PTENSKÝ ZPRAVODAJ
Březen 2012

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení
ze dne 26. 1. 2012

A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od
11. 1. 2012 do 26. 1. 2012
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Dohodu o změně kupní ceny a pověřuje starostu obce
k podpisu této smlouvy při prodeji stavebních
pozemků v lokalitě Báchurky
2) Dva zástupce do Školské rady při ZŠ a MŠ Ptení za
zřizovatele: p. Špiceru Radka a p. Šmidru Pavla
C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Vyslovení nedůvěry a doporučení pro rezignaci
ředitele ZŠ a MŠ Ptení p. Mgr. Pavla Kováře

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Ptení
ze dne 28. 3. 2012
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od
26. 1. 2012 do 28. 3. 2012
2. Provedení deratizazce v obci, položení nástrah a
kontrola ošetřených objektů
3. Oznámení o výsledku voleb do školské rady při ZŠ a
MŠ Ptení
4. Zprávu o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného
pořádku na území obvod. odd. Plumlov
5. Šetření v domácnostech Českým statistickým úřadem –
Životní podmínky 2012
6. Nabídku Českých drah, a. s. k odprodeji nádražní
budovy a náležejících pozemků železniční stanice Ptení
7. Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných
veterinárních opatřeních – varroaze včel
8. Informace o uskutečněných kontrolách na OÚ Ptení
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9. Pracovní řád Obecního úřadu Ptení
10. Inventarizační zprávu za rok 2011
11. Termín vybírání poplatků za TKO a ze psů na
Ptenském Dvorku 19. dubna od 14-16 hodin
12. Termín svozu nebezpečného odpadu – 28. dubna
2012
13. Předběžnou informaci k programu „Energeticky
úsporná obec“
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1. Členství obce Ptení ve sdružení „Region Haná,o.s.“
1a) Výši členských příspěvků v částce 30,Kč/obyvatele (dle počtu obyvatel vždy ke
konci kalendářního roku) v souladu se
stanovami občanského sdružení
1b) Zařazení do územní působnosti MAS Region
Haná, o. s., a bylo seznámeno se strategií
MAS
1c) Pověřuje starostu obce p. Jiřího Porteše
zastupováním v Regionu Haná, o. s. a jako
náhradníka v případě jeho nepřítomnosti
pak určuje místostarostu p. Josefa Svobodu
2. Rozpočet Obce Ptení na rok 2012 jako schodkový.
Příjmy ve výši 11.567.540,- Kč
Výdaje ve výši 13.059.540,- Kč
Financování 1.492.000,- Kč (zůstatek BÚ
minulého období (viz příloha č. 1 )
3. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Ptení ve výši
192.590,15 Kč. Obec Ptení souhlasí s převedením
hospodářského výsledku dle § 30 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a dle účetního standardu č.
704 do rezervního fondu
4. Vyřazení majetku z účtu 041 (dle přílohy č. 2)
5. Prodej pozemků p. č. 2990 o výměře 883 m2 a p.
č. 3081 s výměrou 90 m2 za cenu 50,- Kč/m2
manželům Martině a Michalovi Očenáškovým
6. Přijetí příspěvku pro JSDH od Olomouckého
kraje v částce 10 tis. Kč
7. Spolufinancování obce příspěvkem jednotce SDH
ve stejné výši jako z rozpočtu Olomouckého
kraje, tj. 10 tis. Kč
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8. Smlouvu mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem o
poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravu CAS ve
výši 10 tis. Kč
9. Poplatek ve výši 1.000,- Kč při svatebním obřadu
konaném mimo obřadní síň OÚ Ptení mimo
občana, který má trvalé bydliště v obci Ptení
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené
mezi Obcí Ptení a manželi Walsbergerovými, kterým se
upravuje konečný termín úhrady dlužné částky

strana

2

nejpozději do 31. 12. 2014, přičemž dlužná částka
bude až do doby splacení úročena sazbou 4 % p.
a. s účinností od 1. 4. 2012
11. Provizi ve výši 3 % z prodejní ceny za
zprostředkování prodeje stavebního pozemku v
lokalitě Báchorky s účinností od 1. 4. 2012
C. Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:

1) Výběr zpracovatele Územního plánu obce
Ptení a jeho výběr odkládá na příští zasedání

Slovo starosty
Postní doba končí, je pašijový týden a neměli bychom myslet sobecky
pouze na sebe a své potřeby, ale měli bychom vidět kolem sebe lidi, kteří touží po naší
pomocné ruce a otevřeném srdci. Ať již duchovně nebo hmotně, pomáhejme tam, kde
je to možné. Tehdy prožijeme onu radostnou událost, která po Ježíšově utrpení nutně
následovala.
Jaro je tradičně časem, kdy zahrádkáři, chataři a chalupáři začínají upravovat a čistit své pozemky. Mezi
klasické nešvary, a nutno dodat také protizákonné jednání, patří plošné vypalování porostů. Hasiči nás v tuto dobu
varují před plošným vypalováním suchých porostů na volných plochách, které může způsobit nekontrolovatelné
rozhoření s možným ohrožením jak přírody, tak majetku nebo i zdraví lidí. Zvláště senioři by se měli mít na pozoru
a neměli by přeceňovat své omezené reakční schopnosti. Za tyto přestupky můžete být i pokutováni.
Dalším problémem, o kterém bych se chtěl dnes zmínit, je v neodbytných prodejcích a distributorech. Je
věcí každého občana, zda si takové osoby pustí do domu a zda jejich nabídku přijme. Pokud se tito prodejci
odkazují na to, že jdou s doporučením obecního úřadu nebo dokonce doporučením mým, pak to v žádném případě
není pravda. Zejména prodejci, kteří nabízejí „výhodnější“ elektřinu, plyn, apod., používají někdy až nátlakové
přesvědčovací metody a nutí k okamžitému podpisu smlouvy. Může se pak stát, že občan smlouvu podepíše a po
důkladném přečtení potom chce smlouvu zrušit. Odstoupení od smlouvy bývá v mnoha případech dost složitá
záležitost. Tito „prodejci“ se zaměřují zejména na starší občany, kteří jsou na používané přesvědčovací metody
náchylnější. Pokud o nabízené službě občan uvažuje, není vhodné smlouvu podepisovat ihned, ale nechat si čas na
rozmyšlenou a papíry si v klidu pročíst, případně se poradit s příbuznými či sousedy. Pokud prodejce trvá na
okamžitém podpisu smlouvy a odmítá nechat papíry občanovi doma k podrobnému prostudování, např. na dobu
1 týdne, pak to nesvědčí o solidnosti“ prodejce, či nabízené službě. Rovněž varuji před tím, aby si zejména starší
občané pouštěli do domu neznámé lidi, kteří jim nabízejí různé zboží nebo si vymýšlejí různé „důvěryhodné“
historky (je nemocný, nemá na autobus, na léky, chce napít apod.). Většinou je to účelové jednání s úplně jiným
cílem. Své domy zamykejte a neznámé osoby dovnitř nepouštějte. Předejdete tak možným nepříjemným situacím.
Déletrvající stav, na který jsem několikrát upozorňoval, jsou volně pobíhající psi v naší obci. Prosím
majitele, aby své „čtyřnohé chovance“ nenechávali volně pobíhat po komunikacích a veřejně přístupných
prostranstvích bez dohledu. Ujišťuji jejich majitele, že takovéto lehkovážné jednání může mít v případě, kdy jejich
pes někoho pokouše, napadne, či způsobí dopravní nehodu, pro ně samotné zdrcující finanční následky. S majitelem
může být zavedeno správní řízení, uložena pokuta, ale hrozí mu také to, že bude povinen uhradit náklady
poškozenému od případného léčení až třeba po ušlou mzdu a náhradu škody. V závěru se tedy může jednat až o
desítky tisíc korun. V případě, že se bude tento problém neustále opakovat, budu nucen neodkladně zajistit odchyt
takto se potulujících psů a po majiteli bude vymáhána finanční náhrada související s odchytem a umístěním psa do
útulku. V současné době řeší jeden takový přestupek Policie ČR, oddělení Plumlov.
Ve zkratce bych chtěl jen upozornit, že někteří občané obce nemají řádně označeny své rodinné domy
číslem popisným a tak se nevědomky dopouštějí přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., kdy za takové jednání
lze uložit pokutu až do výše 10.000,-Kč. Neoznačené rodinné domy v případě potřeby činí velký problém složkám
integrovaného záchranného systému, tak i např. doručovatelům pošty.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2012. Majitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 pak
mají tuto povinnost do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají
platnosti. Řidičské průkazy je možno vyměnit na určeném pracovišti , tj. na odboru dopravy MěÚ Prostějov. Jste -li
držitelem tohoto řidičského průkazu, podejte žádost o výměnu co nejdříve.
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Jaro je tady a s ním i svátky jara - Velikonoce, které letos připadají na druhý víkend v dubnu.
Velikonocům předchází čtyřicetidenní půst. Ve velikonočním jídelníčku by proto neměly chybět základní pokrmy
symbolizující příběh křesťanské víry, smrt a znovuzrození Ježíše Krista. Zelený čtvrtek připomíná poslední večeři
Páně, ale současně i skutečnost, že začalo jaro a příroda se zelená. A tak se hodí jíst zelenou stravu - špenát,
bylinky, zelí apod. Na Velký pátek byl Ježíš ukřižován, což značí smutek, a tudíž se hodí chlebová polévka,
bramborová kaše, ryba. Nezaškodí, když si žaludek před hodováním trochu odpočine. Bílou
sobotou totiž končí zmíněné postní období - věřící rozjímají a těší se na Kristovo vzkříšení.
Nyní je čas pojíst maso, hodí se hovězí polévka a vařené maso, připravovány jsou též pekařské
dobroty symbolizující čistotu a obětování (velikonoční beránek, mazanec). Velikonoční
neděle - Boží hod velikonoční - kdy Kristus vstal z mrtvých, je vyhrazen sváteční hostině
v rodinném kruhu s nejlepšími pochoutkami. Pondělí velikonoční je den oslav a bohatého
hodování, příchodu jara a naděje na dobrou úrodu, zdravý a šťastný život.
Krásné prožití svátků jara a vzkříšení v kruhu rodiny či přátel, ve zdraví a
plné síle přeje všem svým spoluobčanům.
Jiří Porteš

Splašková kanalizace
Obecní úřad děkuje vlastníkům pozemků za vstřícnost při podpisu smluv ohledně věcného břemene na
kanalizační propojení Ptenského Dvorku a Ptení.
V současné době se řeší výkup pozemků na čistírnu odpadních vod,plánovanou u zemědělského družstva,
což je z hlediska spádu jedna z nejvhodnějších lokalit. Samotný přívod splaškových vod k čistírně a jednotlivé větve
kanalizace se určitě neobejdou bez mnoha dalších věcných břemen dotčených pozemků.
Všichni nicméně věříme,že se nám to podaří dotáhnout do zdárného konce, a začneme brzy řešit územní
rozhodnutí této stavby. Ať už si to přiznáme nebo ne,absence kanalizace v obci částečně degraduje nově
zbudovanou stavební lokalitu i další stavební místa.
Už jen reálnost dobudování tohoto projektu posune vnímání naší obce„zvenčí“do úplně jiné roviny.Když
k tomu přičteme,že je to poslední z velkých „podzemních“staveb,která nám chybí,byla by velká škoda ji
nerealizovat.Vše je samozřejmě závislé od přidělení příslušné dotace,o kterou však bez vypracovaného projektu
nelze zažádat.
Podrobnější informace o rozpracovanosti projektu otiskneme v příštím vydání Ptenského zpravodaje.
JS

Svoz nebezpečných odpadů

Náhradní termím svozu TKO

V sobotu 28. dubna 2012 proběhne svoz nebezpečných
odpadů v následujících časových termínech:

Svoz odpadu v pondělí 9.4.2012
(Velikonoční pondělí) se neprovádí.

Ptenský Dvorek 8:00 - 8:30 u obchodu
Ptení
9:00 - 10:00 parkoviště u pošty
Holubice
10:30 - 11:00 u obchodu
Odevzdávat do tohoto sběru občané mohou: olověné
akumulátory, suché baterie, televizní a rozhlasové přijímače
a elektronické přístroje, ledničky, pneumatiky bez disků,
olejové filtry, obaly od barev olejů a zahradních postřiků,
ředidla a různá rozpouštědla, staré nebo prošlé léky, zářivky,
asfaltové lepenky a objemné odpady.
Upozorňujeme občany, že nebezpečný odpad je možno
navážet pouze v sobotu, v určené časy odvozu a předávat
přímo zaměstnancům svozové firmy.

Bude proveden hned v sobotu 7. dubna
v ranních a dopoledních hodinách.

V sobotu 7.4. 2012 proběhne v obci Ptení další ročník sbírky
Velikonoční skautské kuřátko na podporu nadace POMOZTE DĚTEM
V čase od 9.oo do 13.oo hodin Vás navštíví místní skauti s kasičkami.

I ten nejmenší příspěvek pomůže.
www.pteni.cz
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Jak jsme v roce 2011 hospodařili
Hospodaření obce probíhalo dle rozpočtu schváleného na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 3. 2011.
Všechny přesuny finančních prostředků byly zachyceny v rozpočtových opatřeních 1-8/2011, která byla rovněž
projednávána a schválena na zasedáních
Příjmy
rozpočet
skutečnost
zastupitelstva obce, popř. vydána na základě
1211 Daň z přidané hodnoty (DPH)
3 500 000
3 618 300 zmocnění starostou obce.
1121 Daň z příjmů právnických osob
1 700 000
1 633 874
V roce 2011 se skutečné daňové
1113 DPFO z kapitálových výnosů
150 000
159 685 příjmy v celkovém součtu příliš nelišily od
1112 DPFO ze samostatné výděleč. čin.
90 000
72 226 minulého roku. Vcelku byly daňové příjmy
1111 DPFO ze závislé činnosti
1 700 000
1 795 782 oproti schválenému rozpočtu překročeny o
1511 Daň z nemovitosti
1 150 000
1 025 397 15.266,45 Kč. Daň z příjmů fyz. osob ze
závislé činnosti byla překročena o 95.782,33
Daně celkem
8 290 000
8 305 264 Kč proti původnímu rozpočtu, daň z příjmů
FO ze SVČ zaznamenala pokles o
17.773,23
Kč, daň z příjmů FO z
1337 Poplatky za komunální odpad
440 000
444 925
kapitálových
výnosů překročena o 9.685,1341 Poplatky ze psů
16 000
18 000
Kč,
daň
z
příjmů
právnických osob byla
1361 Správní poplatky
25 000
27 320
4112 Dotace ze SR na místní správu
708 900
708 900 nižší o 66.125,08 Kč, DPH byla vyšší o
118.300,22 Kč, daň z nemovitostí byla nižší
4121 Neinv.dotace od obcí na žáky
435 362
435 362
o 124.603,- Kč oproti původnímu rozpočtu.
3611 Příjmy za prodej staveb. pozemků
3 923 738
0
Obec obdržela odvody za odnětí půdy ze
3612 Bytové hospodářství
130 000
106 038
ZPF ve výši 1.977,- Kč. Navýšil se příjem
3639 Příjmy z pronájmů pozemků
11 000
11 833
za odvoz TKO o 4.925,- Kč - z důvodu 50%
3725 Přijaté nekapitálové příspěvky
20 000
73 082
navýšení poplatku při nedodržení lhůty
5512 Nájemné - víceúčelové zařízení
12 000
12 000
splatnosti. Příjem poplatků ze psů byl
1343 Veřejné prostranství
7 000
7 770 překročen o 2.000,- Kč, byly překročeny
6171 Činnost místní správy
100 000
85 961 poplatky za užívání veřejného prostranství o
3113 OP.Vzdělávání pro konkurencesch.
543 301
543 301 770,- Kč, dále se zvýšil příjem správních
poplatků o 2.320,- Kč. Římskokatolická
Poplatky celkem
6 372 301
2 474 492
farnost Ptení uhradila dříve splátku půjčky
ve výši 195.000,- Kč. Většina navýšených
Příjmy celkem
14 662 301
10 779 756
příjmů byla použita na úhradu budování ZTI
8123 Úvěr Česká spořitelna
4 000 000
4 000 000
v lokalitě Báchorky.
8115 BÚ z roku 2010
1 050 000
1 050 000
Obec obdržela dotaci na sčítání lidu
Příspěvek na veřejnou linkovou dopr.
217 000
190 463 2011 ve výši 6.025,-. Kč, dotace nebyla
využita vzhledem k tomu, že sčítáním se
Celkem
19 929 301
16 020 219
zabývala Česká pošta, a. s., vratka ve výši
6.025,- Kč byla v lednu 2012 vrácena na účet KÚ Olomouckého kraje.
Dále obec obdržela dotaci na výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě Báchorky z POV Ol kraje ve výši
165.000,-Kč, dotace byla vyúčtována v průběhu roku 2011 a bylo vráceno 256,20 Kč. Další dotaci obec obdržela
na ochranné pomůcky pro JSDH ve výši 20 tis. Kč, dotace byla plně využita a obec se spolupodílela částkou
22.244,- Kč. Pro JSDH byla využita dotace 6.035,- Kč – na úhradu technické prohlídky vozidel, nákup náhradních
dílů a refundaci mzdy člena JSDH za účast na odborné přípravě.
Dotaci ve výši 25 000,- Kč obec využila na vydání brožur k 880.výročí první zmínky o obci Ptení a na
koncert k výročí úmrtí rodáka Graciana Černušáka .Tato dotace byla plně využita, podíl obce činil 8.703,- Kč.
Z MŠMT obec obdržela průtokovou dotaci pro zřizovanou PO – ZŠ a MŠ Ptení – dotace byla převedena na
účet PO a bude touto PO rovněž vyúčtována.
Rozpočet obce byl navýšen o příjmy z pronájmu sokolovny o 800,- Kč, nájmy hrobových míst činily
1.464,- Kč, příjmy z pronájmu Ptení 30 činily dle rozpočtu i skutečnosti 12.000,- Kč. Příjmy z prodeje pohlednic
činily 300,- Kč, pronájmy pozemků 11.833,-Kč.
Příjmy z pronájmu provozoven a zasedací místnosti 32.000,- Kč oproti plánovaným 36.000,-Kč. - vzhledem
k tomu, že úhrada za poslední čtvrtletí nebyla ve dvou provozovnách do konce roku uhrazena.
Příjmy z úroků byly 10.686,Kč a z dividend 37.068,- Kč. Příjmy z prodeje domu Ptení č. 27 na základě
smlouvy činí 24 tis. Kč, splátky jsou rozloženy měsíčně do 3 let, pak bude doplacena zbývající čás.Rozpočet nebyl
v této položce naplněn vzhledem k nepravidelnosti splátek.
Za třídění odpadů jsme na účet obce přijali částku 76.082,50 Kč – tato částka byla použita na nákup nových
popelnic a údržbu veřejného prostranství.
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Vůbec se nepodařilo naplnit rozpočtovaný příjem za prodej pozemků v lokalitě Báchorky ve výši
3.923.738,- Kč, což způsobilo problémy při úhradě stavebních prací v této lokalitě – s firmou INSTA CZ byla
dohodnuta prodloužená splatnost faktury ve výši 1.714 489,-Kč do konce února 2012. Na výstavbu inženýrských
sítí v této lokalitě byl využit úvěr ve výši 4 mil. Kč, tento úvěr bude obec splácet v měsíčních splátkách 84 tis. Kč
do 30. 6. 2015.
Na zajištění dopravní obslužnosti bylo použito 6.631,- Kč, na provoz vlastního autobusu bylo použito
268.533,-Kč, tato částka je na základě smlouvy kryta částečně příspěvkem Olomouckého kraje ve výši 190.463,Kč, část příjmů tvoří jízdné – 41.450,- Kč. I tak však obec v této oblasti zaznamenala ztrátu 36.620,- Kč – v zájmu
zachování počtu žáků v ZŠ (autobus dováží děti z okolních obcí) však obec ztrátu hradí ze svého rozpočtu.
Vodovodu Pomoraví byly uhrazeny – členský neinv. příspěvek 67.500,-Kč a investiční podíl 900.000,- Kč.
Pro místní knihovnu bylo vynaloženo 19.516,-Kč, především na nákup knih, časopisů a drobného materiálu
– 15.850,-, dále na odměnu pro vedoucí knihovny 3.666,- Kč.
Na provoz a údržbu sokolovny bylo využito 85.767,- Kč – v tom je zahrnuto vymalování v částce 48.779,- Kč.
Na údržbu věžních hodin – na úhradu dohody o provedení práce při údržbě bylo použito 2.400,- Kč.
Oprava rozhlasu v roce 2011 stála 6.372,- Kč, 540,- Kč rozhlasový poplatek.
Na Ptenském Dvorku a ve Ptení byly zakoupeny hrací prvky na dětská hřiště v hodnotě 300.000,-Kč, ostatní
výdaje na úpravu navýšily částku v rozpočtu o 26.328,- Kč.
Na kulturní akce pořádané obecním úřadem (vítání dětí, posezení s jubilanty, balíčky pro jubilanty,
pořádání oslav 880 let Ptení, koncert a výstava G. Černušák) bylo použito 198.359,- Kč.(příjmy při oslavách včetně
sponzorských darů 155.926,-Kč, výdaje 145.287,-Kč, rozdíl použitý na zvýšené náklady při budování dětského
hřiště)
Oddílu orientačního běhu TJ Sokol Ptení byla zaslána dotace ve výši 10 tis. Kč, energie spotřebované v
šatnách FC ve výši 10.191,- na sečení hřiště obec zakoupila PHM v částce 10.494,-Kč, na ples FC byl poskytnut
věcný dar za 1.850,- Kč a na dětský den příspěvek ve výši 5.000,-Kč.
V oblasti bytového hospodářství bylo
Výdaje
rozpočet skutečnost přijato celkem 220.357,- Kč, z toho úhrady na
plyn a elektřinu a spotřebu vody jsou 113.866,967 500 Kč, příjmy z nájmů 106.038,-Kč, výdaje v této
2310 Vodovod Pomoraví
968 000
2 748 301 oblasti činily – nákup sporáku a linky do bytu
3113 Provoz ZŠ a MŠ Ptení
2 743 301
19 516 13.837,-Kč, spotřeba vody 4.099,-Kč, plyn
3314 Činnost knihovnictví+ internet
20 000
90 767 84.690,-Kč, elektřina ve společných prostorách
3319 Oprava sokolovny
50 000
6 777 5.455,Kč, vývoz fekálu 8.270,-Kč a opravy
3341 Rozhlas - oprava poplatky
30 000
198
359 15.076,-Kč celkem 131.427,Kč.
3399 Kultura - vít.občánků,jubilanti
100 000
Na spotřebu elektřiny veřejným
37
628
3419 Tělovýchova - fotbal, orient. Běh
60 000
osvětlením
bylo určeno v rozpočtu 300.000,326 328
3421 Dětské hřiště
300 000
45 048 Kč, spotřebovalo se za 271.427,06 Kč, na
3519 Nájem dětské ordinace
46 000
131
427 opravy se spotřebovalo 18.678,- Kč.
3612 Bytové hospodářství
130 000
Na údržbu a provoz hřbitova bylo
290 103
3631 Veřejné osvětlení - provoz+opravy
350 000
použito
celkem 8.854,- Kč.
8 854
3632 Pohřebnictví - provoz+údržba+zeleň
30 000
Na
odvoz
nebezpečného odpadu bylo určeno
116 152
3721 Nebezpečný odpad
150 000
150.000,-Kč
-skutečnost činila 116.152,- Kč,
11 658
3722 Nákup popelnic
10 000
svoz TKO – 372.000,-Kč rozpočet, skutečnost
346 840
3722 Likvidace komunálního odpadu
370 000
346.840,- Kč, svoz ostatních odpadů (plasty,
53 342
3723 Svoz ostatních odpadů - plasty, sklo
60 000
sklo a tetrapaky) rozpočet 60.000,-Kč,
663 442
3745 Péče o vzhled obcí, údržba
800 000
skutečnost 53.342,90,- Kč.
141 556
5512 Požární ochran. - provoz, výstroj
250 000
Na údržbu veřejného prostranství
899 378
6112 Odvody SZ,ZP,zastupitelstvo
925 000
(VPP) bylo použito celkem 663.442,- Kč.- v
24 144
6161 Budova obecního úřadu
150 000
rozpočtu 800.000,-Kč.
4 650 Na provoz víceúčelové budovy Ptení 30
6171 Výkup pozemků na stavění
270 000
1 549 865 (elektřina, voda, plyn) obec použila 74.836,6171 Činnost místní správy, provoz OÚ
1 800 000
Kč, v této částce je rovněž částečně obsažena
5 345 487
6171 Inženýrské sítě na Báchorkách
9 000 000
spotřeba plynu při vyhřívání garáže vozidla
JSDH. Pro JSDH obec vyčlenila ve svém
504 000
8124 Splátky úvěru
1 100 000
rozpočtu 80.964,-Kč (jak je výše uvedeno, z
14
531 122
Celkem výdaje
19 712 301
rozpočtu Ol kraje obec pro JSDH dostala
dotaci 26.035,-Kč, tato částka je zde zahrnuta).
268 533
Příspěvek na veřejnou linkovou dopr.
217 000
Na odměny pro členy zastupitelstva
včetně odvodů na zdravotní pojištění a
Celkem
19 929 301 14 799 655
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příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bylo použito 899.378,-Kč - rozpočet 925.000,-Kč, na činnost obecního
úřadu 1.574.009, Kč - o 752.541,-Kč méně oproti upravenému rozpočtu ve výši 2.326.550,-Kč (v rozpočtu
původním byla částka 11.220.000,-, tento byl upraven přesunem částky 9 mil. Kč na výstavbu inženýrských sítí a
doplněním částky ve výši 195.000,-Kč (vyrovnání příjmů a výdajů - příjem ze splacené půjčky od ŘK farnosti
Ptení zařazením do nespecifikovaných rerezv).
Byly bezúplatně směněny parcely s Římskokatolickou farností Ptení za pozemky v tzv. Farské zahradě na budoucí
výstavbu RD.
Obec hradí z rozpočtu dle smlouvy nájem ordinace dětského lékaře (45.048,-Kč).
Obec uhradila Městu Prostějov částku za přestupky občanů projednávané v Komisi pro projednávání přestupků při
MěÚ Prostějov – 1.400,- Kč za poslední čtvrtletí roku 2010, 2.100,- Kč za přestupky v roce 2011.
V oblasti výdajů se významnou měrou na jejich výši podílí také provoz Základní a Mateřské školy Ptení,
kde obec uvolnila v rozpočtu částku 2.011 tis.. Kč na provoz, dále je z rozpočtu obce hrazena mzda řidiče ve školní
jídelně, který rozváží obědy přestárlým občanům a mzda jedné uklizečky ve výši 190.000,- Kč. Tato příspěvková
organizace hospodařila v roce 2010 se ziskem, z toho v hospodářské činnosti se ziskem celkem 3.236,-Kč, a v
hlavní činnosti 189.354,Kč (celkem 192.590,Kč).
Upravený rozpočet byl dodržen, nedošlo k překročení ani neoprávněnému použití finančních prostředků.
vk

Návrh rozpočtu na rok 2012
Předkládám stručný komentář k příjmům a výdajům rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet Obce Ptení jsme schválili na 11. zasedání Zastupitelstva Obce Ptení dne 28. března 2012. (Proto
omluva pozdějšího vydání zpravodaje, neboť
Rozpočet na rok 2012 - příjmy
jsme Vás nechtěli až v půlce roku informovat o
1211 Daň z přidané hodnoty ( DPH )
3 600 000 rozpočtu obce).
Příjmy byly upraveny na skoro stejné výši
1121 Daň z příjmů právnických osob
1 600 000
jako
loni.
(I když jsme měli doporučení k tomu,
1113 DPFO z kapitálových výnosů
150 000
abychom
sestavovali rozpočet podle loňského
1112 DPFO ze samostatné vyděl.čin.
70 000
1111 DPFO ze závislé činnosti
1 750 000 roku, ale v rozmezí 1-10 měsíce). Ale snad se
nám podaří daňové příjmy po změnách během
1511 Daň z nemovitosti
1 000 000
roku na částku 8 170 000,- Kč naplnit.
Daně celkem
8 170 000
V příjmové části poplatků vycházíme
1337 Poplatky za komunál.odpad
440 000 podle předpokladu také z minulého roku a
1341 Poplatky ze psů
16 000 poplatky v částce 3 397 540,- Kč budou snad
1361 Správní poplatky
25 000 naplněny. Do příjmů jsme dali 1 mil. Kč za
4112 Dotace ze SR na místní správu
709 400 prodej stavebních pozemků, bude-li to více, bude
4121 Neinv. dotace od obcí na žáky
399 640 to jen dobře a peníze mohou být buď použity na
3611 Příjmy za prodej stavebních pozemků
1 000 000 něco jiného nebo přijaty do rezervy na příští rok
3612 Bytové hospodářství
220 000 na jinou důležitou akci - hřiště za školou,
3639 Příjmy z pronájmu pozemků
11 000 kanalizace, apod…
3725 Přijaté nekapitálové příspěvky
60 000
Výdaje - 2012
5512 Nájemné - víceúčelové zařízení
10 000
K výdajům, které nejde nějak radikálněji
1343 Veřejné prostranství
7 000 ovlivnit (energie, plyn, voda, osvětlení, odpady
6171 Činnost místní správy
80 000 apod.) se není nutno vyjadřovat, zmíním se jen o
3633 Úplatný převod plynárenského zařízení
372 500 některých akcích, které se v letošním roce
6310 Úroky a dividendy
47 000 schválily.
Poplatky celkem
3 397 540 K některým položkám Chodník ke hřbitovu - letos se opraví 1. část
Příjmy celkem
11 567 540
Příspěvek na veřejnou linkovou dopravu
318 221 chodníku směrem ke hřbitovu, částka v rozpočtu
8115 BÚ z roku 2011
1 492 000 je dle projektu. Požádali jsme o dotaci
C E L K E M (HČ + BÚ)
13 377 761 z programu POV.
Vodovod Pomoraví - měla by to být
poslední dlužná splátka a zůstal by jen pak na placení každoročně členský neinvestiční podíl v částce 50 tisíc Kč.
Výkup pozemku pro čističku odpadních vod (ČOV)
Splátka projektu kanalizace - dle schválené a podepsané smlouvy
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2212
2310
2321
2321
3113
3314
3319
3322
3341
3399
3419
3519
3612
3631
3632
3635
3721
3722
3722
3723
3745
3745
5212
5512
6112
6171
6171
6171
6402
8124
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Rozpočet na rok 2012 - výdaje
Chodník ke hřbitovu
Vodovod Pomoraví
Výkup pozemku - ČOV
Splátka projektu Kanalizace a ČOV
Provoz ZŠ a MŠ Ptení
Činnost knihovnictví + internet
Oprava sokolovna
Splátka daru Římskokatolické farnosti Ptení
Rozhlas a televize - oprava, poplatky
Kultura - vítání občánků, jubilanti
Tělovýchova - fotbal, orient. běh
Nájem dětské ordinace
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení - provoz+opravy
Pohřebnictví- provoz a údržba+zeleň
Pořízení Územního plánu obce Ptení
Nebezpečný odpad
Nákup popelnic
Likvidace komunálního odpadu
Svoz ostatních odpadů - plasty, sklo
Úprava prostranství
Péče o vzhled obcí , údržba
Řešení krizových situací
Požární ochrana - provoz, výstroj
Odvody SZ, ZP, + zastupitelstvo
Budova obecního úřadu
Činnost místní správy+ provoz OU
Inženýrské sítě na Báchurkách
Vratka transferů z minulých let
Splátky úvěru
Celkem výdaje
Příspěvek na veřejnou linkovou dopravu
C e l k e m v ý d a j e + HČ

688 000
643 000
312 000
471 000
2 100 000
20 000
40 000
150 000
30 000
100 000
80 000
46 000
350 000
350 000
30 000
426 000
150 000
15 000
370 000
60 000
87 515
800 000
5 000
150 000
925 000
150 000
1 650 000
1 715 000
6 025
1 140 000
13 059 540
318 221
13 377 761
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Oprava sokolovny - 15 tisíc oprava
plechů a svodů ze zadní části sokolovny
+25 tisíc energie a služby.
Splátka
daru
Římskokatolické
farnosti Ptení - doplatek dle darovací
smlouvy za výměnu pozemků - Farská
zahrada.
Tělovýchova - spolky (Fotbalový
klub + Sokol) - přiznána dotace na činnost,
ceny na ples apod, šatny u hřiště elektřina, voda + PHM na sečení hřiště.
Bytové hospodářství - na obecní
bytovce č.p.175 je plánovaná oprava
střechy včetně svodů, hromosvodů, revize
apod.
Pořízení ÚP obce Ptení - částka dle
projektu, letos provést - zpracování
konceptu včetně doplňujících průzkumů a
rozborů, technická pomoc, zpracování ÚP
pro společné jednání a úprava ÚP pro
veřejné projednání. Požádali jsme o dotaci
z programu POV.
Úprava prostranství - výsadba
zeleně, oprava příkopu a kanalizační
vpusti od Vícova, oprava vpusti za
zahradou Jar. Frodla, apod.
Péče o vzhled obcí, údržba - platy
zaměstnanců v prac. poměru + soc a zdrav.
pojištění, ochranné pomůcky, pohonné
hmoty, ostatní osobní výdaje, nákup
ostatních služeb + zakoupit na obecní
traktorek mulčovací zařízení na sečení
trávy.
Řešení krizových situací - je to
minimální částka, kterou dáváme na
nepředpokládané situace.
Požární ochrana - plyn, elektr.
energie, voda - provoz víceúčelové budovy
+ garáže hasiči; PHM, opravy, školení,

opravy a udržování techniky. Přiznána dotace z Ol. kraje.
Budova obecního úřadu - oprava komínů, výměna shnilých krovů, oprava krytiny.
Činnost místní správy - běžná činnost + poplatky finančnímu úřadu za prodej pozemků, směnu (farní zahrada)
odměna JUDr. Vránové, nákup 2x2/84 od PF a ÚPZS ve věcech majetkových, nákup pozemků - hřiště na Ptenském
Dvorku.
Inženýrské sítě na Báchorkách - doplatek splátky.
Vratka transferů - vrácení částky 6 025 Kč - sčítání lidu.
Porteš

Výsledky Tříkrálové sbírky
V sobotu 7. 1 2012 proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádala
Charita Konice. Ve Ptení a jeho přilehlých částech se vybralo
30.509,- Kč.
Ptení
Holubice
Ptenský Dvorek

- 20.595,- Kč
- 1.284,- Kč
- 8.630,- Kč

Charita Konice děkuje za všechny dary na pomoc lidem v nouzi. Také děkuje všem koledníkům a
těm, kteří je doprovázeli. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.
www.pteni.cz
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Slavnostní křest nové knihy pana Karla Foltina
Ve středu 14. 3. 2012 se
v Městské knihovně Prostějov uskutečnil
slavnostní křest knihy pana Mgr. Karla
Foltina „A ví to celé Prostějov“. Knížka
byla pokřtěna netradičně slivovicí, kterou
pro tuto příležitost přinesl ředitel
knihovny pan Aleš Procházka a zbytek
pak věnoval autorovi.
Novou knížku nejen pro
prostějovské patrioty přišli přivítat také
čelní představitelé města - primátor
Miroslav Pišťák a náměstkyně primátora
paní Mgr. Ivana Hemerková, která se také
následně stala kmotrou.
Knihu bylo možné si na místě
zakoupit za opravdu bezkonkurenční
cenu, jak několikráte nenápadně podotkl
pan Aleš Procházka, který celou akci
uváděl. Při poslechu pověsti, jak vznikl
název Haná, se obecenstvo bavilo krásnou hanáčtinou. Diváky zaujal nejen přednes pověsti, ale hlavně barvitý a
nápaditý děj. I když posluchači zdaleka nebyli první, jak by se na první pohled mohlo zdát, kteří mohli pověsti
ocenit. Na křtu knihy byly totiž i paní Magdalena Jansová, která knihu chystala k tisku a ilustrátorka slečna Jana
Zimčíková.
Po procítěném přednesu pana Aleše Pospíšila a slečny Lucie Hejlové, následoval malý rozhovor
s panem Karlem Foltinem. V něm zaznělo, že touto knihou se pokusil splatit pomyslný dluh rodnému Prostějovu , v
němž prožil první čtvrtletí svého života, než své další osudy spojil s Ptením.
„Pověsti o dalším svém bydlišti, o Ptení, jsem sepsal už v roce 1995 v knize Přece se nebudete bát a kvůli
tomu, abych napsal ještě další knížku příběhů odjinud, se už nikam stěhovat nemíním“, reagoval s nadsázkou autor.
„Myslím, že Karel Foltin neměl za povinnost žádné dluhy rodnému městu splácet. To my jsme naopak rádi, že se
můžem pochlubit
takovým rodákem“
dodala čerstvá
kmotra paní Ivana
Hemerková.
A pak už ta
očekávaná
autogramiáda
mohla začít!!
sk
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Na posledním veřejném zasedání zastupitelé obce Ptení jednomyslně odhlasovali vstup obce Ptení do
Regionu Haná. Proto několik řádek o tom, co to Region Haná je a co od něho může naše obec očekávat.
Sdružení Region HANÁ, o.s. je dobrovolným občanským sdružením vzniklým dle ust. zák. č. 83/1990 Sb., v
platném znění, jehož členy mohou být za podmínek dále stanovených bezúhonní občané České republiky, právnické
osoby a soukromí podnikatelé.
Sdružení je založeno za účelem podpory všestranného a trvalého rozvoje Regionu HANÁ, podpory
regionálních činností ve prospěch obcí, neziskových organizací, malých a středních podnikatelů, společností a
ostatních subjektů, působících a sídlících v Regionu HANÁ, k rozvoji jejich mezisektorové spolupráce.
Sdružení bude svých cílů dosahovat zejména těmito prostředky :
a) plněním úkolů stanovených v rozvojových strategiích
b) podporou rozvojových projektů
c) realizací projektů
d) vydáváním publikací a propagačních materiálů a prezentací Regionu HANÁ
e) organizováním konferencí, seminářů, besed a stáží
f) poradenskou a informační činností
g) spoluprací s obdobnými subjekty a odborníky v rámci ČR i v zahraničí
h) pořádáním kulturních, společenských a sportovních akcí
Sdružení Regionu Haná používá zkratky MAS. Znamená to – místní akční skupina. Místní akční skupiny byly
vytvořeny z důvodů čerpání finančních prostředků z Evropské unie, jsou to většinou občanská sdružení, případně
obecně prospěšné společnosti.
První MAS vznikla na území Mikroregionu Kosířsko, avšak nedosahovala patřičné velikosti. Proto byly
pozvány a osloveny k činnosti i některé obce z Mikroregionu Litovelsko.
V současné době Region Haná zahrnuje území o ploše 228,47 km2 v rovinaté oblasti Hané západně od města
Olomouce, a v navazující kopcovité krajině východního cípu Zábřežské vrchoviny. Zahrnuje celé území
Mikroregionu Kosířsko (obce Lutín,Drahanovice,Slatinice, Slatinky,Těšetice Hněvotín, Luběnice, Ústín a Olšany),
část území Mikroregionu Litovelsko (obce Náměšť na Hané, Senice na Hané, Loučka, Loučany, Bílsko, Senička a
Olbramovice), část území Mikroregionu Kostelecko (obce Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Laškov,
Pěnčín, Smržice a Stařechovice) a od roku 2009 i část Mikroregionu Konicko (Bohuslavice, Hačky, Hvozd, Ochoz,
Polomí, Raková u Konice a Rakůvka).
Region Haná tvoří 29 obcí a žije zde 25 332 obyvatel. Největšími obcemi podle počtu obyvatel jsou Lutín,
Senice na Hané, Náměšť na Hané a Drahanovice. Ve dvanácti obcích žije méně než 500 obyvatel.
Region Haná získává díky různým projektům finanční prostředky z dotačních titulů. Zásadní však je , že
strategický plán MAS Region Haná byl finančně podpořen pro období 2008 – 2013. Každoročně v rámci
jednotlivých výzev můžeme podpořit nejen projekty obcí, ale i jednotlivých podnikatelů a občanských sdružení
sk
z území MAS.

Upozornění : Poplatky za komunální odpad a poplatky ze psů jsou splatné do konce dubna 2012. Poplatky můžete
uhradit přímo na OÚ nebo bezhotovostní platbou na účet Obce Ptení - číslo příjemce 1502041309/0800, jako variabilní symbol
uveďte číslo popisné. Ve výjimečných případech lze platbu rozložit i ve splátkovém kalendáři. Tuto variantu je ale nutné
osobně dohodnout na obecním úřadě, aby následná pohledávka nebyla vymáhána soudní cestou.

Ještě jedno ohlédnutí za zimou
V sobotu 17. 3. 2012 se konal v pořadí již druhý lyžařský zájezd na dolnorakouský
Hochkar, pořádaný Klubem přátel kultury a sportu. Původním cílem letošního zájezdu
byl poněkud bližší lyžařský areál Stuhleck. Matka příroda však svým předčasným
jarním počasím přinesla rychlé tání sněhu, a tak se na poslední chvíli změnil cíl
zájezdu na Hochkar. Cesta autobusem byla sice o něco delší, ale rozhodně stála za to.
První sluneční paprsky za úsvitu naznačovaly, že se počasí opět vyvede a spolu
s blížícím se lyžařským střediskem také rapidně přibývalo sněhu. Prostě nádherný den
na horách. I přes mokrý sníh byla jarní lyžovačka pod azurovou oblohou a hřejícím
www.pteni.cz
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sluníčkem na více než dvoumetrové sněhové pokrývce nádherně stráveným sobotním dnem. Jen škoda, že
je čas vždy tak neúprosný. Konec radovánek na sněhu, a tím i našeho jednodenního zájezdu se rychle
přiblížil.
Na zpáteční cestě se dostala
ke slovu také pravidelná
ochutnávka lihovin domácí
výroby – tzv.“Slivovicové
košt“. Postupně pak
s přibývajícím časem a
ubývajícími silami autobus
téměř utichl a na velkou
většinu účastníků přišel
spánek.Závěrem patří ještě
dodat, že se celý zájezd
tentokráte
obešel bez
zranění či jiné
újmy.

Poděkování
patří všem,
kteří se na zájezd s námi vydali a také především řidičům autobusu, kteří nás bezpečně
odvezli tam i zpět.
Na další zájezd, ať už sportovní či kulturní, se těší – Klub přátel kultury a sportu Ptení.

PĎĎ po devatenácté
Příští rok oslaví Ptenské dětské divadlo 20. výročí
své existence. Letos tedy už po devatenácté měli možnost
zhlédnout diváci „světovou premiéru“ originální ptenské
pohádky, napsané přímo pro dětské herce školního
divadelního souboru. A už po dvanácté (od legendární
Čáryputny v roce 2000) se stejně originální hudbou
Františka a Kamily, v posledních letech hlavně Františka a
Filipa Francových.
Letošní bláznivá pohádková taškařice „K čertu
s čerty“ chytla naše malé herce už zkraje při zkouškách.
Na rozdíl od předchozích let, kdy se z různých důvodů
soubor jen výjimečně sešel na zkouškách kompletní, letos
naopak by se daly na prstech spočítat zkoušky, kdy někdo
chyběl. Děti se prostě pustily do zkoušení s velkým
elánem a na výsledku to bylo znát. Některé scény si sami
herci dotvářeli, z pohodové atmosféry zkoušek vznikaly i
nové situace. Příchod Belzebuba z hlediště na začátku
třetího jednání nevymyslel režisér, ale vznikl vlastně tak,
že se Nik při zkoušce „zapomněl“ v sále a začal svůj text
hulákat při poklusu na jeviště.
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Potlesk na otevřené scéně není už od premiéry nic neobvyklého, zvláště po skvělých písničkách, a letos část
hlediště nakonec odměnila naše herce při premiéře i ovacemi ve stoje.
Zatím kromě premiéry pro širokou veřejnost odehrál soubor dalších pět repríz pro žáky ze škol z okolí, ale
taky například z Morkovic, odkud k nám jezdí na divadlo raději než na
profesionály do blízkého Zlína. Derniéra je plánována na pátek 20.
dubna, kdy přijedou děti z Kostelce na Hané a z mateřské školy
z Prostějova. Po skončení tohoto představení je plánováno také
vyhlášení diváckého hlasování o nejoblíbenějšího herce, soutěž o
Ptenského Ferdu. Kdo se stane laureátem letošního ročníku, je těžké
odhadnout. Loňské hvězdy odešly, ale letos se urodilo spousta jejich
nástupců. Dá se předpokládat, že vzhledem k maximální snaze všech
herců budou výsledky hlasování neobvykle vyrovnané. A tak nezbývá
než popřát před letošním závěrečným představením všem „zlomte
vaz“. A vzhledem k tomu, že letos jsou nejstarší v souboru sedmáci,
tak i do té příští jubilejní dvacáté sezóny, aby si sobě i divákům udělali
i napřesrok svými výkony přinejmenším stejnou radost jako letos. kf

Fotbalové zprávy
Fotbalový klub FC Ptení figuruje v tabulce IV.A třídy okresu Prostějov, po
podzimní části soutěže, na 2.místě za vedoucím mužstvem z Malého Hradiska. V jarní části
si dává za cíl postoupit do vyšší třídy, k čemuž by mu mělo stačit udržet toto druhé místo.
Bude to ale těžký a složitý boj, neboť z osmi utkání zajíždí 5x na hřiště soupeřů, třikrát potom
hraje v domácím prostředí (viz rozlosování níže).
Přes zimní přestávku fotbalisté nezaháleli. Trénovali v místní školní tělocvičně a
pravidelně jednou týdně zajížděli k tréninkům do haly v blízkých
Přemyslovicích. V březnu také proběhlo 5-ti denní zimní soustředění
v Jeseníkách, kterého se zúčastnilo 10 hráčů, ostatním to bohužel nedovolovaly
pracovní povinnosti. Hráčský kádr nedoznal podstatných změn, zůstal prakticky
stejný jen s malými obměnami. Do zahájení jarní části soutěže zbývá ještě
několik týdnů (1. mistrovský zápas se hraje až 21.dubna), které fotbalisté vyplní
přátelskými zápasy. Hráči se na sezónu těší, věří, že se jim budou vyhýbat zranění a
hlavně, že se za podpory fanoušků doma či venku bude dařit herně, aby tak mohli
naplnit svůj postupový cíl. Byl by to krásný dárek v roce, kdy ptenský fotbal oslaví
v červenci 55 let od svého založení. O těchto chystaných oslavách se určitě ptenská
veřejnost dozví v nejbližších měsících.

Rozlosování – JARO 2012
kolo
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

utkání
Jesenec „B“ - FC Ptení
FC Ptení – Plumlov „B“
Drahany - FC Ptení
FC Ptení – Čechy p. Kosířem
Přemyslovice „B“ - FC Ptení
volno
Malé Hradisko - FC Ptení
Mostkovice „B“ – FC Ptení
FC Ptení – Brodek u Konice
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datum
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE

21.4.2012
29.4.2012
6.5.2012
13.5.2012
19.5.2012
27.5.2012
3. 6.2012
10.6.2012
17.6.2012

čas
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

výsledek
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Blahopřání jubilantům
V prvním čtvrtletí letošního roku slavili významná výročí tito naši občané:
Leden:
Ludmila Veverková
Ptení 281
Anežka Dosedělová Ptenský Dvorek 37
Stanislav Růžička
Ptení 7
Jaroslava Strouhalová Ptení 205
Únor:
Eva Třísková
Ptení 164
Alois Sychra
Ptení 238
Vojmíra Kopečná
Ptení 255
Helena Frodlová
Ptení 4

Březen:
Jiří Boháč
Zdeněk Smékal
Josef Bureš
Evženie Greplová
Emílie Opluštilová
Marie Dočkalová
Marie Fajstlová
Alois Hrazdil
Josefa Smékalová

Ptení 178
Ptení 95
Ptení 267
Ptenský Dvorek 20
Holubice 5
Ptenský Dvorek 47
Ptení 239
Ptení 56
Ptenský Dvorek 52

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti a mnoho sil do dalších let.
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