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P íjemné prožití váno ních svátk , hodn zdraví a spokojenosti
v novém roce 2011 Vám p eje Zastupitels
Zastupitelstvo
tvo obce Ptení
a zam stnanci obecního ú adu

,

Zasedání Zastupitelstva obce Ptení bylo
zahájeno v 18.oo hod. dosavadním starostou obce Ji ím
Portešem za hojné ú asti ob an obce. P ed zahájením
všichni lenové zastupitelstva prohlásili, že obdrželi
osv d ení o svém ádném zvolení. P edsedající sch ze
konstatoval, že zasedání bylo ádn svoláno podle
platných p edpis a zákon a že p ítomno je všech 11
nov zvolených len obecního zastupitelstva.
Po složení slibu navrhl p edsedající pana
Ing. Tomáše Badala a pana Pavla Šnajdra jako
ov ovatele zápisu z ustavujícího zasedání a paní
Vladimíru Krej í zapisovatelkou zápisu.
Po schválení programu sch ze došlo na nejd ležit jší
body sch ze – volbu nového starosty a volbu
místostarosty.
Na funkci starosty Sdružení nezávislých
kandidát „Za rozvoj Ptení“ navrhlo tyto leny
zastupitelstva: pana Ji ího Porteše, pana Ing. Dušana
Skulila a pana Radka Špiceru. Hlasování prob hlo tajn
s výsledkem: 8 hlas pro pana Ji ího Porteše, 1 hlas pro
pana Ing. Dušana Skulila a 2 hlasy pro pana Radka
Špiceru. Starostou byl tedy znovu zvolen pan Ji í Porteš,
který pod koval zastupitel m za zvolení.
Na funkci místostarosty byly podány tyto
návrhy: za Sdružení nezávislých kandidát
„Nový sm r“ – pan Petr Musil a za Sdružení nezávislých
kandidát „ Za rozvoj Ptení“ – pan Josef Svoboda a paní
Pavla Do kalová.
V prvním kole tajné volby obdržel pan Josef
Svoboda 5 hlas a pan Petr Musil a paní Pavla Do kalová
po 3 hlasech. Protože ani jeden kandidát neobdržel
nadpolovi ní po et hlas (t. j. 6), muselo prob hnout druhé

Usnesení z ustavujícího zasedání
ZO Ptení
konaného dne 10.11.2010

ZO Ptení schvaluje následující body usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Ptení ur uje ov ovatele
zápisu p. Ing. Tomáše Badala a p. Pavla Šnajdra a
zapisovatelku p. Vladimíru Krej í
2. ZO schvaluje program ustavujícího zasedání
3. a) v souladu s § 84, odst. 2 písm. k) zákona o
obcích ur uje, že pro výkon funkce starosty bude
len zastupitelstva dlouhodob uvoln n
b) schvaluje tajný zp sob volby starosty a
místostarosty
c) schvaluje, aby p i hlasování len ZO uvedl na
sv j hlasovací lístek jedno jméno z navržených
kandidát
d) volí starostou obce Ptení p. Ji ího Porteše
e) volí místostarostou obce p. Josefa Svobodu

kolo volby. Do druhého kola volby místostarosty postoupil
pan Josef Svoboda a o druhém kandidátovi p i rovnosti
hlas muselo prob hnout dodate né hlasování o výb ru
jednoho kandidáta. V n m získala paní Pavla Do kalová
ty i hlasy a pan Petr Musil sedm hlas . Druhým
postupujícím se stal pan Petr Musil.
V druhém kole tajné volby získal pan Petr
Musil p t hlas a pan Josef Svoboda šest hlas .
Místostarostou byl tedy zvolen pan Josef Svoboda, který
také pod koval zastupitel m za d v ru.
V další ásti zasedání byla za p edsedu
finan ního výboru zvolena paní MUDr. Jana Hajnyšová a
p edsedu kontrolního výboru pan Pavel Šmidra. Dále byli
zvoleni dva zástupci do Svazku obcí Vodovod Pomoraví –
pan Ji í Porteš a pan Jaroslav Pi os. Ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Ptení bylo ukon eno p edsedajícím ve
20 hodin.

Zvolení lenové ZO Ptení
pro volební období 2010 – 2014

Ing. Tomáš Badal
Pavla Do kalová
MUDr. Jana Hajnyšová
Jana Honová
Petr Musil
Ji í Porteš

Ing. Dušan Skulil
Josef Svoboda
Pavel Šmidra
Pavel Šnajdr
Radek Špicera

4. a) z izuje finan ní a kontrolní výbor, p i emž
každý z nich bude mít p t len
b) volí p edsedkyni finan ního výboru p. MUDr.
Janu Hajnyšovou
c) volí p edsedou kontrolního výboru p. Pavla
Šmidru
d) odkládá volbu len finan ního a kontrolního
výboru na p íští zasedání ZO
e) odkládá projednání nápln p ípadné kulturní
komise na p íští zasedání ZO
5. a) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odm nu za výkon funkce
neuvoln ného lena ZO ve výši 480,- K
m sí n , za výkon funkce p edsedy výboru ZO
ve výši 580,-K
m sí n . Odm na bude
poskytována ode dne zvolení do funkcí
b) ) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odm nu za výkon funkce
místostarosty jako neuvoln ného lena ZO ve
výši 14 230,- K m sí n . Odm na bude
poskytována ode dne zvolení do funkce

6.

Volí jako zástupce do Svazku obcí Vodovod
Pomoraví p. Ji ího Porteše a p. Jaroslava Pi ose
7. Schvaluje úpravu Jednacího ádu Zastupitelstva
obce Ptení

8.

Ukládá starostovi zjistit do p íštího zasedání
možnost zákonného postihu lena ZO Ptení, který
se bez
ádné omluvy neú astní jednání
zastupitelstva obce

Usnesení z ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Ptení dne 29.11.2010
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na
v domí:
1. Zprávu o innosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období
od 11.11. do 29. 11. 2010
2. Výsledek kontroly pojistného, pln ní povinností
v nemocenském pojišt ní a d chodovém pojišt ní
3. Setkání jubilant ve víceú elovém za ízení dne 3.
prosince 2010 v 15. hod.
4. P edváno ní výstavu dne 11. – 13. prosince 2010
5. Výsledek kontroly matri ního ú adu ve Ptení
6. Provedení inventarizace majetku a závazk obce
Ptení k 31.prosinci 2010
7, Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace na sportovní
areál

B)

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Pravidla rozpo tového provizoria (podle § 13 zák.
250/2000 sb., o rozpo tových pravidlech územních
rozpo t v platném zn ní) na 1. tvrtletí 2011 –
v jednotlivých m sících tohoto tvrtletí erpat finan ní
prost edky ve výši1/12 erpání rozpo tu 2010
2. Obecn závaznou vyhlášku íslo 1/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad platnou od 1. ledna 2011
3. Obecn závaznou vyhlášku íslo 2/2010 o místním
poplatku ze ps platnou od 1. ledna 2011

4. Obecn závaznou vyhlášku íslo 3/2010 o místním
poplatku za užívání ve ejného prostranství platnou od
1. ledna 2011
5 Rozpo tové opat ení . 6
6. Pravomoc starosty – provád t zm ny v rozpo tu do
výše 20 tisíc K - zapojovat rozpo tová opat ení
KÚ a dotace dle dopis KÚ, ministerstev a fond
- provád t p esuny v rámci jednotlivých kapitol
( v p ípad , že nebude navyšován rozpo et)
7. Výjimku v po tu žák ZŠ Ptení v rozsahu 142 žák
pro školní rok 2010 – 2011
8. Úhradu zvýšených výdaj nad výši stanovenou
krajským normativem na vzd lávací innost základní
školy na 11 žák pro školní rok 2010 – 2011
9. P evod pozemk p. . 2967 a 2968 v k. ú. Ptení od
Pozemkového fondu na Obec Ptení
10. Výkup pozemku p. . 1011 o vým e 6988 m2 a
pozemku p. . 1013 o vým e 7028 m2, vše pozemky
ve zjednodušené evidenci – parcely p vod
Pozemkový katastr (PK)
11. Stanovy svazku obcí – Vodovod Pomoraví – viz.
p íloha . 1.
12. Umíst ní garáže p. P ikryla Václava na p. .
3632/5 po dobu výstavby domu do jeho kolaudace
13. Proplacení ástky 4 100,-K za vybudování
vodovodní p ípojky po hranici pozemku rodinného
domu manžel Bartákových
14. Ukon ení
dodávky ob d d chodc m do
vzdálených obcí ze stravovny ZŠ Ptení od 1. 1. 2011
(Lešany, Hluchov)
15. Obecn závazné sm rnice
16. Dopln ní len finan ního a kontrolního výboru

V tomto roce se v naší obci narodili tito ob ané:
Adriana Podhorná
Patrik Šmída
Hannah Kovalovská
Veronika Stará
Ester Dvorská
Nikol Šnajdrová
Martin Šustr

Pt. Dvorek 90
Holubice 20
Ptení 272
Ptení 251
Holubice 16
Ptení 303
Ptení 88

Lukáš Kraj a
Mat j Zobaník
Šárka Matoušková
Daniela Strouhalová
Barbora Svobodová

Ptení 176
Ptení 79
Ptení 68
Pt. Dvorek 64
Pt. Dvorek 91

Prožíváme Advent, dobu o ekávání, nad jí a p íprav na jedny z nejkrásn jších svátk v roce - Vánoce.
T m, kterým bude dop áno se u št drove erního stolu setkat, jist zavzpomínají na své blízké i as, který se stal i
minulostí. Ano, je to chvíle, kdy se m žeme pozastavit, zamyslet a uv domit si, co jsme ud lali dob e, i z eho si
vzít ponau ení do budoucna.
Mám tu est mluvit k Vám prost ednictvím zpravodaje jako nov zvolený starosta. Všem Vám voli m,
kte í jste m podpo ili svými hlasy v komunálních volbách, chci touto cestou pod kovat. Za sebe mohu slíbit, že se
budu snažit vykonávat práci starosty zodpov dn a s maximálním nasazením. Také vím, že všem nelze vyhov t ve
všem, ale ur it se budu snažit situaci ešit rozumným zp sobem a hlavn v rámci možností. Ideální by bylo nejen
pro m , ale i pro celé zastupitelstvo obce, s minimálními finan ními prost edky zajistit co nejvíce požadavk a
pot eb nás ob an Ptení a p ilehlých ástí. Nejsme ale bohatá obec, musíme proto dob e zvažovat, jak ú eln
využívat omezené finan ní prost edky a jak správn sestavit rozpo et obce. Budu se snažit podporovat innost
místních spolk , podporovat po ádání sportovních akcí, výstav a jiných kulturních akcí, které pomáhají propagovat
Ptení v širokém okolí.
Dovolte mi ale, abych se ve stru nosti podíval zp t, co se za minulé ty i roky událo, kdy jsem jako erstvý
starosta za ínal. Potýkali jsme se mnohdy s nejr zn jšími problémy, ale ty se da ily s v tšími i menšími úsp chy
p ekonat. Myslím si, že zastupitelé, až na n které výjimky, táhli za jeden provaz a vždy m li na mysli snahu o
rozvoj obce a pot eb Vás, ob an . Šlo p edevším o ešení konkrétních problém . Vždy komunální politika není o
politických stranách, ale je p edevším o lidech, kte í cht jí poctiv pracovat pro rozvoj své obce a všech jeho
místních ástí. P estože da ové výnosy a p íjmy v tšiny obcí klesají, dokázali jsme vždy zodpov dn a sv domit
hospoda it se sv eným majetkem v souladu s platnými zákony. Bohužel se nám nepoda ilo realizovat vše, co
bychom pot ebovali a co bychom si p áli. Velice znepokojující je také fakt, že pokra uje úbytek po tu obyvatel, což
je z hlediska dalšího rozvoje obce velmi d ležitý ukazatel. D kuji touto cestou za práci všem zastupitel m,
místostarostovi Františku T ískovi, spolupracovník m a všem ostatním, kte í p isp li k rozvoji a kultu e naší obce.
Jak jist všichni vidíme, letošní zima nám p ipravila mnohá p ekvapení. Silné chumelení se asto st ídá
s velkým v trem a mrazem. Údržba chodník a komunikací bývá proto n kdy velmi komplikovaná a náro ná.
Z toho d vodu není možné mít upravenou celou délku komunikací a chodník najednou, a proto žádám ob any o
jejich trp livost. Žádám také ob any, aby v p ípad další sn hové nadílky (je-li to možné), omezili parkování na
ulicích a nebránili tak údržb komunikací a p i svozu komunálního odpadu také p ihlédli na fakt, že svozové
vozidlo není osobní automobil a ne všude bezpe n projede. Vyzývám ob any, aby nádoby s odpadem p ipravili na
místa, kde vozidlo bezpe n zastaví a nádoby vyprázdní. Zárove bych rád touto cestou pod koval všem ob an m,
kte í obci pomáhají s úklidem sn hu p ed svými nemovitostmi.
Za n kolik dní skon í rok 2010. Pro n které rok dobrý, pro n které ten, na který by nejrad ji zapomn li.
Každý si v n m prožil chvíle dobré a chvíle zlé. Je však vždy na nás, jak si uspo ádáme náš život a je jen na nás, jak
ho prožijeme. P eji Vám p íjemné Vánoce a v roce 2011 vše nejlepší, hlavn zdraví, pohodu a lásku. P eji Vám, aby
se Vám da ila realizovat p ání a p edsevzetí, rozsvítit Vaše srdce. Zárove vzpome te na naše spoluob any, kte í
nás v letošním roce navždy opustili. V srdcích budou žít dál.
Ji í Porteš
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Adolf Vybíral
Ptení 207
Alena Kunovská
Ptení 34
Hubert Soppe
Pt. Dvorek 91
Anežka Dvorská
Pt.Dvorek 25
Anna Šlosarová
Ptení 266
Božena Hrazdilová Ptení 196
František Schnaubert Ptení 86
Miroslav Strouhal
Ptení 74

*+
Antonín P ikryl
Ptení 24
Miroslav Oš ádal Ptení 92
Karel Klein
Ptení 152
Josef Opluštil
Holubice 5
Anna Kor áková
Ptení 92
Jaroslav Komárek Ptení 131
Josef Hrazdil
Ptení 84

Dne 15.11.1880 vznikla Dobrovolná
hasi ská jednota ve Ptení. Stanovy,
které obsahovaly šestnáct ustanovení,
podepsali lenové p ípravného výboru
Florian Sekanina, Antonín Hrazdil a
František Svoboda, za obecní výbor
starosta Petr Vítek a lenové František
Výmola a Jan Vincourek. 1.3.1881 se
sešla první valná hromada jednoty, která všemi hlasy zvolila
prvním starostou Františka Svobodu. Výbor m l tehdy 12
len . Nov ustanovená jednota m la v prvním roce existence
76 len , do za átku p evzala jen n kolik železných hák od
obce a poškozenou st íka ku od vrchnosti. Chyb ly lopaty,
kopá e, koše, pásy pro lezce, žeb íky. Peníze na nejpot ebn jší
v ci si nakonec za ala obstarávat r znými zp soby – po ínaje
sbírkami od domu k domu, p es po ádání besed a tane ních
zábav až po žádosti o finan ní podporu na obecní
zastupitelstvo, velkostatek Plumlov a císa i Františku Josefu
I.. Výro ní sch ze v roce 1882 se zú astnilo 38 len . Vedení
spolku seznámilo lenstvo s výsledkem hospoda ení a starosta
navrhl, aby prost ednictvím p edstavenstva obce byli
obyvatelé
vyzváni
k v tší
opatrnosti
pi
svícení
v hospodá ských budovách a k náležitému udržování komín .
Roku 1886 sdružovala jednota více než 40 len . Za zásah p i
požáru ve Ptení dne 15. listopadu 1886 obdržela od Vzájemné
pojiš ovací spole nosti dar 20 zlatých. V tomto roce byla
zakoupena nová ty kolová st íka ka. Ú ední výkaz z roku
1888 uvádí, že Dobrovolná hasi ská jednota ve Ptení m la pro
svých 38 len výzbroj a výstroj v celkové hodnot 1250
zlatých. Krom pracovních stejnokroj s p ilbami pat ilo do
inventá e 25 pás pro st íka níky , 12 i se sekyrkami pro
lezce, 2 provazy, 4 d stojnické nože, 3 žeb e, 8 požárových
hák , 2 h ebla, jednu be ku na vodu, 4 malé be ky na vodu, 2
ru ní st íka ky a 1 ty kolovou st íka ku se sacím za ízením a
22 metr hadic. Sbor m l k dispozici hasicí prost edky obce,
které sestávaly ze staré ty kolové st íka ky, 2 žeb a 2
požárových hák .
Deseti let trvání jednoty bylo vzpomenuto 23. listopadu
1890 slavností, které se zú astnily deputace hasi ských sbor
z Kostelce, Lešan a Zd tína, p vecký spolek z Vícova a místní
veteránský spolek. B hem prvních deseti let ptenská jednota
úsp šn zasahovala p i požárech v míst i v okolí, získala na
vážnosti úrovní výcviku svých len , navázala styky se spolky
r zného zam ení a zapojila se do struktury hasi ského hnutí
v eských zemích. lenská základna dosahovala v pr m ru 42
len . Po ínaje rokem 1891 byly odebírány Hasi ské listy.
Když roku 1893 zem el zakládající len a druhý starosta Jan
Fica, nastoupil do jejího ela Jan Vincourek, který byl zvolen
do výboru nov z ízené župy soudního okresu Plumlov, jejímž
lenem se ptenská jednota sou asn stala. Funkci ná elníka
za al vykonávat František erný, v dalších letech byl zvolen
František Klvá ek a Josef Ku era. Finan ní prost edky
shromaž ovala jednota z výt žk tane ních zábav. Od roku

1907 zastával funkci ná elníka Josef Hrazdil. Po roce
1924 za ala pracovat zdravotnická složka jednoty vedená
V. Zdráhalem.
V jubilejním roce 50 let trvání spolku (1930) byla
kone n zakoupena dvoukolová motorová st íka ka.
Vybavení bylo kupováno p evážn na úv r. V roce 1934
byl postaven sušák hadic u hasi ské zbrojnice. Roku 1935
vzrostlo konto spolku o zna ný obnos z poz stalosti
ptenského rodáka MUDr. Karla Výmoly, profesora
Karlovy univerzity, který ve své záv ti pamatoval na staré
a nemocné leny zdejší hasi ské jednoty. Novelizované
stanovy z roku 1924 byly v roce 1936 nahrazeny novými,
které mj. zm nily název jednoty na Sbor dobrovolných
hasi ve Ptení. V tomto roce byla rovn ž nainstalována
siréna na v ž kostela. B hem druhé sv tové války
zaznamenala innost sboru zna ný útlum. Dva lenové,
František Strouhal a František Špicera, se již
z nacistických v znic nevrátili.
Tuto dobu nejlépe vystihují slova dlouholetého jednatele
Stanislava Šmehlíka, který ve své výro ní zpráv tehdy
uvedl:
„ ... ochabla velmi veškerá hasi ská innost … Není
možno rozepsat se, co toho p í inou …“.
Po válce byla aktivita hasi ského sboru oficiáln
zahájena 23. ervence 1945 valnou sch zí za ú asti 26
len a od roku 1946 se veškerá innost za ala zotavovat
z následk okupace. V roce 1949 se Ptení stalo st ediskem
okrsku, rozší eného sou asn o sbory z obcí Hluchov,
Stražisko a Maleny. S obnovením ženského odboru
souviselo, že poprvé byly do výboru zvoleny také ženy
(Zde ka Spurná, Bohumila Sichová, Marie Soldánová a
Anna P ikrylová). Ve funkci p edsedy pak od roku 1948
pracovali: Karel Výmola, Josef Vlach, Josef Soldán a
Josef Výmola (1969 – 2004), který je doposud estným
starostou zdejšího SDH. U p íležitosti výro í 100 let
založení sboru byla naše jednotka po átkem 80. let
vybavena novým zásahovým vozidlem AVIA 30.
P i p íležitosti oslav 125. výro í založení sboru v roce
2005 byl vyhotoven a vysv cen nový prapor.
… a sou asnost:
SDH Ptení má v sou asné dob 137 len a je tak
nejpo etn jším dobrovolným spolkem v obci. P ed
n kolika lety bylo zázemí spolku p esunuto z p vodní,
p edevším z hlediska velikosti nevyhovující, požární
zbrojnice do v tších prostor – „Skládalovo“, kde mu jsou
k dispozici vytáp né garáže i klubová místnost. Krom
aktivní zásahové jednotky, která se adí na úrove JPO-3
a disponuje zásahovou technikou TATRA 148, AVIA 30
a PS 12, jsou zde inná družstva mladších žák , starších

žák , muž a p íležitostn i žen a veterán , která se ú astní
hasi ských sout ží. O výchovu naší hasi ské mládeže se
výrazným zp sobem zasloužil zejména Martin Fródl
(do r. 2007 též velitel) a je to p edevším aktivní, sv domitá a
soustavná práce s mládeží, která jediná dává do budoucna
šanci p ežít spolku a hodnotám, které reprezentuje. lenové
sboru se mj. podílejí na údržb obce a taktéž na pracích p i
odstra ování následk r zných živelných pohrom, lokálních
záplav, apod.. SDH je také nej inn jším nositelem kulturního
života v obci. Každoro n po ádá oslavu Dne matek spojenou
s tradi ní výstavou vína a ochutnávkou, hodovou zábavu,
št pánskou zábavu i tradi ní maškarní ostatkový ples, který
následující den pokra uje d tským maškarním karnevalem.

Všechny tyto - dnes již tradi ní - akce se t ší oblib
a hojné ú asti návšt vník .
A co p inesou další léta? To záleží p edevším na
nás a našich následovnících, kte í p ijdou po nás. V me,
že hasi ská myšlenka dobrovolné a nezištné pomoci
druhým p ežije p inejmenším další století.
P ejme našemu Sboru dobrovolných hasi vše
dobré a a s úsp chem slouží p i ochran zdraví a majetku
nás všech
v duchu svého historického motta, které nese jeho prapor:
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“ …
Radek Špicera
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Akce se uskute nila v termínu 4. – 5. zá í 2010 pod záštitou bratra Hermanna Feilmeiera, který jako tam jší
rodák celou akci zorganizoval a stal se i hlavním patronem naší ú asti.
Vyjeli jsme v sobotu brzy ráno napln ni neznámým o ekáváním. Po p íjezdu do Vilshofenu jsme byli
uvítáni v místní zbrojnici a seznámení s hasi skou technikou, kterou asi m žeme závid t. Ovšem systém požární
ochrany funguje v N mecku na odlišné bázi, než u nás. Po ubytování jsme se p esunuli na Festplatz, tedy na místo,
kde se odehrávaly vlastní oslavy. Byli jsme velmi mile p ekvapeni srde ným uvítáním a velkým zájmem o nás.
Úžasným emotivním i duchovním zážitkem byla pak v p edve er oslav ú ast na uct ní památky zem elým hasi m
a následný pochod ve erním m stem s pochodn mi.
V ned li pak nastal as hlavních oslav. Byli jsme uvítáni kapelou a následn se všichni ú astníci v po tu
okolo dvou tisíc osob p esunuli na hlavní nám stí, abychom se zú astnili d kovné bohoslužby. Poté jsme se
pochodem p i perfektní organizaci po adatel a zájmu místních obyvatel op t p esunuli na místo vlastních oslav.
Všude vládla hasi sky bratrská atmosféra a jen jazyková bariéra nás brzdila ve v tší komunikaci. P ístup našich
n meckých
koleg
k nám jako host m
smazal veškeré naše
p edsudky o život na
západ od naší hranice.
Dom jsme se
vrátili
v pozdních
no ních
hodinách
napln ni ne ekanými
zážitky
a
novými
poznatky. Asi se nedá
popsat vše, co jsme
zažili, takže toto je jen
velmi stru né sd lení.
Kdo má zájem o více
informací, m že se
podívat na naše stránky
na
webu
www.sdhpteni.webgard
en.cz
Pavel Soldán

Váno ní výstava

Ve dnech 11. – 14. prosince se uskute nila váno ní výstava v zasedací místnosti OÚ. Návšt vníci mohli shlédnout, a
také koupit rozmanité výrobky s váno ní tematikou,
keramiku a r zné drobnosti pro domácnost. B hem
víkendu se podával váno ní pun , který svou
osobitou v ní, (receptura pana starosty) dokresloval
atmosféru blížících se váno ních svátk . Výstava se
stala tradi ní akcí, po ádanou koncem roku obecním
ú adem, a t šila se velkému zájmu ve ejnosti.
Vybrané dobrovolné vstupné ve výši 1.467,- K bylo
poukázáno dennímu stacioná i v Prost jov , který byl
také jedním z vystavujících. Pod kování pat í všem,
kte í poskytli k výstav své výrobky, a také
kolektivu, který se podílel na uspo ádání a zdárném
pr b hu akce.

Setkání s jubilanty

V pátek 3. prosince prob hlo již po tvrté
tradi ní setkání jubilant se zastupiteli obce. Po
krátkém kulturním programu d tí z mate ské školky
pod koval starosta obce jubilant m za jejich
celoživotní práci a pop ál jim hodn zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let jejich života. Potom následovala volná zábava a
vzpomínání na svá mladá léta.

Upozorn ní

Z d vod erpání ádných dovolených bude pracovní doba Obecního ú adu Ptení poslední týden v roce
omezena. Své záležitosti si m žete na ú ad vy ídit pouze ve st edu 29. prosince v dob od 8,oo do 17,oo hodin.

T ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

V roce 2011 je obecným ú elem sbírky: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahrani í a podpora
charitativního díla.
V Konickém regionu prob hne sbírka ve dnech 7. až 9. ledna 2011. Sbírka bude zahájena mší svatou s požehnáním
koledník m 6.1.2011 v 18.oo v Konickém farním kostele.
Sbírka svou ší í a zam ením je d kazem solidarity ve spole nosti, prost edkem pro sdílení odpov dnosti, nezávisle a
pružn reagovat na pot eby lidí pot ebných a lidí v nouzi
%# %,$

%

Koncem íjna za ala firma INSTA s.r.o. Olomouc s budováním inženýrských sítí pro výstavbu nových
rodinných domk v lokalit Báchorky. Za átek výstavby se opozdil oproti p vodnímu plánu o n kolik m síc ,
protože nebylo možno v as vykoupit n které ásti pozemk . Tím došlo i k oddálení vydání stavebního povolení, bez
kterého nem že firma výstavbu zahájit. Zatím došlo
k položení a zabudování kanaliza ního potrubí a p eložení
vodovodního potrubí, dále bude následovat p eložka
elektrického vedení a v jarních m sících k dokon ení prací.
Na záv r bude položen asfaltový koberec na novou
komunikaci. Do té doby musí zastupitelstvo obce rozhodnout
o cen za stavební pozemky a zahájit jejich prodej.

Martinská noc

V pátek 12. listopadu uspo ádali žáci naší školy
Martinskou noc. V podve er se konal tradi ní lampionový
pr vod školák , d tí z mate ské školky a rodi . Po pr vodu
byla pro žáky p ipravena v areálu hra s názvem Za
pokladem. Pak se žáci vrátili do budovy školy, kde si každý
tuto noc užil po svém.

První váno ní dárek
Byla, nebyla, jedna malá vesni ka n kde uprost ed Evropy. Její jméno není až tak d ležité, zato jeden z p íb h , který se
tam stal, je hodn významný – p edevším pro vás, pro d ti. Tak se hezky posa te, budu vám vypráv t p íb h o Prvním váno ním
dárku.
Stalo se to už hodn dávno – v dob , kdy pohádky byly teprve v plenkách. V chaloupce na kraji vesni ky žila jedna chudá
rodina. Táta, máma a dv d ti, Barunka a Vašík. Navzdory chudob byli š astni, protože se m li moc rádi. Ob d ti už chodily do
školy, byly hrozn zv davé, a proto školu milovaly. Jednou, byl zrovna podzim, jim paní u itelka vypráv la o Adventu a o narození
Ježíška. D ti poslouchaly jako p ny, Vánoce m ly moc rády a každý rok se na n t šily. Když šli Bára s Vašíkem ze školy dom ,
došlo jim, že Vánoce jsou vlastn Ježíškovy narozeniny a bylo jim divné, že nikoho nenapadlo mu n jaké dárky p ichystat.Jaké by to
byly narozeniny bez dárk , že? Rozhodli se, že to zm ní a že letos Ježíškovi n jaké dárky p ichystají. Protože nem li peníze, všechny
dárky museli ru n vyrobit. Den za dnem p emýšleli, jaké dárky by to m li být. Pomalu se už blížily Vánoce a oni stále ješt nem li
žádný nápad. Až jednou….. Vraceli se ze školy lesem a uvid li hajného, který p ipravoval zví átk m do krmelce jídlo
(jablí ka,mrkev, žaludy, kaštany apod.) Barunku napadlo, že by dárky mohli ud lat ze sušeného ovoce, o íšk , sko ápek a zbytk
látek. Vašík zase íkal,že by bylo p kné ozdobit jimi malý strome ek, který jim rostl na zahrádce. „Dáme na n j i n jaké sví ky – bude
to jeho narozeninový dort,“ nadšen vykládal Vašík a Barunka se p idala: „Jasn , poprosíme o pár sví ek pana fará e. Strome ek pak
bude krásn svítit a Ježíšek alespo uvidí, kde má p ichystané dárky.“ D ti opravdu všechno stihly. 24. prosince byl kone n smr ek
ozdobený. D ti p ed ním stály a strome ek celý svítil do tmavého ve era. Na nebi vyšla první
hv zda a najednou ke strome ku
p išly i ostatní d ti z vesnice.Zajímaly se, co se tam d je a pro . Vašík jim to prozradil. Také
ostatní d ti cht ly n co
Ježíškovi dát. V tu chvíli Báru n co napadlo a zeptala se ostatních: „Víte o co usiloval
Ježíšek? Pro se vlastn
narodil?“ D ti nev d ly, pouze kr ily rameny. „No p ece, aby byli všichni na sebe hodní,
ne?“ vysv tlila jim a
dodala: „Co kdybychom slíbili, že budeme celý rok hodní. Pokud to dodržíme, bude to
víc,
než všechny poklady sv ta!“Všichni kolem souhlasili, a tak k tmavému nebi stoupal
jeden velký dárek pro Ježíška.
Najednou se d tem zdálo,že ve ernice je blíž a blíž, uslyšely slabý
cinkot zvone ku a jejich strome ek zalilo zvláštní sv tlo. Když vše utichlo, pod
strome kem se objevily dárky. Každé z d tí tam m lo své tajné p ání – n kdo
panenku na hraní, jiný cínového vojá ka, další kolob žku. U každého dárku
byl malý líste ek podepsaný Ježíškem, ve které každému d koval za dárek a
p ál veselé Vánoce.
Od té doby každé dít , které je hodné a poslušné, dostane od Ježíška pod
strome ek n jaký dárek.
Autorka: Jana Krej í
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K 30. listopadu 2010 bylo v naší
obci p ihlášeno 1 101 ob an .
Z toho v Ptenském Dvorku 241,
na Holubicích 33
a ve Ptení 827.
V tomto
kalendá ním roce
uzav elo 6 našich ob an
svazek manželský.
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