PTENSKÝ ZPRAVODAJ
Září 2011

Č. 3

Usnesení ze dne 21. července 2011
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období
od 24.6.2011 do 21. 7. 2011
2) Sdělení ve věci ukončení platnosti územně
plánovací dokumentace (31.12.2015)
3) Informace k výstavbě ZTI v lokalitě Báchorky
4) Zápis z kontroly finan. výboru a zápis z kontroly
kontrol. výboru dle zák. 128/2000 Sb., v platném znění
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu na stavbu „Ptení, úprava DS, Sázelová“
2) Jmenování kronikáře p. Jaroslava Piňose a
schválena odměna ve výši 6 000,- Kč ročně
3) Zhotovení projektové dokumentace včetně
inženýrských činností na zakázku „Kanalizace a
ČOV Ptení“ a podpis smlouvy na tuto akci
s firmou Staving Engineering s.r.o. v ceně díla
1 176 000,- Kč včetně DPH, splatná ve třech
splátkách (1.spl. 40% se splatností 1/2012, 2. spl.
50% se splatností 1/2013, 3. spl. 10% po vydání
stavebního povolení na akci)
4) Příspěvek na dětský den v Ptenském Dvorku
v částce 5 000,- Kč
5) Částku 5 000,-Kč ročně na úhradu nezbytných
nákladů v o.p.s. Romže
6) Záměr prod. poz. p.č.3711/4 a 3711/7 v k. ú. Ptení
7) Uzavření smlouvy o výhradním zastoupení s realitní
kanceláří RE/MAX na dobu určitou od 15.8. 2011
do 15.10.2011 ve věci prodeje stavebních
pozemků v lokalitě Báchorky s max. výší provize
3% nad rámec vyhlášené prodejní ceny
8) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou
SOFIZO, s.r.o. na odprodej jednoho pozemku
v lokalitě Báchorky se splatností kupní ceny do
jednoho roku od data podpisu této smlouvy
9) Ponechání byt. domu č.p. 175 v majetku obce Ptení
10) Nabídku bytů v domě č.p. 175 dle pořadí přijetí
žádostí na obecním úřadě za stávajícího stavu
C) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
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1) Úhradu provedené dezinsekce (odstranění včelího
roje) p. Rampouchovi v podílu 50% nákladů

Usnesení ze dne 20. září 2011
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od
22. července do 20. září 2011
2) Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
Ptení za rok 2011
3) Informace k výstavbě ZTI v lokalitě Báchorky
4) Dopis předsedovi vlády ve věci prosazení zákona o
rozpočtovém určení daní
5) Oznámení celního úřadu na §133 zákona 353/2003
Sb., o spotřebních daních, na prodej lihovin na
veřejnosti
6) Setkání jubilantů ve víceúčelovém zařízení dne 7.
října 2011 v 15 hodin
7) Termín svozu nebezpečného odpadu - 24. září 2011
8) Upozornění vlastníků pozemků na ořez, popř.
odstranění dřevin ohrožující bezpečný provoz
zařízení distribuční soustavy E.ON
9) Náklady na pohřeb pana Ladislava Zatloukala
10) Rozpočtové opatření č. 5/2011
11) Koncert duchovní hudby dne 15. října 2011 v 17
hodin v kostele sv. Martina ve Ptení k výročí 50 let
od úmrtí historika Graciána Černušáka
12) Kolaudační souhlas s užíváním dětského hřiště ve
Ptení a Ptenském Dvorku
13) Oznámení finančního úřadu o krácení příjmových
daní na rok 2011
14) Oznámení Krajské veterinární správy Olom. kraje o
mimořádném veterinárním opatření v souvislosti
s výskytem moru včelího plodu

B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu
„Ptení, přípojka NN, Šoustalová“
2) Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na stavbu „Ptení, DS NN, Hoňka“
3) Výjimku z počtu žáků v ZŠ Ptení v rozsahu 149
žáků pro školní rok 2011-2012
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4) Úhradu zvýšených výdajů nad výší stanovenou
krajským normativem na vzdělávací činnost
základní školy na 4 žáky pro školní rok 2011-2012
5) Finanční příspěvek 5.000,- Kč občanskému sdružení
Sarkander na uspořádání letního farního tábora
6) Finanční příspěvek 5.000,- Kč TJ Sokol Ptení na
uspořádání letního dětského tábora
7) Finan. přís. 5.000,- Kč FC Ptení na poř. dětského dne
8) Přidělení bytu č.2 v obecním domě č.p. 175 man.
Martině a Janovi Krajčovým od 1.10.2011
9) Přidělení bytu č.3 v obecním domě č.p. 175 paní
Jarmile Hodinkové od 1.10.2011
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10) Odkup části pozemku p.č. 3534/1 v k.ú. Ptení a
pozemku p.č. 2337 v k. ú. Ptení
11) Rozpočtové opatření č. 6/2011
12) Dar pro Římskokatolickou farnost Ptení v částce
400.000,-Kč (stavební pozemky)
13) Změnu úředních hodin na poště ve Ptení
14) Prodloužení pracovní smlouvy Vladislavu
Řehulkovi o 2 měsíce a to do 31.12.2011
15) Převod pozemku p.č. 2336/2 v k.ú. Ptení od
Pozemkového fondu ČR
16) Prodloužení smlouvy s fy RE/MAX do 31.12.2011

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Rozmarné léto vystřídal podzim. Stromy a keře v zahradách jsou obaleny plody, zkrátka nastává čas
podzimní úrody. Prázdniny a sladké dva měsíce nicnedělání jsou pro děti minulostí, začaly
opět všední dny školních radostí i starostí. Hodně z nás má pocit, že opět nastal stereotypní čas
pracovních povinností. Téměř neměnný den ode dne náročnější, kolotoč denních událostí a
vidina změny či volna je v nedohlednu. Možná, že Vás takové pocity napadají, snad i trápí, ale
zatím se stále můžeme těšit z babího léta a přát si, aby bylo co nejdéle.
Přestože již na počátku roku 2011 jsme předpokládali pokles rozpočtových
příjmů, v některých daňových příjmech je pokles nad očekávání. Podle objemu vynaložených
investičních prostředků je významnou oblastí v letošním roce dostavba inženýrských sítí na
Báchorkách. Také tradičně velkou položku v rozpočtových výdajích tvoří příspěvky na činnost příspěvkové
organizace - Základní a mateřské školy Ptení, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, údržbu zeleně a komunikací.
I když samozřejmostí je snaha o maximální úspory provozních výdajů úřadu, přes sebesložitější situaci, nebo právě
pro ni, je naší povinností pravidelné sledování plnění rozpočtu a přijímána opatření k jeho plnění. Na nás, občany
6241 obcí a měst připadají 4,5x nižší příjmy oproti Praze. Proto jsme 21. září, my zástupci obcí, využili termínu
zasedání vládního kabinetu k demonstrativní podpoře předkládaného návrhu na změnu rozpočtového určení daní.
Přání nás všech je snížit rozdíl příjmů na občany mezi velkými městy a obcemi na 3 násobek.
Protože všichni jsme účastníci toho, co se v naší obci odehrává a všichni se můžeme nějakým
způsobem podílet na tom, jak se u nás žije a bude žít, mám k Vám všem prosbu. Neustále upozorňuji majitele psů, na
množící se případy, kdy majitel nemá svého miláčka řádně zabezpečeného. Stále totiž přibývá situací, kdy hodně
občanů má své nepříjemné zkušenosti s volně se pohybujícími psy po obci, s rozšlapanými psími exkrementy po
chodníku, se psí močí zničenou zelení… Žádám všechny majitele, kteří mají psa při volném pohybu v ohrazeném
soukromém prostoru, aby tento řádně zajistili, aby nemohl pes svévolně tento prostor opustit a dostat se na veřejné
prostranství. Majitel, který nedokáže psa zajistit, se tak vystavuje přestupku, který bude následně řešen před
přestupkovou komisí.
Při podzimním spalování trávy, listí a dřevin z našich zahrádek, chci připomenout, že pálený materiál
musí být suchý, aby neznečišťoval ovzduší a neobtěžoval sousedy. Zároveň upozorňuji, že povinností každého občana
je počínat si tak, aby nedošlo k požáru. Je třeba dodržovat správné zásady bezpečnosti, nepřeceňovat svoje schopnosti
a v případě nebezpečí ihned přivolat pomoc hasičů.
Žádám všechny občany, aby v případě zjištěných jakýchkoliv závad - poruchy veřejného osvětlení,
nefunkčnost rozhlasu či poškození obecního majetku, předali tuto informaci na obecní úřad.
V sobotu 15. října v 17 hodin zveme všechny občany na Komorní koncert v rámci projektu "Domovem
české hudby“, který se uskuteční v kostele sv. Martina ve Ptení. Koncertem a výstavou v zasedací místnosti
Obecního úřadu Ptení pod názvem „Uchovejme historii pro budoucí generace“, si připomeneme padesáté výročí od
úmrtí českého hudebního historika Graciana Černušáka, odborníka na dějiny hudby v celosvětovém měřítku, který se
narodil ve Ptení. Kulturní akcí chceme připomenout život našich předků, aby dnešní a budoucí dění důstojně
navazovalo na činnost našich předků a aby se tak zachovaly všechny dobré zvyky a kultura pro ty, kteří je předají dál.
A co přát závěrem? Aby nám sluníčko vydrželo hřát co nejdéle a dovolilo zažít ještě mnoho krásných
chvilek na zahrádce, při odpočinku…
Jiří Porteš
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Z NAŠÍ ŠKOLY
Se začátkem nového školního roku se naskytne příležitost ohlédnout se
za tím rokem minulým. Celý loňský rok se nesl hlavně ve znamení startu projektu Nová
škola 2010. Ale nejen tím žila naše ptenská školička.
Už v září vyrazili naši nejstarší žáci do Prahy. Cílem tentokrát byla Dolní sněmovna
Parlamentu ČR. Naši delegaci přijal pan poslanec ing. Jan Fiala, který nám nejen
vysvětlil parlamentní systém a proces schvalování zákonů, ale také nás provedl bludištěm
chodeb budovy až přímo do hlavního sálu. Ne každému se poštěstí dostat se dovnitř a
usednout na místa vlády nebo si stoupnout za řečnický pult.
V říjnu jsme se vydali za dalším poznáním. Exkurze do přečerpávací elektrárny Dalešice
v kombinaci s návštěvou Jaderné elektrárny Dukovany ukázala žákům nejenom složitost energetické soustavy ČR, ale
umožnila se podívat přímo do jejího provozu. Podzim byl bohatý i na další akce. Proběhl projekt Martin s tolik
populárním noclehem ve škole i 1.kolo soutěže ve sběru starého papíru. Žáci navštívili také několik kulturních akcí,ať
už v Prostějově,nebo přímo v aule školy.
Zima začala tradiční Mikulášskou besídkou, kde žáci předvádějí, že umí i víc než jen to, co se jim
snaží vštípit do hlav naši učitelé. Závěrečné vystoupení deváťáků nás tentokrát vrátilo na spartakiádní Strahov.
V prosinci jsme ještě tradičně vyrazili do vánoční Vídně a stihli si zatančit na Vánočním plese žáků základní školy.
Hned na začátku ledna sbalili žáci lyže a vyrazili na lyžařský kurz do Beskyd. Ten se už tradičně koná v malém
středisku Bzové, kde jsou ideální podmínky pro výuku lyžování, ale i výborné zázemí pro další aktivity, které
k našemu „lyžáku“ prostě patří. A aby sportu v lednu nebylo málo, tak jsme vyrazili na volejbalový zápas
středoevropské ligy MEVZA prostějovského klubu VK Modřanská do Vídně. A aby si žáci udělali srovnání, tak jsme
navštívili i budovu rakouského parlamentu. Naším průvodcem byl anglicky mluvící jihoameričan Riccardo, který nám
ukázal obě části parlamentu a nezapomněl také vzpomenout návaznost a spojitost s Českou republikou.
To už ale mrazy polevily a to bylo neklamným znamením toho, že se blíží už 18. premiéra divadelní hry
p. K. Foltina. I v letošním kuse se mohli žáci vyřádit na prknech, jež znamenají svět. Letošní představení také ale
viděl rekordní počet diváků z širokého okolí. Po kolotoči představení přišlo vyhlášení „ptenských oscarů“ , tedy
divácké ceny za nejlepší výkon. Letos ovšem poprvé byly uděleny ceny dvě. Pak už ale přišly Velikonoce a naši žáčci
vyrazili do Náměště na Hané, aby se podívali na velikonoční tradiční zvyky.
O nadvládu v přírodě se hlásilo jaro, a my spustili druhé kolo sběru papíru. Celkem jsme letos nasbírali
přes 16 tun papíru. Naše škola také spolupořádala krajské finále závodů v orientačním běhu, na který se sjelo více než
200 závodníků z celého kraje.
No a pak už to šlo rychle. Na hřišti
se slétlo hejno dravých ptáků, dalekohledem jsme
pozorovali slunce, v projektu Svatba jsme sezdali
krásný pár deváťáků, připravili krátký kulturní
program na oslavy 880 let založení obce,rozjeli se
na školní výlety a deváťáci na tradiční Baldovec.
Ovšem nejen tímhle žije ptenská
školička. Naši žáci se začali pravidelně účastnit
olympiád, různých soutěží a přehlídek (např. veletrh
zábavy). Žáci prošli testováním, abychom zjistili,
v kterých oblastech vzdělávaní jsme na tom dobře a
kde přidat.
Na začátku jsem zmínil projekt Nová
škola. Ten se teprve rozbíhá a tak učitelé pilně
připravují nové učební materiály, kterými obohatí
výuku. Už teď jsou ale 4 třídy nově vybaveny
projekční technikou a další přijdou na řadu již teď v
říjnu.
Nesmíme ovšem opomenout i mateřskou školu. Tam se nám letos podařilo alespoň částečně
zmodernizovat a upravit venkovní hřiště. Pro děti zde bylo připraveno více jak 20 kulturních akcí.
K této činnosti ale potřebujeme podporu.Ta s obcí už léta funguje na jedničku a běží k vzájemné spokojenosti. Také
pomoc většiny rodičů je cítit a jako ředitel školy si jí nesmírně vážím. Také snad proto se nám letos po delší době
zvedl počet žáků, který poslední dobou klesal. Demografická křivka obyvatelstva je neúprosná a s tím nic
nenaděláme. Ale trochu nás mrzí odchody žáků na víceletá gymnázia. Jsem přesvědčen, že naše škola nezaostává
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v kvalitě výuky. O tom svědčí i výsledky těch žáků, kteří dělají přijímací zkoušky a koneckonců i těch, kteří právě na
tyto gymnázia odcházejí.
A snad naši snahu ocení i ti, pro které to hlavně děláme. A to jsou Vaše děti. Čím dál víc mám smutný
pocit, že se jich to vlastně netýká. Facebooková generace jakoby neměla potřebu dělat něco víc. Vše najdou na
internetu a dokonce už ani nemusí chodit ven, aby se potkali a popovídali si.
Nakonec bych rád poděkoval všem učitelům, vychovatelkám, kuchařkám, uklízečkám, školníkovi, ale i
rodičům a přátelům školy za podporu a za to, že jsme zvládli uplynulý školní rok v pohodě a bez potíží. Věřím, že
tomu bude tak i letos.
Pavel Kovář, ředitel ZŠ a MŠ Ptení

-

Od 23. září se můžete v hostinci na Ptenském Dvorku po několik pátků

zúčastnit cyklu besed o fotografování, které povede Mgr. Karel Foltin. Dozvíte se o
možnostech a nedostatcích digitální techniky, o tom, jak ji co nejúspěšněji používat, jak
využívat její klady a omezit zápory, jak se starat o fotoaparát, podle čeho si vybírat
nový, na co si dát pozor při fotografování různých námětů, případně další témata podle

zájmu posluchačů. Začátek bude vždy od 18:30 hodin.

Dvoreček radosti 2011
Krásné setkání dětí, mládeže, rodičů i
starší generace v prázdninovém sobotním odpoledni –
to je Dvoreček radosti – pořádaný již od roku 1995.
Díky zastupitelům naší obce vznikl na
Ptenském Dvorku „Dětský ráj“, který je denně
využíván a byl také středem vzájemného soupeření
dětí v deseti soutěžích.
Odvahu k uspořádání a financování
celého odpoledne vzali na sebe manželé Zapletalovi
(včetně občerstvení, ocenění soutěžících). Opravili i
lavičky a stoly pro návštěvníky, kteří přišli fanděním
podporovat své ratolesti. Na úpravě celého areálu se
podíleli i zaměstnanci obce. Průběh a organizaci
dětských soutěží zabezpečovalo dvacet dobrovolných
pořadatelů.Nejlepší výkony byly evidovány a 30
nejúspěšnějších soutěžících bylo veřejně oceněno.
Ostatní soutěžící byli odměněni stejně jako loni
díky
sponzorům. Samostatná soutěž byla
vypsána o překonání loňského rekordu v počtu
úderů míčků pálkou stolního tenisu. Prvenství
obhájil loňský vítěz Radek Fibich.
Mimo soutěže si děti mohly
vyzkoušet svoji dovednost na dvou skákacích
hradech a zkusit jízdu na koních Dariny
Francírkové. Ty méně odvážné pak povozil po
okolí koňským povozem pan Jaroslav Frodl ze
Ptení. Akce se zúčastnili i členové záchranného
hasičského sboru z Konice a ukázali všem svoji
dovednost při hašení požáru pomocí pěny. Celé
odpoledne doprovázela svým vystoupením již
tradičně kapela Merkur z Konice.
K dobré pohodě přispěla i soutěžní hra
v kutálení popelnice, kterou do soutěže věnoval
pan starosta Jiří Porteš. Akce byla uskutečněna
díky finanční podpoře obce Ptení a dalších
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sponzorů. Poděkování pak patří i manželům Zapletalovým a všem nadšeným organizátorům a pořadatelům.
Kvalitní občerstvení, bohatá tombola a radost z dosažených výsledků, pohoda a přátelské posezení
s kamarády a sousedy, to byl „Dvoreček radosti 2011“.
Ing. Jiří Burka

Letní dětský tábor Suchdol 2011
Tak jako v minulých letech,
uspořádala TJ SOKOL Ptení ve
dnech 11.08.2011 až 20.08.2011
Letní dětský tábor v Suchdole.
Jednalo se již o 27. ročník tohoto
tábora, který se tradičně koná
uprostřed lesů mezi obcemi
Ptenský Dvorek a Suchdol.
Letošního tábora se zúčastnilo
19 dětí a 8 vedoucích. Převážně
se jednalo o děti navštěvující
ptenskou školu, ale část
táborníků dorazila ze
Šternberka, kde závodí za
místní orientační klub.
V průběhu 10 dní byly pro děti
přichystány desítky her,
zajímavé výlety a v neposlední
řadě i návštěva koupaliště. Děti
také soutěžily v průběhu celého
tábora o titul „Nejlepšího
táborníka“, který v letošním roce
získal Oliver Šmilňák před
Haničkou Soldánovou a
Dominikem Vičarem. Hezké
počasí a příjemné prostředí v lesní
krajině umocnily všem
táborníkům jejich zážitky
z připravených her a soutěží. A i
když po deseti dnech přišel
závěrečný táborák, slíbili si, že se
za rok sejdou znovu.

Obec a její (??) odpady
Mít obec čistou a uklizenou je určitě přáním většiny našich občanů.Asi
nikomu by se nelíbilo žít na jedné velké skládce.Je až k neuvěření,jaké množství
odpadků, se po každém víkendu po obci posbírá.Pravdou je,že zatím chybí větší
množství
odpadkových košů.Zároveň se ale nabízí otázka,zda jejich počet tento problém
vyřeší.Vše je to tak trochu o lidech a o příkladu,který dávají svým dětem.
Těžko je budou kárat za odhozený papír,pokud to sami dělají a připadá jim to
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normální.Paradoxem je,že pak mezi prvními poukazují na zapomenutý,neuklizený, už „obecní odpad“.Naštěstí je pořád víc
těch,kterým to lhostejné není,a záleží jim na prostředí,ve kterém žijí.Toto je ale jen část problému – drobné odpadky.
Mnohem vážnější problém představuje objemný a nebezpečný odpad. Bylo
už mnohokrát zmiňováno,co vše se nachází např.v kontejneru u hřbitova, na
okrajích lesa,v polních remízcích atd. Je určitě velmi složité tyto „černé
vývozy“ uhlídat,nicméně je to zase o všímavosti nás
všech.Nezavírejme,prosím,nad tímto počínáním oči,ať už je to občan obce,či
sezónní obyvatel chatové oblasti.
Pomyslná slepota a lhostejnost je v tomto případě ten nejhorší stav,který
pomáhá nárůstu černých skládek všude kolem nás.Obec to ve finále stojí
nezanedbatelné prostředky,které vynakládá na jejich likvidaci a mohla by je
použít jinak.
Josef Svoboda, místostarosta

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V NAŠÍ OBCI
Obec Ptení má zažádáno na Ústředním pozemkovém úřadě o provedení pozemkové úpravy v naší obci. Pozemkové
úpravy probíhají postupně ve všech obcích a po jejich dokončení jsou pozemky jednoznačně a přesně identifikovatelné, ve formě
digitální katastrální mapy. Protože je tato záležitost velmi složitá, předkládáme vám několik odpovědí na nejčastější dotazy k této
úpravě a zároveň vás chceme s touto problematikou blíže seznámit.
10 nejčastějších otázek a odpovědí na téma
Co jsou to komplexní pozemkové úpravy ?
Komplexními pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu nově prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, to
znamená, že se pozemky scelují nebo dělí a rovněž se uspořádávají s nimi související vlastnická práva a věcná břemena.
Součástí návrhu komplexních pozemkových úprav je návrh souboru opatření v krajině, tzv. plán společných zařízení,
zajišťujících přístupnost pozemků (polní cesty, mostky, propustky atd.), protierozní ochranu pozemků (větrolamy, zatravnění,
příkopy atd.), vodohospodářská opatření (nádrže, rybníky, ochranné hráze, suché poldry atd.) a opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí (výsadba zeleně, terénní úpravy atd.).
Veškerá navržená opatření jsou vyřešena i vlastnicky, vlastníkem pozemků, na kterých jsou schválena společná zařízení,
se stává prioritně dotčená obec.
2. Kterých pozemků se pozemkové úpravy dotýkají ?
Obvod pozemkových úprav tvoří nejčastěji všechny zemědělské pozemky v katastrálním území dané obce, vyjma
pozemků v zastavěné části obce, v zastavitelném území obce dle územního plánu, pozemků, na nichž se nacházejí hřbitovy,
dobývací prostory apod.
3. Je vůbec něco takového v naší obci potřeba ?
Zpracováním návrhu pozemkových úprav a následnou realizací navržených opatření v krajině je možno řešit s
dlouhodobou účinností nejpalčivější problémy současné venkovské krajiny, kterými jsou nepřístupnost pozemků vlastníků,
ohrožení zastavěných částí obcí přívalovými srážkami a bleskovými povodněmi, ochrana území před větrnou erozí, zadržení vody
v krajině, příp. její neškodné zachycení a odvedení, doplnění zeleně do krajiny apod.
4. Proč se obec obrací na mě jako vlastníka pozemků s žádostí o souhlas se zahájením úpravy ?
Podle § 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, zahájí
pozemkový úřad řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry
zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území.
5. K čemu se zavazuji svým případným souhlasem se zahájením pozemkových úprav ?
Souhlasem, resp. žádostí o provedení pozemkových úprav, deklaruje každý jednotlivý vlastník svůj zájem na zahájení
těchto úprav.
Návrh pozemkových úprav, tedy tvar a umístění nově navržených pozemků jednotlivých vlastníků, musí být s každým
vlastníkem řádně a opakovaně projednán, naopak každý jednotlivý vlastník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit.
6. Jak se úprava dotkne mých vlastnických práv ?
Vlastníkům pozemků v pozemkových úpravách navrhne pozemkový úřad nové pozemky tak, aby odpovídaly jejich
původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou, vzdáleností a podle možností i druhem pozemku.
Cena pozemků je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší o více než 4 %; výměra je
přiměřená, pokud rozdíl výměry původních a navržených pozemků nepřesahuje 10 % výměry původních pozemků a nově
navrhované pozemky jsou v přiměřené vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší
nebo nižší než 20 %. Snížení nebo zvýšení ceny, výměry a vzdálenosti nově navrhovaných pozemků nad rámec stanovených
kritérií lze provést jen se souhlasem vlastníka.
Pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň tří
čtvrtin výměry pozemků, řešených v pozemkových úpravách.
1.
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Na pozemky mám uzavřenu dlouhodobou nájemní smlouvu, jak bude toto řešeno, jestli budou úpravami dotčeny
tyto pronajaté pozemky ?
Předmětem pozemkových úprav jsou vždy všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav, kterým je zpravidla jedno
katastrální území, bez ohledu na dosavadní způsob užívání a užívací vztahy k nim.
Nabytím právní moci správního rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav zanikají dosavadní nájemní vztahy,
zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem, proto je nutné uzavřít po ukončení pozemkových úprav nové nájemní
smlouvy (změní se jejich předmět, tj. čísla a výměry parcel).
8. Pokud bude komplexní úprava zahájena a opatření navržená v rámci ní se dotknou mého majetku, kdo, kdy a jakou
formou mi to sdělí ?
Navržená opatření v krajině, tzv. plán společných zařízení, schvalují v pozemkových úpravách zvolení zástupci
vlastníků, tzv. sbor zástupců a rovněž zastupitelstvo obce na veřejném zasedání.
Pro zajištění potřebné výměry půdního fondu na tato opatření v krajině se využívají nejprve pozemky ve vlastnictví státu
(např. pozemky ve správě Pozemkového fondu ČR) a potom ve vlastnictví obce. Vlastníkům pozemků v těchto lokalitách jsou
navrženy pozemky nové v přiměřené kvalitě, výměře a vzdálenosti vzhledem k původním pozemkům. Návrh nového umístění
pozemků je zpracovatel pozemkových úprav povinen se všemi vlastníky řádně projednat.
9. Jaký je časový horizont realizace?
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav trvá přibližně 3 – 4 roky a zpracovávají ho odborné firmy na
základě smlouvy o dílo uzavřené s pozemkovým úřadem.
Po schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv je nová vlastnická
mapa zanesena do evidence katastru nemovitostí a poté je možné přikročit k realizaci navržených opatření v krajině, tedy stavbě
prioritních cest, vodohospodářských a protierozních opatření dle doporučení obce a sboru zástupců.
10. Kdo pozemkové úpravy financuje ?
Veškeré náklady na pozemkové úpravy hradí stát prostřednictvím rozpočtu pozemkových úřadů, jedná se řádově o
miliony korun. Financování realizací navržených opatření je prováděno z různých národních i evropských dotačních titulů, např. z
rozpočtu pozemkového úřadu, protipovodňového fondu Ministerstva zemědělství, finančních prostředků Pozemkového fondu ČR
a dotačních titulů Evropské unie, např. Programu rozvoje venkova.
Mgr. Jiří Koudelka, ředitel Pozemkového úřadu Prostějov

Fotbalové zprávy
Fotbalový klub FC Ptení odehrál v letošní sezoně IV.A třídy okresní
fotbalové soutěže doposud čtyři utkání. Soutěž byla rozehrána 3. kolem
21. srpna 2011. Pro malý počet mužstev (pouze 9 účastníků)
byla první dvě kola přeložena až na konec sezony z důvodů
dovolených v prázdninovém období. Mužstvo přes letní
přestávku doznalo několika změn, přišli někteří noví hráči na přestup nebo hostování
z vyšších soutěží. Podařilo se domluvit i hostování hráčů z Ukrajiny, kteří ve Ptenském
Dvorku pracují ve firmě AGROP NOVA a.s.. To přispělo k větší konkurenci uvnitř mužstva,
což je ku prospěchu výkonnosti hráčů.
FC Ptení zatím doma porazilo Drahany 5:0, Přemyslovice B 3:0, Malé Hradisko 1:0 a venku vyhrálo
v Čechách pod Kosířem 4:0. V dalším kole mělo volno. Po těchto odehraných čtyřech kolech má 12 bodů a drží první
místo tabulky.
Našemu mužstvu se tedy vydařil rozjezd do nové sezóny a i když těžké zápasy teprve přijdou, hráči i
funkcionáři věří, že s podporou fanoušků se jim bude dařit i nadále a v právě rozehraném ročníku fotbalových soutěží
vybojují pro Ptení postup do vyšší soutěže.
Soupiska hráčů FC Ptení pro rok 2011 – 2012
Brankaři: Lubomír Hájek , Antonín Hradil (hostování z Jesence)
Obránci: Pavel Marek, Ondřej Peterka, Michal Kohout, Jiří Klemeš, Jaromír Vyroubal,
Tomáš Lang,Roman Minx, Oldřich Látal
Záložníci: Stanislav Doležel, Martin Doležel, Vlastimil Šmída, Jaroslav Komárek, Vojtěch
Porteš, Václav Přikryl, Volodymyr Popovych a Roman Drebit (oba Ukrajina)
Útočníci: Jiří Hrabal, Jan Sekanina, Martin Musil, Michal Kolář, Vasil Drebit (Ukrajina)
Trenéři: Antonín Hradil a Roman Minx
Vedoucí mužstva : Marcel Piňos
Rozlosování zbývajících podzimních utkání:
18. 9. neděle FC Ptení - Malé Hradisko
16.oo hod.
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25.9. neděle FC Ptení - Mostkovice B
15.3o hod.
2.10. neděle Brodek u K.- FC Ptení
15.3o hod.
9.10. neděle Plumlov B - FC Ptení
15.oo hod. ( hřiště Krumsín)
16.10.neděle FC Ptení - Jesenec B
15.oo hod.
Aktuální tabulka po čtyřech kolech:
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Ptení
Plumlov
Malé Hradisko
Jesenec B
Brodek u Konice
Mostkovice B
Čechy pod Kosířem
Drahany
Přemyslovice B

Záp.
4
5
4
5
5
3
4
5
3

V
4
3
3
2
2
1
1
0
0

R
0
1
0
1
1
2
1
0
0

P
0
1
1
2
2
0
2
5
3

Skóre
13: 0
13: 7
7: 2
9: 8
16: 15
4: 3
5: 9
4: 14
2: 15

Body
12
10
9
7
7
5
4
0
0

(Prav)
( 3)
( 4)
( 3)
( 1)
( -2)
( -1)
( -2)
( -6)
( -3)

Ptenská občanka se dožila sta let
3. srpna letošního roku dosáhla významného životního jubilea naše občanka paní Anežka Lužná, a
oslavila tak sté výročí od svého narození. Podle dostupných matrik je první ptenskou občankou, která se stoletého
výročí ve Ptení dožila.
Narodila se v rodině koláře, ještě za Rakouska-Uherska, krátce před první světovou válkou. Ta jí vzala
tatínka a tak už odmalička musela pomáhat mamince v domácnosti. Svého manžela si našla v sousedním stavení a tak
když se jako sedmadvacetiletá vdala, stěhovala se jen do vedlejšího domu. Celý život tak prožila skoro na jednom
místě. Odmlada pracovala na poli a ve chlévě. Když pak přišla kolektivizace, oplakala své tři kravičky a šla pracovat
do družstva, kde pracovala v rostlinné výrobě a později v přidružené výrobě až do svých dvaasedmdesáti let.
Když jí poměrně brzy zemřel její
manžel, stal se jí oporou její jediný syn
František, který se o maminku svědomitě stará
dodnes a je jí s rodinou a vnuky oporou ve stáří.
Nejvíc radosti jí dělá, když se celá rodina sejde,
když k ní přijedou všichni na návštěvu a když je
okolo ní hodně lidí. Ještě donedávna hodně četla
a sledovala televizi. Dnes, kdy už jí zrak a sluch
tolik neslouží ji o všem novém informují její
syn František s manželkou. Žádný recept na
dlouhověkost nemá a o zdravou výživu se nikdy
nezajímala. Jedla všechno, co život na vesnici
nabízel, i když nejraději měla sladké. Často si
pekla dortíky, řezy a nejvíce miluje čokoládu.
Všechno to, co doktoři neradi slyší.
„Život prožíváme šťastně a plně,
pokud jsme obklopeni dobrými a laskavými lidmi a pokud dokážeme ocenit to dobré, co nás v životě potkává. Přeji
Vám proto do dalších let hodně radosti a mnoho vstřícných lidí ve vaší blízkost“, tolik ze zaslaného přání ministra
práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. A starosta naší obce pan Jiří Porteš dodává:“ I já Vám za všechny občany
Ptení přeji hlavně zdraví a ať jste tu s námi nejméně ještě jedno desetiletí. K tomuto přání se připojuje i redakční rada
Ptenského zpravodaje a přeje paní Anežce Lužné ještě hodně spokojených a krásných let v kruhu rodinném.

informační čtvrtletník Obecního úřadu ve Ptení.. Náklad 350 výtisků.
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