Informační čtvrtletník obecního úřadu
Prosinec 2015
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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v Novém roce 2016
Vám přeje Zastupitelstvo obce Ptení
a zaměstnanci obecního úřadu
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Ptení
Usnesení z 9. zasedání ZO Ptení ze dne 29. října
2015
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od
25. 9. 2015 do 29. 10. 2015
2) Rezignaci Josefa Svobody na funkci 2. místostarosty ke
dni 30.9.2015. Ode dne 1. 10.2015 zůstává jako člen
zastupitelstva obce Ptení s odměnou 480,- Kč měsíčně
3) Postup prací na akci „Kanalizace a ČOV Ptení“
4) Upozornění vlastníkům nemovitostí na ořez popř.
odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz zařízení distribuční soustavy
5) Cenu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
6) Setkání jubilantů se zastupiteli obce Ptení ve víceúčelovém
zařízení dne 20. 11. 2015
7) Předvánoční výstavu ve dnech 28. 11.-1. 12. 2015
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení, Tomášem Smolkou,
Hněvotín 82 a Žaklinou Fatrdlovou, Určice 80, na prodej
pozemků p.č. 260/35 a p.č. 260/36 v k.ú. Ptení a pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
2) Schvaluje, aby od 1. 11. 2015 pracoval v obci Ptení jeden
neuv. místostarosta. Ve funkci zůstává pan Pavel Šnajdr
3) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena ZO odměnu ve výši 14.230,- Kč měsíčně. Odměna
bude poskytnuta od 1. 11. 2015
3) Přijetí příspěvku pro jednotku SDH od Olomouckého
kraje v částce 1.900,- Kč
4) Smlouvu mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem o
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 1.900,- Kč na
věcné vybavení jednotky SDH Ptení. Pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy
5) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
2015/01857/OKŘ/DSM ze dne 24. 4. 2015 mezi Obcí Ptení
a Olomouckým krajem. Pověřuje starostu podpisem
příslušného dodatku.
6) Smlouvu o dočasném užití pozemku p.č. 3082/8 v k. ú.
Ptení mezi Obcí Ptení a Lesy ČR, s.p., k záměru provést
stavbu „Ptenka 2,348 – 2,530“. Pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy
7) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Ptení a E.
ON Distribuce, a.s., na akci „Ptení, DS NN, M+M“.
Pověřuje starostu podpisem, příslušné smlouvy
8) Rozpočtové opatření č. 6/2015
9) Žádost Základní školy a mateřské školy Ptení na převedení
částky 120.000,- Kč z rezervního fondu do invest. fondu
10) Ing. arch. Petra Malého, Nová 14, Křelov, na zpracování
změny č. 1 Územního plánu Obce Ptení
C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Nákup nemovitosti dle nabídky ke koupi rodinného domu č. p.
41, který je součástí pozemku parc. číslo st. 85/1 v k. ú. Ptení

www.pteni.cz

Usnesení z 10. zasedání ZO Ptení ze dne 24. listopadu.
2015
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od
30. 10. 2015 do 24. 11. 2015
2) Rozhodnutí KÚOK o vydání právnické osobě – Obci
Ptení - povolení k provozování kanalizace včetně ČOV
v obci Ptení ve vlastnictví Obce Ptení, IČ 00288691
3) Informace pro občany – 24.12. - 31.12. odstávka systému
pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a
cestovních dokladů a jejich předávání
4) Informace o změně adresy Úřadu práce ČR, kontaktní
pracoviště Prostějov
5) Protokol o provedení kontroly na matričním úřadě .
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Smlouvu č. 15233044 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na realizaci projektu „Účinné
nakládání s bioodpady v obci Ptení“. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
2) Pravidla rozpočtového provizoria (podle §13 Zák. 250/
2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění) na 1. čtvrtletí 2016 - v jednotlivých
měsících tohoto čtvrtletí čerpat finanční prostředky ve
výši 1/12 výdajů roku 2015
3) Složení inventarizační komise: Předseda Ing. Francová,
členové p. Šmidra, pí. Krejčí, p. Peterka, p. Šnajdr.
4) Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Ing. Josefem a
Jarmilou Šubertovými, Moravská 3961/28, Prostějov, na
prodej pozemků p.č. 260/22, p.č. 260/23 a p.č. 260/24 v
k.ú. Ptení a pověřuje starostu pod. příslušné smlouvy
5) Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Michalem Zonou,
Lesní 708, Bílovice nad Svitavou, na prodej poz. p.č.
260/25 v k.ú. Ptení a pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy
6) Smlouvu o dílo č. 017/15 mezi obcí Ptení a Staving
engineering s.r.o., Slatinky 197 na akci „Ptení –
Výstavba ZTI v lokalitě Báchorky – splašková
kanalizace“ v celkové ceně 45.000,- Kč bez DPH,
54.450,- Kč včetně DPH
7) Rozpočtové opatření č. 7/2015
8) Příspěvek na pořízení technologie přečerpávací jímky
tlakové kanalizace vlastníkům nemovitostí, u kterých
není technicky možné se připojit gravitačně. Příspěvek
bude poskytnut do výše 20.000,- Kč prokazatelně
vynaložených nákladů za podmínky potvrzení
nemožnosti připojit se stavební firmou Strabag, a.s. těmto
občanům: panu Svatopluku Bittnerovi, Ptenský Dvorek
86, Jiřímu Linkovi, Ptenský Dvorek 62, Jaroslavu
Frodlovi, Ptení 205 a Milanu Schnaubertovi, Ptení 86
9) Prodloužení nájemní smlouvy s Petrem Konečným,
Ptení 145 do 31.3.2016
C) Zastupitelstvo obce Ptení zrušuje:
1) Usnesení ze 7. Zasedání ZO Ptení ze dne 27. srpna
2015 v bodě B4 (týkající se Kupní smlouvy mezi Obcí
Ptení a firmou Debitum s.r.o. na prod.poz. 260/22)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čtvrté číslo ptenského zpravodaje je poslem, který nám oznamuje příchod posledního měsíce
letošního roku. Opět se nacházíme těsně před koncem roku, který je nejen
bilancováním dosažených výsledků, splněných cílů a naplnění představ, ale i
obdobím vánočních svátků. Pro některé je to období zklidnění, adventu a
duševní pohody. Jiní naopak trpí nedostatkem času, protože v práci a kolem
domu se musí stihnout vše, co bylo na letošní rok naplánováno. Naše jednání,
chování i naše domovy jsou prodchnuty vánoční atmosférou. Peče se cukroví a
vánočky, shánějí se dárky pro své blízké či přátele. Zbývá ještě čas na sehnání
vánočního kapra, ozdobení vánočního stromku a příprava štědrovečerní
večeře.
Každý rok má svůj začátek, ale i konec. Letošní rok, co se týče
finančních prostředků, byl k naší obci příznivě nakloněn. Jsem rád, že se nám
podařilo splatit dluh z minulosti, neboť třikrát jsme obyvatelům naší obce slibovali výstavbu kanalizace.
Dokončení projektu je jedním z významných příspěvků ke zkvalitnění života v obci a ke zlepšení kvality
povrchových vod. Je to jistě největší investiční akce obce. Velkým úspěchem je, že se nám podařilo zvládnout
šibeniční termín poskytovatele dotace a získali jsme celou sumu dotačních prostředků, na kterou jsme měli
nárok. Ba co více, jako jedna z mála obcí, jsme dostali zaplacenou i část víceprací, které jsme měli plně hradit ze
svého rozpočtu. Jsem rád, že přesto, že nás všichni zrazovali, nenechali jsme se odradit, požádali jsme o další
finanční prostředky – a vyšlo to!!! Především chci ale poděkovat všem Vám - občanům - za spolupráci,
trpělivost, ohleduplnost a toleranci, se kterou jste přistoupili k výše uvedené stavbě. Určitě nebylo často lehké v
jarních a letních dnech udržet „nervy na uzdě“ při komplikacích spojených s výstavbou. I sám hejtman
Olomouckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, při slavnostním uvedení čističky odpadních vod do provozu a přestřižení
slavnostní pásky dne 9. října 2015, ocenil nejen firmu Strabag a.s. za koordinaci harmonogramu prací, dobře
naplánované uzavírky silnic a zajištění provozu kamionů na dřevozpracující firmy, ale ocenil i všechny občany
naší obce za trpělivost při výstavbě. Také chci poděkovat občanům, kteří se už na stokovou síť připojili a ČOV
může ve zkušebním provozu plně pracovat. Začátkem roku 2016 bude upřesněna jak výše stočného, tak období,
za které se stočné začne vybírat.
Ve zkratce se chci ještě zmínit o dalších větších dotacích, které jsme obdrželi. Z Ministerstva vnitra jsme
dostali dotaci 2,5 milionu korun na pořízení nového hasičského vozidla Scania - cisternová automobilová
stříkačka a z Ministerstva životního prostředí dotaci cca 3,052 milionu korun na nové svozové vozidlo Multicar
M 31, nosič výměnných nástaveb + 12 kontejnerů, které bude sloužit ke svozu biologicky rozložitelného odpadu
v obci Ptení. Také poslední zprávou, se kterou se chci s Vámi podělit je, že se podařilo prodat všechny pozemky v
lokalitě Báchorky. Mám radost že se obec bude rozvíjet a přivede nové mladé lidi.
Vážení spoluobčané – rok se s rokem sešel a i letos nám svítí před obecním domem
krásný vánoční stromek, kdy při jeho rozsvícení proběhl již tradiční ohňostroj. Děti ze ZŠ a
MŠ uspořádaly lampionový průvod, zakončený kulturním programem s voňavými perníčky
a horkým punčem. O prvním adventním víkendu jsme uspořádali tradiční předvánoční
výstavu, kde jsme utržili přes 40 tisíc na vystavovaném zboží. 12. prosince se v aule školy
uskutečnila tradiční vánoční besídka a koncem listopadu proběhlo tradiční setkání
s jubilanty. Vánoce jsou tak časem, kdy si připomínáme tradice a zaznějí koledy. Ne všichni
ale mohou prožívat vánoční idylku tímto způsobem. Mnoho lidí je chudých, mnozí jsou sami
a nemají takové rodinné zázemí jako většina z nás, nemají nikoho, kdo by se o ně postaral.
Proto si važme toho, že máme možnost žít v prostředí, kde nejsou konflikty, provázené
hladem a bolestí. Takovým lidem bychom měli v rámci svých možností podávat pomocnou
ruku a pomoci tak potřebným a opuštěným, a to nejen v období vánočních svátků.
Vánoce jsou dny, kdy se člověk unavený shonem současného „velmi rychlého života“
alespoň na chvíli sám od sebe zastaví a trochu zasní a zavzpomíná s pokorou a vděkem na
své nejbližší. Přeji Vám, aby to vánoční zasnění trvalo po celý rok, abyste z této pěkné
chvíle mohli čerpat dobré věci pro své děti, rodiče, kamarády, sousedy, zkrátka pro všechny
Vaše blízké.
Dovolte mi, abych Vám popřál příjemně prožité svátky vánoční, plné pohody a lásky. Zároveň Vám přeji,
abyste pod stromečkem našli to nejcennější, co bohužel koupit nemůžeme, a to je zdraví.
Jiří Porteš
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Z naší školy
Projekt, kam se podíváš…
Rozhlasové stanice, televize, internet, noviny… čteme o tom každý den. Smysluplná práce na třídním i školním projektu je
náročná a dosáhnout výsledku je umění. My, žáci ptenské školy, se této výzvy nebojíme a snažíme se zdolat stále více a více
projektů.
Tak jako v minulém roce jsme zapojeni do sportovních aktivit Hejtmanův pohár a Česko sportuje. Jen na připomenutí, v
obou sportovních aktivitách jsme loni dosáhli výborných výsledků.
S projektem „Celé Česko sportuje“ jsme si mohli užít zábavné odpoledne s Ondřejem Bankem a také získali odměnu pro
školu ve výši 20 000 Kč za neuvěřitelné třetí místo v nabité konkurenci stovek škol na nákup sportovního vybavení, a před pár
týdny nám byl slavnostně předán skleněný Hejtmanův pohár s vybroušeným nápisem „Nejlepší krajská škola“ a dar v hodnotě
10000 Kč, opět na sportovní vybavení.
Na začátku září jsme se zaregistrovali také do dvou nových soutěží. První z nich je 4. výzva projektu Extra třída, kde jsme
po dobu 10 týdnů denně pracovali na realizaci projektu Posezení za školou, které bychom mohli využívat v teplých dnech jako
učebnu nebo hernu pro družinky. Projekt byl komisí velmi kladně hodnocen a náš rozpočet schválen v plné výši. Na realizaci
budeme pracovat ve druhém pololetí. Druhá soutěž nese název Srdce s láskou darované. Hlavním cílem je vyrobit a jakoukoliv
formou toto srdce také darovat. Naše srdce složené z puzzle bylo darováno Všem, kteří milují… . Cílem soutěže je podpora
týmové práce a tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta a další. Od 20.12.2015 až do
31.3.2016 můžete naši práci podpořit a hlasovat pro nás na webu www.srdceslaskou.cz. Děkujeme!

m.k

Vánoční besídka
„Tak vás pěkně vítáme na náš program malý, který jsme si pro vás s láskou přichystali,“ tak
zazněla v přeplněném sále úvodní slova vánoční besídky žáků naší školy. Žádná fráze ovšem.
Celá škola, od nejmenších až po největší, všichni společně pracovali, aby se program líbil,
aby se rodiče, sourozenci i babičky smáli, aby se pobavili, aby si zavzpomínali i aby
zamáčkli slzu v oku. Byli jste dojati sladkými prvňáčky v
rolích kočiček? Či vás rozesmály vtipy uvaděčů, třeťáků
nebo scénka sedmáků? Nebo snad vznešené labutě?
Zavzpomínali jste na školní léta s osmáky a jejich Pátou?
Rozzářily vás barevné pásy družiny nebo světýlka páťáků?
Zazpívali jste si s šesťáky? Nebo vás pobavilo ptenské
Saint Tropes? Poznaly babičky své staré přehozy na
malých koledníčcích z druhé třídy? Chtělo se vám tančit
břišní tance, a nebo aspoň s deštníčky? Nebo snad i hříšný
tanec? Jestli ano, tak jsme to dokázali. Byli jsme tam pro
vás. Na podiu i v zákulisí. Pak nemusíme litovat napětí,
stresu ani dřiny, kterou odvedli děti i všichni pracovníci
školy. A jestli opravdu ano, pak nezapomenete za rok
přijít za námi znovu. Těšíme se.
m.k.

Do Ptení zavítala písečná animátorka Marika
Ve středu 25. listopadu naši školu navštívila mladá umělkyně
Marika Koňařová. V aule školy nám ukázala, jak maluje do písku.
Zabývá se totiž písečnou animací, se kterou soutěžila i v televizní
soutěži Česko Slovensko má talent. Její malířské schopnosti jsme
všichni ocenili velkým potleskem. Nakonec jsme si mohli písečnou
animaci sami vyzkoušet.
Sdělila nám i jak se k této práci dostala. Poprve jsem viděla
písečnou animaci v televizi a moc se mi to líbilo. Tak jsem se tím
začala zabývat a dnes už ji dělám pět let. Velmi mě to baví, protože
ráda kreslím. Vystudovala jsem univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, ale
bez lásky ke kreslení by to nešlo. Nakonec kreslit se učím neustále.
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Vánoční pohádka
Nadílka
To, že Ježíšek nosí dárky, ví každé malé dítě, ale proč si musí dospělí kupovat dárky sami je pro
ně velkou záhadou. Spousta z nich začíná mít dilema o Ježíškově existenci. A mě kupodivu něco napadlo…
Záhadně jsem z toho vybruslila, dítě na vážkách uklidnila a ze srdce odpadlý kámen jsem s úlevou hodila do
studny. Kdo ví, možná tahle má malá pohádka pomůže i Vám.
Miliardy sněhových vloček zahalily města a vesnice do svátečního oděvu. Na moment přestalo být
tou špinavou stokou, jakou do nedávna bývalo.
Lidi však příval sněhu poněkud zaskočil. Odvykli si od závějí, jezdili za nimi sice na hory, ale doma
jejich návštěvu již dlouhá léta neměli. Není tedy divu, že pytel
bělostných vloček sypoucích se z nebes vyřadil z provozu většinu
lidské populace spolu s důmyslnou technikou. Města a vesnice
zatím mlčí, jen tiše mžikají a hbitě uhýbají před studenými
vločkami. Ještě včera lidé prosebně hleděli k oblakům a prosili o
jedinou vločku, dnes se rozmrzele choulí do rádoby zimních bund
a k nebi posílají vyčítavé pohledy.
Nahoře nad tím vším kroutí hlavou Ježíšek. Sedí na
obláčku a sype na zem jeden pytel sněhu za druhým. Nerozumí
ničemu. Vždyť přece lidem splnil vánoční přání, – chtěli sníh,
anebo že by ne?
A tak Ježíšek sedí a smutkem neví kudy kam. Přemýšlí, jak by se
lidem zavděčil, čím by jim konečně udělal radost. Sněhem ne, že
by tedy oblevou?
Náhle z dálky zazní smích jako pár sobích rolniček.
Zvědavému Ježíškovi to nedá a ještě jednou se z obláčku nakloní
a podívá se na bíle pomalované město. Uviděl tam děti. Šťastné,
chichotající se, válející se ve sněhu, stavíc sněhuláky, koulující se
navzájem, vděčné za každou vločku, která právě dorazila na
zmrzlou zem. Rázem uviděl pošmournou zemi veseleji. Konečně už všemu rozuměl. Již věděl, komu má
nadělovat. Jistě však ne věčně nespokojeným dospělým.
A tak proto nosí Ježíšek dárky jenom dětem.
Napsala: Adriana Dosedělová

Tříkrálová sbírka
Jako každoročně, tak i letos proběhne v naší obci
Tříkrálová sbírka. Sbírka proběhne ve dnech 8. až 10. ledna
2016. Sbírka bude zahájena Mší svatou s požehnáním
koledníků v pátek 8. ledna v 18. hodin v Konickém farním
kostele. Hlavním dnem koledy bude pak sobota 9. ledna 2016. V roce 2016 je obecným účelem Tříkrálové sbírky
pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Sbírka svou šíří a zaměřením je
důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat na
potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.
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Ptení ovládlo III.třídu a stalo se půlmistrem soutěže
Sezónu mužstvo začalo s cílem hrát o klidný střed tabulky .
Pravidelně kolem dvanácti hráčů se každý týden scházelo na trénink, aby s dobrou kondicí mohli nastoupit
k prvnímu utkání na hřišti v Kladkách. To jsme vyhráli 3:1, stejně jako utkání ve Ptení s Čechy pod Kosířem 3:0.
V tomto zápase nastoupil do branky po půl roce Antonín Hradil, dlouholetá opora týmu. Následovala další dvě
vyhraná utkání s Dobromilicemi 2:1 a doma s Kostelcem na Hané 3:1. Děkovačka fanoušků nebrala konce.
Další víkend jsme odjeli k nejmíň oblíbenému soupeři. Řada omluvenek, zranění na začátku utkání, chyby v
obraně a euforie z předešlých utkání byla pryč. Utkání jsme projeli 4:0. V dalším domácím utkání jsme nastoupili
proti hráčům z Bedihoště. V prvních minutách jsme vedli brankou Luboše Jergla 1:0. Pokračovali jsme v jasné
převaze a vypracovali si gólové šance. Bohužel jsme dostali s našeho tlaku gól a vytratili se ze
hřiště. Od dalších branek nás podržel brankář. Na začátku druhého poločasu jsme dostali další
gól a utkání spělo k další porážce. Jenže opora týmu Tomáš Nevrla připravil spoluhráčům
takové šance, že nešlo nedat gól. Brankami v 88. a 92. minutě jsme obrátili výsledek na 3:2.
Nadšení diváků nebralo konce.
K venkovnímu utkání v Brodku u Konice jsme odjížděli s respektem. Utkání ovlivnilo
vyloučení domácího hráče ve 12. minutě. Do poločasu jsme si vytvořili několik 100 % šancí, bohužel bez gólového
efektu. Ve druhém poločase jsme pokračovali v náporu, ale z ojedinělého brejku jsme faulovali domácího útočníka.
Za následující protesty vyloučil hlavní rozhodčí brankaře Hradila a do branky se postavil útočník Martin Hon a
musel hned čelit pokutovému kopu. Skvělým zákrokem pokutový kop vyrazil i s následnou dorážkou a krátce na to
hlavní rozhodčí utkání ukončil. Na pokutové kopy jsme vyhráli 4:3, kdy čtvrtou jedenáctku Martin chytil a následně
proměnil svůj pokutový kop. Byli jsme dvě minuty od prohry a nakonec jsme si odvezli 2 body. Doma jsme další
víkend přivítali mužstvo Tištína, které před sezonou vyhlásilo postupové ambice. V brance nám pomohl L. Trajer
místo vykartovaného Hradila. Z první standartky jsme dostali gól. Po poločase druhý na 2:0 a bylo po utkání. Došlo
ke střídání. Na hřiště přišel Martin Horák, a ten gólem v 80. minutě snížil na 1:2. Dvě minuty před koncem vyrovnal
skvělou hlavičkou Tomáš Nevrla na 2:2 a z další standartky Míša Kohout poslal míč před bránu, kde hlavičkoval
Olin Dospiva a rozvlnil síť soupeřovy branky. Na hřišti i v hledišti vypukla nespoutaná radost. Obrat v posledních
10 minutách z 0:2 na 3:2 si ve Ptení nepamatuji.
Na ranní nedělní utkání se hráčům do Nezamyslic moc nechtělo. V úvodu utkání nás skvělými zákroky podržel
Tomáš Hradil. V 15. minutě se po rohovém kopu nádherně trefil Tomáš Nevrla a stav byl 1:0. Potom po krásném
brejku zakončil gólem Lukáš Holinka a bylo to 2:0. Do poločasu přidal ještě branku na 3:0 Tomáš Nevrla. Po
poločase jsme pokračovali v dobrém výkonu a dalšími brankami, které dali Tomáš Nevrla, Lukáš
Holinka a Jaromír Vyroubal se skóre zastavilo na konečných 6:1. Před derby s Vícovem, skvělá
výchozí pozice se porvat o první místo. Derby přilákalo do našeho fotbalového stánku zhruba 200
natěšených diváků. Utkání dospělo do penaltového rozstřelu. Brankář Tomáš Hradil jednu penaltu
chytil a Martin Musil svým angličanem rozhodl, že dva body zůstanou doma.
K poslednímu utkání do Protivanova jsme odjeli s opatrností, protože domácí Protivanov
má skvělé mužstvo mladých talentovaných fotbalistů. Utkání skončilo po našem gólu v poslední
minutě 3:2. Po návratu z Protivanova jsme se přesunuli do Ptení, kde proběhla závěrečná. Během celého večera a
možná i do rána se zpívali oslavné písně.
Moc bych chtěl poděkovat všem fanouškům za podporu při domácích a venkovních zápasech, kde vytvářeli
skvělou atmosféru, kterou by nám mohla závidět i mužstva z vyšších soutěží. Na jarní část fanouškům chystáme
úpravy v diváckém sektoru i spoustu dalších překvapení.
Závěrem bych chtěl poděkovat Vítkovi Minxovi, který ve všech utkáních sezóny pomáhal s vypsáním
elektronického zápisu, holkám v kiosku, Vojtovi Vičarovi, Romanu Sedláčkovi a Vaškovi Vítkovi za pomoc při
organizaci domácích utkání a Obci Ptení za poskytnutí finanční částky na provoz a opravy na budově šaten.
Vám divákům přeji hodně štěstí a lásky, radosti v tomto vánočním období a do nového roku hlavně hodně zdraví.
Roman Minx předseda FC Ptení

Upozornění:
Svoz komunálního odpadu proběhne po vánocích 28. prosince 2015 a potom hned 4. ledna 2016.
Dále upozorňujeme občany, že obecní úřad bude od 28. do 31. prosince uzavřen.
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Z OBECNÍ MATRIKY 2015
V tomto roce se v naší obci narodili tito noví občané:
Lota Kroupová
Matouš Dvorský
Klaudie Kalinová
Jakub Jančík
Valerie Clementi
Ondřej Slováček
Tadeáš Rozehnal
Lukáš Rozehnal
Michael Šustr

05.01.2015 Ptení 153
12.01.2015 Holubice 16
05.02.2015 Ptení 205
06.02.2015 Ptení 9
04.03.2015 Pt. Dvorek 93
11.03.2015 Pt. Dvorek 97
15.03.2015 Ptení 1
15.03.2015 Ptení 1
17.03.2015 Ptení 105

Alžběta Dočkalová
Eliška Křenková
Jan Boháč
Dominik Krejčí
Lucie Konečná

18.04.2015
30.04.2015
20.07.2015
12.11.2015
19.11.2015

Ptení 270
Ptení 149
Ptení 178
Ptení 21
Ptení 298

Přejeme jim do života hodně štěstí, zdraví a lásky a jejich rodičům
hodně hezkých chvil prožitých s jejich dětmi

V roce 2015 uzavřeli manželský svazek tito naši občané:
23.05.2015 Karel Foltin a Jaroslava Božková
23.05.2015 Vojtěch Peterka a Renata Muchová
05.09.2015 Jan Vysloužil a Kateřina Petržilková
12.09.2015 Lubomír Jergl a Lenka Kardinálová
08.08.2015 Martin Musil a Helena Kotková
08.08.2015 Jaroslav Sláma a Veronika Smětáková
29.08.2015 Libor Chodil a Sabina Slezáková
03.10.2015 Pavel Schön a Božena Kopečná
Přejeme jim na společné cestě životem hodně lásky, štěstí a vzájemného porozumění

V roce 2015 nás navždy opustili tito občané:
Fajstlová Marie
Mikšík Zdeněk
Krajíčková Anežka
Musilová Božena
Smékalová Josefa
Šálek Alois
Vlachová Emilie
Hrazdilová Jindřiška
Boháč Jiří

01.01.2015
09.01.2015
17.01.2015
25.01.2015
20.04.2015
22.05.2015
27.06.2015
16.07.2015
13.08.2015

Ptenský zpravodaj
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