Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení

erven 2010

. 2

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

16.dubna 2010 - 3.ve .zasedání. ZO
Usnesení:

A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na v domí:
1. Zprávu o innosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od
1. dubna 2010 do 16. dubna 2010
2. Informaci o po tu p ihlášených pracovník na
ve ejnou službu
3. Prohlídku obecních pozemk , které ob ané cht jí
v budoucnu odkoupit
4. Projednání stížnosti pana Žvátory p ímo na míst
p estupku
B) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prost edí
R v rámci Opera ního
programu životního prost edí
2. P ijmout pracovníka k výkonu obecn prosp šných
prací
3. Smlouvu
o
budoucí
darovací
smlouv
s Olomouckým krajem na bezúplatné p edání
ásti pozemku parc. . 432/2 ostatní plocha o
vým e cca 26 m2 a ásti pozemku ve
zjednodušené evidenci parcela p vod Pozemkový
katastr (PK) parc. . 444 o vým e cca 7 m2,
oba v katastrálním území Ptení, obec Ptení na
akci „II/150 Vícov - obchvat obce“.
C) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Pronájem parketu za sokolovnou k provozování
skateboardu.
9. ervna 2010 – 4. ve . zasedání ZO
Usnesení:

A.Zastupitelstvo obce Ptení bere na v domí:
1. Zprávu o innosti Zastupitelstva obce Ptení a OÚ
Ptení za období od 16. dubna do 9. ervna 2010

2.Výsledky voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu
R, konané ve dnech 28. – 29. kv tna 2010
3. Zprávu o p ezkoumání hospoda ení Vodovodu
Pomoraví za rok 2009
4.Informaci o rozmíst ní nových kontejner na t íd ný
odpad v obci
5.Oznámení o p erušení dodávky elektrické energie –
vyv šeno na obecní desce
6. Termín vítání ob ánk dne 26. ervna 2010
v 10.hodin
7. Ve ejnou sbírku vyhlášenou Charitou Konice pro
pomoc po povodních v R do 14..6.2010
8. Rozpo tové opat ení .1.
9.Za len ní obce Ptení do IDSOK
10. Vyjád ení stavební komise ohledn stížnosti p.
Josefa Žvátory
B. Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1. P ijetí p ísp vku pro jednotku SDH od Olomouckého
kraje v ástce 20 tisíc K
2. Smlouvu mezi obcí Ptení a KÚ Ol. kraje o poskytnutí
p ísp vku na po ízení v cného vybavení jednotky SDH
ve výši 20 tisíc K .
3. Spolufinancování obce p ísp vkem SDH ve stejné
výši, jako z rozpo tu Ol. kraje (20 tisíc K )
4.Smlouvu o výp j ce mezi Lesy R, s.p. a obcí Ptení
k do asnému bezplatnému užívání pozemku p. .
3082/8 k oprav vodote e „Ptenka, km 2,384 – 2,530“.
5. Zám r prodeje p. . 92/4 o vým e 200 m2
6. Souhlas s pronájmem pozemku 1 m2 p. Jan
P ikrylové, Ptení 246
7. Mandátní smlouvu na „Výstavbu ZTI . inženýrské
sít v lokalit Báchorky“ s BM asistent s.r.o. Cena
24 000 K v etn DPH
8. Rozpo tová opat ení . 2.
9. Finan ní p ísp vek na konání d tského dne
v Ptenském Dvorku v ástce 5 000 K
10. Úprava komunikace u p. J.Žvátory do ceny 60 000,K
11. P ijetí p.Antonína ernoška od 1. 7. 2010 na
ve ejn prosp šné práce na dobu 4 m síc

12. Dodatek . 1 ke smlouv . 08010023 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prost edí R
C. Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1. Prodej pozemku p. . 65/2 p.V.P ikrylovi apod.

Létu zdar, milí tená i. Pololetí uteklo jako voda
a opravdu nastal as na otázky, kam na dovolenou, na
prázdniny, když stále jen prší, jen se leje. Ale poru it
v tru a dešti neumíme.
Blíží se doba prázdnin, dovolených a s tím je i
spojena doba odpo inku. Rodiny se scházejí v podve er
u ohn , grilují, užívají si dobré pohody. Cht l bych
touto cestou poprosit všechny ob any, aby se sousedi
v i sob dovedli chovat ohledupln a respektovali
skute nost, že od 22 hodin platí doba no ního klidu.
Jsou události, které si oh ostroj
i hlasitou
reprodukovanou hudbu zaslouží, s t mi již po ítáme a
jsme na n p ipraveni. T eba na Nový rok se nad
oh ostrojem nikdo nepozastaví a majitelé domácích
zví at své mazlí ky na tuto akci p ipraví. Tedy pokud
n kdo chystá v tší oh ostroj mimo obvyklé termíny,
p edpokládám, že jej oznámí na obecním ú ad se
žádostí o zve ejn ní doby jeho konání.
Také bych se rád vrátil k bezpe nosti a klidu
v naší obci. N kdy se mi zdá, že jsme k sob lhostejní,
že si nevšímáme co se d je „ za plotem“, nechceme se o
druhé starat. Ano, každý z nás má rád své soukromí,
chce si od ostatních lidí odpo inout. Ale jak se nám
stane n jaká nep íjemnost, hranice touhy po soukromí
se posouvá a za ínáme uvažovat, zda máme obecný
p ehled o d ní v sousedství.
Pamatuji si, jak jsem psal o pot eb ur ité dávky
opatrnosti a ostražitosti v i osobám, které se pohybují
po obci, p edevším ve ve erních a no ních hodinách.
V ur itých p ípadech by si „r zné existence“ zasloužily
nejen naši pozornost, ale i pozornost Policie R.
Myslím si, že v žádném p ípad z naší strany nejde o
její obt žování. Vždy sami policisté p i rozhovorech
s postiženými lidmi nabízejí pomoc. Ale možná by
n kdy sta ilo t mto „ú astník m“ dát oby ejnou
otázku, zda n co pot ebují i n koho hledají, a ukázat
jim, že se o sebe staráme, že máme p ehled o tom, co se
na ulici d je.
Vážení spoluob ané, velice m
t ší, že
navšt vujete internetové stránky Obce Ptení, kde se
snažíme, aby jste zde nalezli mnoho zajímavých a
pot ebných informací, odkazy a mnohá hlášení
obecního rozhlasu. O tom, že stránky navšt vujete,
sv d í více jak 500 tisícová návšt vnost od po átku
vytvo ení. Také m t ší, že se v obci rozvíjí kulturní a
spole enské nadšení a máme v hlavách spoustu

2739/2 paní ihákové
D. Zastupitelstvo obce Ptení pov uje:
1. Pana místostarostu ešit obecn závaznou vyhlášku
ohledn užívání obecních pozemk

nápad , jak si zp íjemnit ten náš život vezdejší. V ím,
že tradi ní hodové a p edváno ní výstavy, které jsme
zavedli p ed 3,5 roky, se op t setkají s velkou ú astí
domácích a p espolních návšt vník , najdou své místo
v kulturním život naší obce a povzbudí i další
zastupitelstva k jejich udržení. Hlavn chci pod kovat
ob an m, že záp j kou p edm t , fotografií i jiných
vzpomínkových materiál
p isp jí ke zdárnému
pr b hu výstav.
Problém odpad se týká každého z nás a
nem žeme p ed ním zavírat o i. Žijeme v dob , kdy
množství odpadu, které lov k vyprodukuje, se neustále
zvyšuje. Naší snahou je ob an m v této oblasti pomoct
a proto navyšujeme dv nová sb rová místa na plasty a
sklo.
V t chto dnech probíhá výb rové ízení na
dodavatele stavby „ZTI v lokalit Báchorky“. Na
inženýrské sít jsme získali dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj 900 tisíc korun, V ím, že letos se za nou
inženýrské sít budovat a Ptení tak p ibude 18 nových
stavebních míst.
Od 1. ervence se Obec Ptení zapojila do
Integrovaného dopravního systému a provozovanou
linkou 780694 Ptení -Lipová, Se se tak za adila mezi
dopravce Olomouckého kraje, kte í tuto službu
poskytují.
Také chci p ipomenout, že je na obecním ú ad
k dispozici pracovišt Czech pointu, kde lze prakticky
na po kání získat ov ené výstupy z katastru
nemovitostí (zatím bez snímku katastrální mapy), výpis
z rejst íku trest , obchodního a živnostenského rejst íku
a lze si i ov it po et nasbíraných bod za dopravní
p estupky.
Máme na pam ti, že obec tvo í p edevším lidé,
kte í v ní žijí. Usilujeme o to, aby komunikace mezi
ú adem a obyvateli byla co nejpružn jší. V ím, že
vzájemná informovanost o nápadech a plánech p isp je
k tomu, aby se Ptení rozvíjelo a život v obci byl stále
p íjemn jší. V záv ru bych cht l pod kovat všem, kte í
jakýmkoliv dílem a formou p isp li ke zvýšení prestiže
a propagaci obce.
P eji Vám krásné léto plné odpo inku a pohody,
abychom ho prožili v klidu a mohli tak na erpat energii
do dalších dn . D tem p eji krásné, zasloužené a
proslun né prázdniny.

Ji í Porteš

Zd tín leží na rozhraní
Hané a Drahanské vrchoviny v
nadmo ské výšce 345 m. Obec
vznikla v míst , jehož blízké okolí
bylo osídleno ješt p ed za átkem
našeho letopo tu. První zmínka o
Zd tín
(dle "Zemských desek
moravských") je z roku 1368, kdy
Jakub B lík prodal sv j zdejší lán
Marovcovi ze Zd tína, který pak
prodal Zd tínský dv r novému
vlastníkovi Otoslavovi (r. 1371).
Rozd lením panského dvora p i
pozemkové reform vznikla v roce
1785 osada Nechutín. Ta se slou ila
se Zd tínem v roce 1863 politicky a
od roku 1920 i hospodá sky. P i
s ítání roku 1920 m la obec 502
obyvatel. D ív jší osadníci zde nosili
kroj, který byl hanácký. Zajímavostí
obce je stará studna nazývaná Haltý ,
jež byla d íve sou ástí panského
dvora. Na návsi obce Zd tín stojí
kaple sv. Anny, postavená nákladem
1.200 zlatých v roce 1843. P ed kaplí
byl vystav n pomník padlým ob tem
obou sv tových válek. Obec m la
vlastní školu a zajímavým údajem je,
že byla postavena b hem jediného
roku, a to v roce 1876.
V sou asné dob má obec
136 dom a 315 obyvatel. Obec je
lenem Mikroregionu Kostelecko a
svazku obcí Vodovod Pomoraví.
V obci aktivn p sobí Sbor
dobrovolných hasi . Založen byl v
roce 1882. Družstva žen a muž
dosahují výborných výsledk
v
sout žích požárního sportu. P íkladná
je práce s mládeží, která se ú astní
sout ží "Plamen".
lenové sboru
vydatn
p ispívají
obci
svojí
brigádnickou inností.
Další innou organizací v
obci je T locvi ná jednota Sokol.
Tato organizace, krom své hlavní
innosti - kopané, kde p sobí dv
mužstva, zajiš uje v obci i další sportovní innosti. Velkým kladem Sokola je práce s d tmi a po ádání spole enských
aktivit pro ob any.
Severovýchodn od obce se zvedá kopec Bílá hora (341 m n.m.) a kolem jeho vrcholku a na stráních je
chrán ná oblast p írodní rezervace Na H rkách. Severním sm rem od obce se rozkládá les nazývaný Háj a v jeho
okrajové ásti je n kolik chatových osad: Mok iny, Blata a velká ást t chto osad je i p ed a za B leckým Mlýnem.
B lecký Mlýn - hotel a restaurace je v oblíbené rekrea ní zón Prost jovák . B lecký Mlýn je také rodišt m ak. malí e
Old icha Lasáka (*9.12.1884, +21. 6.1968). Naproti bývalého mlýna v nádherné krajin je menší opušt ný lom, a nad
ním místo s poz statky prehistorického hradišt . Jeho po átky spadají do období mladšího neolitu (4000 - 2 500 let
p .n.l.). Všechny tyto lokality jsou turisticky velmi oblíbené a ve velice hezkém p írodním prost edí, vhodné na
vycházky s d tmi. Obcí prochází také zna ená lokální cyklostezka.

První zmínka o obci je z
roku 1131, tehdy se obec
nazývala Gluchowo. Název obce
je odvozován od osobního jména
"Hluch", jež je jmenným
adjektivem
hluchý.
Zna í
"Hluch v majetek". V pr b hu
let se vyst ídalo mnoho majitel ,
kte í
hluchovské
panství
vlastnili.
Mezi
nejznám jší
pat ili páni z Konice, ze
Švábenic a ze Šarova. V
poslední dob vlastnil Hluchov
C. M. August hrab Sylva Taroucca, jež je v roce 1872
prodal za sto tisíc zlatých
privilegované
akciové
spole nosti
drahanovského
cukrovaru. Na hluchovském
panství se v d ív jších dobách
nacházel lihovar, pivovar a byl
zde první cukrovar na Morav . Z
t chto staveb se k dnešnímu dni
nic nedochovalo. Také p vodní
dv r uprost ed obce byl tém
celý zbo en. Z p vodních staveb
se dochovala pouze kapli ka
Panny Marie.
Hluchov
leží
na
pr jezdní silnici z Prost jova do
Konice na náhorní plošin a
tvo í ulicovou obec od níž
odbo uje
severovýchodním
sm rem z obce silnice k echám
pod Kosí em a jižním sm rem k
B leckému mlýnu, kde je dnes
nov
zrekonstruován Hotel
B lecký mlýn. V jižní ásti obce
bývala osamocená skupina
domk , nazývána Florianov, pozd ji Na kopci. V sou asnosti je tato ást již propojena s vlastní zástavbou
Hluchova. V jichovýchodní ásti í ky Romže se nachází bývalý Hluchovský mlýn. V severní ásti nivy a na jejích
svazích vzniklo v minulosti n kolik rekrea ních lokalit. Na západním okraji katastrálního území leží izolovaná
samota bývalého zem d lského dvora zvaná Záme ek. D íve Waldhof.
Z významných rodák m žeme jmenovat alespo fará e Jana Vyhlídala, buditele Slezska a
spisovatele Slezska a Hané. Narodil se v Hluchov roku 1861 a zem el roku 1938 ve Vyškov .
Katastr obce má vým ru 537 ha s nadmo skou výškou kolem 350 metr . V sou asné dob žije v obci 355
obyvatel. V obci se nachází mate ská škola, obecní ú ad, prodejna smíšeného zboží, pohostinství a další ob anská
vybavenost.
V naší obci se nachází n kolik soukromých podnikatel . Nejv tší fa. Semos Hluchov, šicí dílna
NaMi, výroba bazén Miroslava Šinkovská. Zem d lské pozemky v katastru obce obhospoda uje fa UNIAGRIS
P n ín.
Kulturní a spole enský život v obci zajiš ují zájmové spolky, jako jsou Sbor dobrovolných
hasi , Myslivecká spole nost a sportovní oddíl malé kopané.

Obec Bílovice-Lutotín
vznikla v roce 1960 spojením
dvou d íve samostatných
obcí Bílovic a Lutotína.
Bílovice leží 8 km
severozápadn
od m sta
Prost jova na pravém b ehu
í ky Romže, která je
odd luje od Kostelce na
Hané. 1 km severozápadn
od Bílovic na levém b ehu
í ky Romže se nachází
Lutotín.
Obec leží v nadmo ské
výšce 249 m n.m. a žije v ní
516 obyvatel v 206 domech.
Obcí prochází železni ní tra
Prost jov - Chornice.
První
zmínku
o
Bílovicích
najdeme
v
písemných pramenech roku
1305.
Samotný
název
Bílovice se v literatu e
vysv tluje od Biel, Bíl jako
ves lidí B lových, Bílových.
Lutotín se objevuje v
písemných pramenech roku
1141. Podle pov sti vesnici
založil majitel hradu v
Bílovickém háji rytí Jind ich
Lutota.
V Bílovicích byla v
roce 1790 založena filiální
farní škola. V roce 1897
došlo k oprav kaple sv.
Floriána. Do dnešní doby se dochoval lidový zd ný statek se žudrem postaveným v 18. století. Tento objekt je
památkov chrán ný a pat í mezi nejzachovalejší na Hané.
V okolí Lutotína byly objeveny žárové hroby z období neolitu. Dominantou obce je kapli ka sv. Anny,
ke které byla v roce 1872 p istavena sakristie. Lutotínská obec ud lila v roce 1937 estné ob anství básníktvi Petru
Bezru ovi.
V obci aktivn pracují dva sbory dobrovolných hasi , myslivecký spolek a Klub senior .
Uzemí, na kterém se obec nachází, má zcela zem d lský charakter.

Obec Lešany byla
založena r. 1200. První
záznamy
jsou
ve
st edov kém falzu téhož
roku. Náležela asto se
st ídající drobné šlecht .
Pozd ji
byla
obec
rozd lena na dv
ásti.
Jedna ást pat ila majiteli
panství Laškova a druhá
ást panství Plumlov,
které vlastnil Vilém z
Pernštejna. V roce 1831
byla
uprost ed
obce
postavena Zvonice, do
které byly v r. 1834
dodány
a
zav šeny
Spurného hodiny.
V sou asné dob
má obec 123 rodinných
dom a 9 chalup. K
1.1.2008 bylo evidováno
400 obyvatel. V obci se
nachází rekonstruovaný
Kulturní d m, který je
možno využívat pro
r zné akce i cizích
zájemc . Na Kulturní
d m
navazuje
pohostinství s p íjemným
prost edím.
Další
pohostinství se nachází
na konci obce sm rem na
Zd tín v blízkosti požární
nádrže. Toto pohostinství
je otev eno p edevším v
letních m sících. Dále je
v obci kaple sv. Františka
Xaverského, která byla
vysv cena v roce 1884. Kaple je chrán na památkovým ú adem v etn okolních starých lip. V roce 1997
byly na v ž kaple vráceny zvony, které v roce 1917 postihla vále ná konfiskace. V roce 2004 bylo
sm rem k Ohrozimi na vým e cca 11 ha vybudováno protierozní a protipovod ové opat ení. Koncem
roku 2006 prob hla v obci rozsáhlá výsadba strom v rámci akce "Obnova zelen v obci", která se dotkla
p edevším okolí kaple, h bitova a návsi.

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje IDSOK
Zavedením IDSOK se ruší stávající kilometrický
tarif (kde cena je závislá na délce cesty – tarifní
vzdálenosti) a zavádí se tarifní systém zónový
(cena je závislá na po tu projetých zón). Každé
zastávce je p i azeno íslo p íslušné zóny.
Tarif IDSOK nabízí jízdenky jednotlivé, 7 denní a
m sí ní. Každá jízdenka má vyzna enu zónovou
a asovou platnost a oprav uje cestujícího
k cestám v rámci vyzna ených zón a vyzna ené
asové platnosti. Využívání jízdenek 7 denních
nebo m sí ních je cenov
výhodn jší než
používání jízdenek jednotlivých. K 7 denním a
m sí ním jízdenkám není nutný pr kaz.

Výhody systému IDSOK

Za len ní linek do IDSOK p inese cestujícím tyto
výhody:
1. možnost využití jedné jízdenky u více
dopravc
(AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ
s. r. o., FTL – First Transport Lines, a. s., Veolia
Transport Morava a. s. aj.)
2. možnost p estup v etn p estupu na MHD
3. nabídku cenov výhodných p edplatních
doklad (dle tarifu IDSOK)
ad 1) p íklad využití jedné jízdenky u více
dopravc
Spojení Kostelec na Hané – Prost jov. Cestující
má zakoupenu m sí ní jízdenku u dopravce FTL
a. s. nap . na lince 780691, kterou cestuje do
Prost jova. Na jízdence jsou vyzna eny zóny 41
a 44. Pro cestu zp t m že s touto jízdenkou
využít nap . linku 780490 (dopravce
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.
r. o.).
ad 2) p íklad p estupu p ím stská autobusová
doprava – m stská hromadná doprava
Cestující z Ptení si zakoupí jednotlivou jízdenku
do Prost jova – 3 zónová jízdenka v cen 20 K
s asovou platností 60 minut. Jízdní doba
autobusu je p ibližn 30 minut – tzn., že po
dojezdu autobusu m že b hem následujících 30
minut využívat služeb MHD v Prost jov . V
p ípad zakoupení m sí ní jízdenky lze potom
využívat MHD v rámci zakoupeného m síce
neomezen .
ad 3) p íklad využití m sí ní jízdenky
P i denním dojížd ní z Brodku u Konice do
Prost jova a zp t ( ty zónová jednotlivá jízdenka
za 26 K ) zaplatí cestující za m síc 1040 K (20
pracovních dn x 2 cesty denn x cena jednotlivé
jízdenky). P i zakoupení m sí ní jízdenky zaplatí
cestující 760 K . Ušet í tedy 280 K a navíc tuto

jízdenku m že v rámci asové platnosti využít
t eba i vícekrát za den v etn víkendu.

Hrani ní zastávky

Na hranicích zón mohou být tzv. hrani ní
zastávky, které náleží sou asn
do dvou
sousedících zón. P i cest z hrani ní zastávky do
sousední zóny, k níž je zastávka hrani ní platí
cestující pouze jedno zónové jízdné. Nap .
zastávka Lešany leží v zón 44, ale protože je
hrani ní k zón 117, platí cestující jedoucí do
zóny 117 (nap . do Zd tína i Ptení) jedno
zónové jízdné. Hrani ní zastávka tak omezuje
zvyšování ceny jízdného p i krátkých cestách
p es hranice zón.

Druhy jízdného

7 denní jízdné: platí 7 kalendá ních dn po sob
bezprost edn následujících.
M sí ní jízdné: platí ode dne za átku platnosti
jeden m síc nebo od prvního dne kalendá ního
m síce do posledního dne kalendá ního m síce.
Zlevn né jízdné:
• d ti od 6 let do dovršení 15. roku. Od 10 let je
nutno prokázat v k dít te pr kazem vystaveným
dopravcem,
• druhé dít do 6 let, pokud pro n j doprovod
požaduje samostatné místo k sezení a každé
další dít do 6 let v doprovodu téhož cestujícího,
• pes.
Bezplatná p eprava:
• ko árek s dít tem,
• maximáln dv d ti do 6 let v doprovodu osoby
starší 10 let. Do tohoto po tu se zapo ítává i dít
v ko árku. D ti do 6 let mohou obsadit nejvýše
jedno místo k sezení,
• rodi e k návšt v d tí zdravotn postižených
umíst ných v ústavech (nutný pr kaz vystavený
ústavem a potvrzení o návšt v pro zpáte ní
cestu).
Tato bezplatná p eprava neplatí na MHD,
• p edstavitelé státní moci a n kterých státních
orgán a soudci dle zvláštního p edpisu,
• držitel pr kazu ZTP, držitel pr kazu ZTP/P
podle zvláštního p edpisu. Držitel pr kazu ZTP/P
má sou asn nárok i na bezplatnou p epravu
svého pr vodce nebo vodícího psa nevidomého.

Jízdní doklad, jízdní ád

Podle Tarifu a Smluvních p epravních podmínek
IDSOK musí každý jízdní doklad obsahovat ur ité
náležitosti. Pro cestujícího jsou nejd ležit jšími
údaji zónová a asová platnost. Zónová

platnost informuje cestujícího o zónách – území –
kde jízdenka platí p i p edpokladu dodržení
asové platnosti. Jízdní ády dot ených linek
budou postupn obm n ny a dopln ny
informacemi o zónovém uspo ádání. Konkrétn
to znamená dopln ní ísel zón u každé zastávky
do nového sloupce „ZÓNA“.
V p ípad hrani ní zastávky jsou uvedena ísla
dvou zón pro konkrétní zastávku.

Žákovské jízdné

Podmínky pro uplat ování žákovského
jízdného:
• nárok na žákovské jízdné mají žáci všech škol
do v ku 26 let, kte í plní povinnou školní
docházku nebo se soustavn
p ipravují na
budoucí povolání na st ední, vyšší odborné,
vysoké nebo speciální škole,
• žákovské jízdné lze uplatnit pouze po
p edložení
ádn
vypln ného
žákovského
pr kazu,
• žák, po p edložení žákovského pr kazu, je
odbaven z místa trvalého pobytu i místa domova
mládeže, internátu nebo koleje do místa školy
v zónovém tarifu. Žákovská jízdenka je p estupná
mezi dopravci v rámci vyzna ených zón, krom
p estupu na linky MHD,
• jednotlivé žákovské jízdenky se vydávají
v pracovní dny. V sobotu, ned li a ve svátky je
možné tyto jízdenky zakoupit pouze v p ípad ,
kdy na žákovském pr kazu je školou p eškrtnut
symbol „kladívko“ nebo ponechán symbol So/Ne.
Tato jízdenka je nep estupná na linky MHD,
• týdenní žákovská jízdenka platí sedm po sob
bezprost edn následujících kalendá ních dn .
Cena této jízdenky je stanovena na p t
pracovních dn , dopravci tento jízdní doklad
uznávají navíc v sobotu, ned li a svátky. Tato
jízdenka není samostatn p estupná na MHD,
• m sí ní žákovská jízdenka platí ode dne
za átku platnosti jeden m síc s výjimkou m síce

ervna. M sí ní jízdenka zakoupená v m síci
ervnu je platná vždy jen do 30. 6. Cena jízdenky
je stanovena pouze na pracovní dny, dopravci
tento jízdní doklad uznávají navíc v sobotu, ned li
a svátky. Tato jízdenka není samostatn
p estupná na MHD,
• žák, který chce p estoupit s týdenní nebo
m sí ní žákovskou jízdenkou na linky MHD si
musí zakoupit „doplatkovou jízdenku MHD“,
• doplatková jízdenka MHD se zakupuje
spole n s žákovskou týdenní nebo m sí ní
jízdenkou a oprav uje žáka k používání linek
MHD z místa p estupu z ve ejné linkové dopravy
do místa nejbližšího sídlu školy, které je uvedeno
na žákovském pr kazu,
• u týdenních, m sí ních a doplatkových jízdenek
je žák i student povinen vypsat na jízdenku íslo
pr kazu,
• žáci a studenti, kte í bydlí v Držovicích nebudou
zakupovat žákovské jízdné, ale zlevn né jízdné,
které platí pro samotnou zónu 41. K uplatn ní
tohoto zlevn ného jízdného je nutné vy ídit si
v informa ní kancelá i FTL pr kaz. K vystavení
pr kazu doložíte aktuální fotografii, rodný list (u
žák do 15 let), platný doklad totožnosti a
aktuální potvrzení na školní/akademický rok (u
student od 15 do 26 let). Studenti od 15 do 26
let mají nárok na zlevn nou jízdenku 7 denní a
m sí ní. asové jízdenky jsou nep enosné.

Více informací

Úplné zn ní Tarifu a Smluvních p epravních
podmínek IDSOK a další informace o IDSOK
naleznete na internetových stránkách
Olomouckého kraje www.kr-olomoucky. cz.
Informace obdržíte také v informa ní kancelá i
dopravce FTL - First Transport Lines, a. s.
na autobusovém nádraží v Prost jov . Otev eno:
po-pá 7.00 – 16.00 hodin, tel. 582 333 181

Volby do Poslanecké sn movny
Parlamentu eské republiky 2010

Obec: Ptení

Volební ú ast v obci Ptení

Celkové výsledky

Strana

Hlas

SSD
KDU – SL
Top 09
ODS
KS M
VV
SPOZ
DSSS
Suverenita
Strana zelených
Koruna eská
Moravané
eská pirátská strana
Strana svob. ob an
Ob ané.CZ

166
95
69
60
59
55
19
13
13
10
9
6
4
2
2

Procent
28,52
16,32
11,85
10,30
10,13
9,45
3,26
2,23
2,23
1,71
1,54
1,03
0,68
0,34
0,34

SSD
KDU-

28,52 %
SL

16,32%

TOP 09

11,85%

ODS

10,30%

KS M

10,13%

VV

9,45%

Volební okrsek 2 – Ptenský Dvorek

Volební okrsek 1 - Ptení
Strana
Hlas
SSD
123
KDU – SL
77
Top 09
46
ODS
40
KS M
51
VV
52
SPOZ
14
DSSS
11
Suverenita
11
Strana zelených
9
Koruna eská
7
Moravané
5
eská pirátská strana 3
Strana svob. ob an
1
Ob ané.CZ
0

Kone né výsledky hlasování – Ptení

Procent
27,33
17,11
10,22
8,88
11,33
11,55
3,11
2,44
2,44
2,00
1,55
1,11
0,66
0,22
0,00

Na p íští školní rok uvažuje editelství ZŠ a MŠ
Ptení o rozší ení nabídky kroužk na škole. Na etná
p ání rodi se znovu pokusíme zajistit výuku hry na
hudební nástroj a jako
druhou novinkou by m la
být výuka špan lštiny.
Rádi bychom otev eli dv
skupinky.
Jednu
na
prvním stupni a jednu na
druhém. Ob tyto aktivity
budou
za
finan ní
spoluú asti rodi .

Strana
SSD
KDU – SL
Top 09
ODS
KS M
VV
SPOZ
DSSS
Suverenita
Strana zelených
Koruna eská
Moravané
eská pirátská strana
Strana svob. ob an
Ob ané.CZ

Hlas
43
18
23
20
8
3
5
2
2
1
2
1
1
1
2

Procent
22,57
13,63
17,42
15,15
6,06
2,27
3,78
1,51
1,51
0,75
1,51
0,75
0,75
0,75
1.51

V minulých dnech prob hl na naší škole
obnovený sb r starého papíru. Celkov bylo nasbíráno 8040
kg. První místo v sout ži t íd získala 8.t ída, která nasbírala
1986 kg. Na míst druhém se umístila první t ída a na t etím
t ída druhá. Vít zná t ída získává
jeden den volna, který si m že vybrat
do konce zá í. Každá t ída dostane
finan ní odm nu v pom rné ásti
nasbíraného papíru. 10 procent ástky
posíláme na konto obce Troubky,
postižené
povodn mi.
Zbytek
prost edk z stává na kont SRPŠ.
Velké pod kování pat í také rodi m
za pomoc se sb rem svých d tí.

Jako každoro n , tak i letos p ipravili
pracovníci Obecního ú adu ve Ptení na pou ovou ned li
v zasedací síni OÚ výstavu, tentokráte fotografií „Ptení –
o ima fotografa“.Vystavené fotografie zap j ili naši
spoluob ané, aby spole n s námi zavzpomínali na asy
dávno minulé, tak i nedávné. Zažloutlé obrázky
p ipomn ly innost místní t lovýchovné jednoty Sokol,
za átky zem d lského družstva, vzhled vesnice p ed 2.
sv tovou válkou a i bohatou
a
pestrou
innost
dobrovolných
hasi .
Snímky
školních
t íd
dokumentovaly neúprosný
b h asu, p ipomn ly nám
naše spolužáky i bývalé
u itele a na chvíli nás
vrátily do krásných a
vzdálených d tských let.
Hojná ú ast i vášnivý zájem
ob an
byl
jedinou
odm nou pracovník m obce
za práci a as, který p i
p íprav
této
výstavy
vynaložili.

!
V ra Burešová
Kv toslava Hrazdilová
Josefa Smékalová

Jaroslav Komárek
Marie Strouhalová

Ptenský zpravodaj

Ptení 267
Ptení 200
Ptenský Dvorek 52

Ptení 131
Ptenský Dvorek 8

Karel Klein
Josef Výmola

Ptení 152
Ptení 42

Marie Fajstlová
Kv toslav Kalvoda
Marie Kejíková
František Špicera

Holubice 18
Ptenský Dvorek 51
Holubice 15
Ptení 32
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