokumenty, zabývající se školním vzd lávacím
programem, stejn jako výhled, kam chceme sm ovat naši školu
v nejbližších letech. Nebudou chyb t ani informace o d ní
v mate ské škole, stejn jako jídelní ek aktuálního týdne. Adresa je
www.zsmpteni.cz.
V tomto školním roce dojde k zásadní modernizaci
po íta ové u ebny. Jednu univerzální u ebnu vybavíme interaktivní
tabulí, která rozhodn zpest í výuku a umožní p enést nejaktuáln jší
poznatky p ímo do výuky. V úterý 29. zá í za ne v prostorách školy
op t fungovat školní bufet, který krom potravin bude nabízet i
základní školní pot eby a v odpoledních hodinách bude voln
p ístupný ve ejnosti. Do prostor školy se p est hovala místní lidová
knihovna.V neposlední ad bychom také rádi zakoupili keramickou
pec. V ízení je také stavba nového školního sportovního areálu
s multifunk ním h išt m, sprinterskou dráhou, dosko išt m na skok daleký a tenisovým kurtem. Na tuto stavbu by m ly být
erpány prost edky z dota ních zdroj , o které žádá obec Ptení.
Ke klasickým akcím, jako je Mikulášská besídka, divadelní p edstavení ptenského divadla, lyža ský kurz nebo
t eba adrenalinový pobyt žák 9. t íd na Baldovci, p ibudou další.
Namátkou jen vybírám t eba Martinskou noc, zájezd žák do
váno ní Vídn i návšt vu filmového a divadelního p edstavení
v Prost jov . Škola se také bude prezentovat výrobky svých žák na
tradi ním váno ním jarmarku na obecním ú ad . Konkrétní obrysy
dostává také myšlenka školního plesu pro žáky p ed Vánocemi a pro
rodi e v zimních m sících. Chystáme také vzpomínkovou akci u
p íležitosti 60. výro í postavení budovy školy. Na konci zá í
prob hnou závody v orienta ním b hu, které po ádá TJ Sokol Ptení a
následn soust ed ní žactva Hanácké oblasti.
V letošním roce jsme také zna n zv tšili nabídku
kroužk . Jejich seznam, as a jména vedoucích také najdete na tomto
webu. Zde také najdete nové, mírn pozm n né zn ní školního ádu,
které si vyžádaly právní a bezpe nostní p edpisy platné a závazné
pro fungování školy.
Celý kolektiv u itel si p eje, aby se d tem ve škole líbilo, chodily sem rády a rodi e byli spokojeni nejen
s výsledky svých d tí, ale i s celkovou úrovní školy.V te, že to máme každým rokem t žší snad po všech stránkách. Ale
nadšení a optimismus nás neopouští a v íme v plnou podporu Vás, rodi .
A jak jsem ekl na za átku roku: Pokud Vy nám pom žete s výchovou, my Vám pom žeme se vzd láním a
dobré dílo se poda í.
Mgr. Pavel Ková , editel ZŠ a MŠ Ptení

.
Jméno Karel Foltin jist vždycky budeme spojovat s ptenskou školou,
kde po dlouhou dobu p sobil jako editel. Uprost ed letošního roku odešel do
d chodu a zárove v tuto dobu p ichází na pult knihkupectví jeho nová kniha
„Sbohem základko“. Kniha ale, podle vyjád ení autora, nemá nic spole ného s jeho
odchodem do d chodu i když tato souhra okolností se nemusí zdát v bec
nahodilá.Vychází v nakladatelství Mladá Fronta v edici Kluk m nep ístupno a
popisuje p íb h jednoho školního roku prožitý jednou oby ejnou venkovskou
holkou, která krom svých za ínajících lásek má i jiné starosti – co bude d lat po
devítiletce. Kniha „Sbohem základko“ není jeho první vydanou knihou. Už v roce
1995 vyšla kniha p íb h na motivy pov stí a strašidelných historek ze Ptení a
blízkého okolí „ P ece se nebudeme bát“ a v roce 1999 druhá knížka „Pohádky
pro naše d ti a d ti našich d tí“, které zahrnují sedm divadelních her P . A
tak pop ejme nové knížce hodn vášnivých tená a a mizí z pult knižních
prodejen.

Aktivity TJ
Po dlouhých dvou letech jsme znovu uspo ádali tábor na
základn v Suchdole, poprvé jej
však uspo ádal TJ Sokol Ptení.
My – to jako bývalí i sou asní
žáci školy Ptení, brat i i sestry ze
Sokola, vlastn v bec sou asní i
budoucí kamarádi. Ale všichni
stárneme, d ti jsou ím dál
leniv jší, takže letos poprvé bylo
„d tí“ mén než „dosp lých“.
Takže letos jsme si hráli
a pracovali všichni. Bojovali
jsme na kolíkách, plazili jsme se
p i hledání pokladu, roz ilovali
jsme se u mluvících desti ek,
p emýšleli jsme p i indiciích.
Stihli jsme se i trochu pohádat. T eba p i baseballu,
upravené verzi pro všechny.A všichni spole n jsme stihli
uva it obídky i ve e i ky, umýt nádobí, i když pro n které
to byl ojedin lý zážitek, protože si dote mysleli, že se isté
talí e zázrakem objevují v policích p es noc. Takže se
nem žeme divit, když po ve erním hudebním koncertu jsme
byli všichni úpln unavení, t šili jsme se na m kou ký
spacák a spali a spali jak Šípkové R ženky. Je nám líto
všech, kte í s námi letos nebyli, že si neužili krásného
po así, vlahých no ních ve er , odlesk ohn na tvá ích,
her a legrace s kamarády a štípání komár pod plachtou

Odvoz komunálního odpadu
se uskute ní v t chto dnech:
5. a 19. íjna
2. a 16.a 30. listopadu
14. a 28. prosince

Sokol Ptení
stanu. T šíme se na p íští rok, až zase uvidíme zá iv modré
nebe za vzrostlými mod íny nad chatou. T šíme se na vás,
kte í p ijedete a strávíte s námi krásný
týden. D kujeme všem dobrým lidem
za pomoc p i stav ní tábora, za pomoc
p i va ení a za vst ícnost.
Další aktivitami, kterými se TJ Sokol
zabývá je innost oddílu orienta ního
b hu a nohejbalu.
V období prázdnin se oddíl
nohejbalu, ve složení
Miroslav
R ži ka, Michal R ži ka a Martin
Švec, zú astnil celkem t í turnaj (8. 8.
K en vky, 22. 8. Ob dkovice, 29. 8.
V esovice), ze kterých vždy dovezli
pohár za první místo.
B hem celého roku je také stále aktivní oddíl
orienta ního b hu, který se ú astní závod na úrovni Hanácké
oblasti i vícedenních závod b hem prázdnin. Jelikož za íná
podzim, rozbíhá se i podzimní ást závod Hanácké oblasti.
Oddíl orienta ního b hu nez stává stranou ani v po ádání
závod . 26. 9. 2009 po ádá TJ Sokol Ptení 2. závod oblastního
žeb í ku Hanácké oblasti – podzim v orienta ním b hu. Závod
se uskute ní ve Ptenském Dvorku s centrem na základn
Sokol II Prost jov. Tento závod je z velké ásti financován
z dotace od Olomouckého kraje.
Kolektiv TJ Sokol Ptení

Sb r nebezpe ného odpadu
prob hne v naší obci v sobotu 17. íjna od 9.oo do 10.oo ve Ptení, od
8.oo do 8.3o na Ptenském Dvorku a od 10.3o na Holubicích.
Odpad není možno vysypat p edem na parkovišt , ale je nutno ho
p edat ve vyhlášené dob p ímo pracovník m, kte í odpad odvezou

V druhém pololetí letošního roku slavili nebo oslaví významná výro í tito ob ané :
ervenec
Anna Fajstlová
Ptení 219
Anna Portešová Ptenský Dvorek 70
Old ich Šnajdr
Ptení 212
Božena Hrazdilová Ptení 196
Anna Kleinová
Ptení 152
Srpen
Karel Výmola
V ra Zbo ilová
Anežka Lužná

Ptení 247
Ptení 175
Ptení 94

Zá í

Ptenský zpravodaj

pe

Anna Vymazalová
Josef Vlach
Ji ina Šrámková
Jind iška Hrazdilová
Antonín P ikryl
Anna Kor áková
Anežka Portešová
íjen
Vlasta Ho ková
Václav P ikryl
Františka P ikrylová
František Frodl
Petr Porteš

Ptení 156
Ptení 171
Ptení 224
Ptení 148
Ptení 263
Ptení 92
Ptení 101
Ptení 106
Ptení 245
Ptení 263
Ptení 4
Ptení 101

Listopad
Ji í Francírek Ptenský Dvorek 21
Miroslav Dohnálek Ptení 132
Emilie Vlachová
Ptení 171
Libuše Frodlová
Ptení 147
Marie Musilová
Ptení 82
Prosinec
Ludmila Šoustalová
Bohumil Kalvoda
Marie erná
Arnošt Gregor

Ptení 13
Ptení 195
Ptení 271
Ptení 58

– informa ní tvrtletník Obecního ú adu ve Ptení. Náklad 350 výtisk . Distribuce zdarma.
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