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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 11. ervna 2009
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na v domí:
1. Zprávu o innosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 17.
b ezna do 11. ervna
2. Informaci o postupu prací na Zateplení Základní školy
Ptení
3. Zprávu o p ezkoumání hospoda ení obce Ptení za rok
2008 (ze dne 28. 4. 2009)
4. Zprávu editele školy Mgr. Karla Foltina k inspek ní
kontrole na ZŠ a MŠ Ptení, konané ve dnech 25.-27.
b ezna 2009
5. Zprávu o p ezkoumání hospoda ení vodovodu Pomoraví
6. Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve
dnech 5. – 6. ervna 2009
7. Zájezd do Prahy dne 26. zá í 2009 na muzikál Mona Lisa
8. P evod silni ní p ípojky k nádraží D do majetku obce
jako místní komunikace
9. Informaci starosty o technických požadavcích vybavení
zdravotnických za ízení
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1. Záv re ný ú et obce Ptení a vyslovuje souhlas
s celoro ním hospoda ením obce Ptení za rok 2008
s výhradou s tím, že nedostatek uvedený ve zpráv o
p ezkoumání hospoda ení obce Ptení byl odstran n
dokladem . 900005 z 31. 5. 2009 a p eplatek pojišt ní
p eveden eskou pojiš ovnou a.s. na p íští rok
2. Smlouvu o v cném b emenu na akci „Ptení“ p eložka NN
„O enášek“
3. Smlouvu o v cném b emenu na akci „ Ptení, DS NN, 2
RD“
4. P ijetí p ísp vku pro SDH od Olomouckého kraje v ástce
25 tisíc K
5. Smlouvu mezi Obcí Ptení a KÚ Olomouckého kraje o
poskytnutí p ísp vku na po ízení v cného vybavení
jednotky SDH ve výši 25 tisíc K
6. Spolufinancování obce p ísp vkem SDH ve stejné výši,
jako z rozpo tu Ol. kraje ( 25 tisíc)

7. Uzav ení pracovního pom ru s panem Ladislavem
ehulkou na 4 m síce na ve ejn prosp šné práce od
1. 7. 2009
8. Koupi pozemku p. . 178 o vým e 1654 m2
v katastrálním území Ptení od Old icha Bureše za
cenu 50,-K /m2
9. Svolání sch zky ZO a rodi
s vybraným
kandidátem na editele ZŠ
10. ástku 23 490,-K za geodetické práce firm
Geodetika s.r.o. Sportovní 3, Prost jov, za zm nu
katastrálních hranic Stražisko – Ptení
11. Výb r firmy na akci „Rekonstrukce h bitovní
zídky“ je odloženo do 20.6. 2009
12. Bezúplatný p evod 2/84 pozemku parcelní íslo
174/1 od Pozemkového fondu do vlastnictví Obce
Ptení
13. Pov ení starosty obce k uzav ení smluv o výkonu
ve ejné služby
14. ástku do 45 tisíc K ( v etn DPH ) na rozší ení
ve ejného osv tlení – sm r Pazderkova cesta
15. Bezúro nou p j ku pro farnost Ptení ve výši
250 000,-K
16. P ísp vek na d tský den ( 11. 7. 2009 pro FC Ptení
v ástce 5 000,-K )
17. P ísp vek St edisku rané pé e Olomouc na pokrytí
pé e o zrakov
postiženou ob anku Julii
P ikrylovou ve výši 5 000,-K
C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje
1. Odprodej ásti parcel v katastrálním území Ptení
parcelní íslo 3632/5, 65/1, 140/1, panu Václavu
P ikrylovi, Ptení 274

Slovo starosty......
Vážení spoluob ané.
Velikono ními svátky jsme uvítali skute né jaro a
s nimi i letní teploty, prodlužování denního sv tla, as
dovolených a blížící se konec školního roku. A
prázdniny a s nimi spoustu „zaslouženého„ volného
asu pro d ti a mládež.
V poslední dob se v obci, a zejména v jejím centru,
množí vandalismus. Je to patologický jev, který
znep íjem uje život nás všech, kterým není lhostejné,
v jakém prost edí žijeme. Vandalové se soust e ují na
demolování ve ejných prostor, zastávek, školního parku,
fasád dom , zelen , stromk , dopravních zna ek. Jejich
innost obt žuje okolí a rovn ž tak zat žuje finan ní
rozpo et obce. Odstra ování následk vandalismu je
vždy finan n náro né.Takto vynaložené prost edky by
mohly posloužit na další rozvoj obce a její zkrášlování.
P itom je tak jednoduché se vypo ádat s tímto jevem.
Nebýt lhostejný ke svému okolí a v p ípad , že jsem
sv dkem t chto událostí, ohlásit je na obecním ú ad ,
vyfotit nap íklad mobilním telefonem, i p i závažn jším
p estupku p ivolat policii. Nev ím, že vandalové mají
takové št stí a nikdo je pokaždé p i jejich ád ní nevidí..
Není to poprvé, co snažn prosím o toleranci a
ohleduplnost p i separování odpadu z domácností. Stále,
i když asi jen pár jednotlivc , není schopno PET lahve
p ed vhozením do kontejneru sešlápnout a tím zmenšit
jejich objem a umožnit lepší využití nádob.Nez ídka jsou
i p ípady, kdy PET lahve a plastový odpad (smíchaný i
s komunálním odpadem) p inesete v igelitových taškách
až k nádobám, které jsou prázdné, ale snad by
doty nému „upadly“ ruce, kdyby obsah tašky do nádoby
vysypal. Je snazší „odložit“ tašku i s obsahem u nádoby
a ponechat ji osudu – v tru, dešti, hbitým nohám
agresivního kolemjdoucího apod. I tady prosím ob any,
aby mapovali tyto h íšníky.
Je t eba si uv domit, že každý máme svá práva, ale
i povinnosti. Kéž by si v budoucnu své povinnosti. Kéž
by si v budoucnu své povinnosti uv domili „h íšníci“,

kterým jsou tato slova ur ena, aby naše obec byla
krásn jší a spolužití p íjemn jší. Je t eba si uv domit,
že obec bude vypadat tak, jak si ji sami ud láme.
Vážení spoluob ané, nastala také doba se ení trávy
na našich zahrádkách.Domluvme se , prosím, že
nebudeme obt žovat naše sousedy v blízkém okolí
p ílišným hlukem seka ek trávy a ned le se stane dnem
klidu a pohody po celotýdenním shonu.
Žádám rodi e, aby d ti opakovan pou ili a
opakovan je nabádali k opatrnosti, aby v dob po
vyu ování, a p edevším v dob prázdnin, nevstupovaly
do prostoru staveništ školy, a zejména na lešení, kde
by mohlo dojít ke zran ní.
Ptenskou školu navštívila eská školní inspekce.
Cílem inspek ní innosti bylo zhodnotit rozvoj výuky a
výsledky dosahované školou ve vzd lání. Tým
inspektor vysoce ocenil materiální podmínky, které
d ti na škole mají a úsp šnost žák ve vzd lání.
Nezastírám radost z hodnocení, nebo ptenská škola má
dobré jméno na ve ejnosti a d stojn propaguje naši
obec.
Na ptenskou pou jsme po ádali výstavu s nám tem
„Výlet do minulosti“, kde sou ástí ned lního odpoledne
bylo i vystoupení hudební skupiny Songband p ed
obecním ú adem. D kuji všem zam stnanc m obecního
ú adu podílejícím se na p íprav a zdárném pr b hu
výstavy. Velký dík také ob an m, kte í záp j kou v cí
tuto výstavu obohatili. Odm nou je dobrý pocit
z kone ného výsledku a také p íjemné chvíle prožité
s návšt vníky výstavy. V ím, že si z této výstavy
odnesli nejen pozitivní zážitky, ale mohli také
zavzpomínat na dobu mládí a dobu minulou.
Kon í nám školní rok, ekají nás prázdniny, horké
letní dny plné pohody, sluní ka, které nás budou svád t
k odpo inku, k dovolené a relaxaci svých sil. P eji
Vám, š astnou cestu na dovolenou a hlavn š astný
návrat do naší vísky....
Ji í Porteš, starosta obce

Jak jsme v naší obci volili do Europarlamentu

V pátek 5. 6. a v sobotu 6.6. 2009 prob hly na území eské republiky volby do Evropského
parlamentu. Vracíme se k nim ješt a chceme Vás seznámit s podrobnými výsledky v naší obci. Voleb se zú astnilo
z 917 zapsaných voli 241 ob an . Platných hlas bylo odevzdáno 238, 3 hlasy byly neplatné.
Po et odevzdaných hlas jednotlivým politickým staranám:
K es .demokratická unie – s. str. lidová
eská strana sociáln demokratická
Ob anská demokratická strana
Komunistická strana ech a Moravy
V ci ve ejné
Suverenita
Moravané
Humanistická strana
Libertas.cz

69 hlas
61 hlas
32 hlas
32 hlas
9 hlas
8 hlas
7 hlas
4 hlasy
3 hlasy

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
2 hlasy
Demokratická strana zelených
2 hlasy
SNK Evropští demokraté
2 hlasy
D lnická strana
2 hlasy
Evropská demokratická strana
1 hlas
„STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“ 1 hlas
Strana svobodných ob an
1 hlas
Strana zelených
1 hlas
Koruna eská (monarch. strana)
1 hlas

elechovice na Hané
Obec elechovice na Hané má
t i ásti elechovice na
Hané, Kaple a Studenec a
náleží do okresu Prost jov.
Správní území je vymezeno
katastrální hranicí elechovice
na Hané a Studenec. Území
tvo í mírn zvln ný terén v
nadmo ské výšce 234 m, který
se severozápadn od obce
zvedá ve vrch Vápenice 318 m
n.m. Toto území je sou ástí
P írodního parku Velký Kosí
s nau nou stezkou. V katastru
obce se nachází jedine ná
geologická
lokalita
elechovického devonu, která
pat í k nejvýznamn jším a
zkamen linami
prvohorní
fauny nejbohatším lokalitám
naší republiky.
První písemná zmínka o
elechovicích pochází z roku
1315, kdy je dal eský král do
zástavy slezskému šlechtici
Fridušovi z Linavy. V roce
1500 koupil
elechovice
olomoucký klášter sv. Kláry.
V 17. století zde vybudovaly
klarisky pivovar a panský d m
a na návrší nad elechovicemi
kapli, která byla v roce 1788
odsv cena
a
rozebrána.
Klášter byl v roce 1782 zrušen
a na pozemcích rozd leného
elechovického dvora kolem
kaple vznikla v roce 1789
osada Rittberg - dnešní Kaple.
V roce 1825 koupil panství
belgický šlechtic Filip Ludvík ze Saint-Genois, který v roce 1839 postavil na míst bývalého pivovaru
cukrovar. První dochovaná zmínka o Studenci pochází z roku 1141, kdy se uvádí, že Studenec vlastnila
olomoucká metropolitní kapitula. Studenec tvo í od 1.1.1951 s elechovicemi jeden politický a hospodá ský
celek.
V roce 1873 byla v elechovicích z ízena škola a za dva roky dostav na první školní budova, dnes budova
obecního ú adu.V letech 1909-1911 byla postavena školní budova, ve které je nyní umíst na mate ská škola a
1. až 4. ro ník základní školy. Roku 1951 byla dokon ena stavba nové školní budovy. Železni ní tra byla
postavená v letech 1872-1873. V obci stojí památník ob tem 1. a II. sv tové války a zvláštní pozornost je
v nována d stojníkovi letectva Vilému Konštackému, který padl jako p íslušník 311. eskoslovenské
bombardovací perut po náletu na Brémy. Obec má sv j obecní ú ad, poštu, mate skou a základní školu. Stálé
ordinace mají praktický, zubní a d tský léka a v roce 2007 byl otev en d m s 48 chrán nými bytovými
jednotkami.

echy pod Kosí em
Malebná hanácká vesnice ležící
na úpatí severozápadního svahu
Velkého Kosí e je vzdálená 12
km od Prost jova a 20 km od
Olomouce.
První zmínky o panství v
echách pocházejí z po átku
12. století. Od 14. století zde
stála gotická vodní tvrz se
dv ma rybníky. Ta pozd ji
prod lala bohatý stavební
vývoj p es renesan ní a barokní
zámek, až po jeho dnešní
empírovou podobu. Nejv tšího
rozmachu dosáhlo panství od r.
1768, kdy jej koupil starý
portugalský
rod
SilvaTarouc .
Nov
opravená
zámecká
budova
je
zasazena
do
prost edí nádherného p írodn
krajiná ského parku o rozloze
21 ha s mnoha významnými a
dendrologicky
cennými
d evinami. Park je jedním ze
zastavení okruhu nau né stezky
Velký Kosí . Architekturu
parku dotvá í n kolik drobných
staveb,
nap íklad
pseudogotický
skleník
a
rozhledna,
dále
empírový
zahradní pavilon, který sloužil
eskému
malí i
Josefu
Mánesovi p i jeho astých
návšt vách na panství v letech
1849-1870 jako letní ateliér.
Josef Mánes se stal nejen
portrétistou hrab cího rodu, ale
výtvarným zobrazovatelem života na zámku i života prostých lidí v podzám í. Vznikla zde ada významných d l,
nap . litografie Líbánky na Hané (1849), cyklus Život na panském sídle(1856), velmi d ležité jsou jeho studie
hanáckého kroje. Dnes je v ásti zámku umíst na Pam tní sí Josefa Mánesa, která je mimo pond lí otev ena celý
týden, a to od 1.dubna do 31. íjna vždy v pátek, sobotu a ned li od 10 do12 a od 13 do 17 hodin.
V bývalé nejstarší továrn tehdejšího Rakouska - Uherska na hasi ské st íka ky, založené v obci r.1820 bylo
vybudováno v r. 2000 vyhledávané hasi ské muzeum, nejv tší svého druhu na Morav . Muzeum je otev eno od
1.dubna do 31. íjna vždy v pátek, sobotu a ned li od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Po p edchozí telefonické dohod
bude umožn n vstup kdykoliv.
Nedaleký penzion Mánes nabízí návšt vník m a host m hanácké speciality, možnost sportovního vyžití na p ilehlém
sportovišti s tenisovými kurty, ubytování v klidném prost edí a koupání v hotelovém bazénu.

Ptení je jedna z t ch š astných obcí, kde se hoduje
dvakrát do roka. Jednou tvrtou ned li po Velikonocích jako p ipomínka
velkého požáru obce, který se jako zázrakem zastavil u zdejšího kostela,
na podzim pak na svatého Martina, kterému je kostel zasv cen.
V p edve er ptenské pouti
ob ané Ptenského Dvorku
spolu s naším duchovním
otcem p ipravili vysv cení
opravené kapli ky. Spolu
s vysv cením
se
zde
konala
i
májová
pobožnost,
které
se
zú astnili také n kte í
ob ané ze Ptení a Holubic.
Byli v ele p ijati a
místními ob any srde n pohošt ni.
Sbor dobrovolných hasi
ve Ptení
v rámci oslav Dne matek uspo ádal již
XI.ro ník
výstavy
vín
spojený
s ochutnávkou.
K tradi ním
vystavovatel m se p idali i vystavovatelé
ze Ptení.Tato výstava spolu s prezentací
kv tiná ství Magnolie byla ve ve erních
hodinách zakon ena tradi ní pou ovou
zábavou.
V ned li pak krom koloto a pou ových stánk mohli ob ané navštívit výstavu, kterou
uspo ádali zam stnanci obecního ú adu. Výstava ve stylu „Návrat do minulosti“ se t šila
velkému zájmu ob an . Pln funk ní tkalcovský stav, staré fotky, kroje,historické
obrazy, d ev ná ždíma ka nebo lis na tvaroh p ipomínaly lidem život ze za átku
minulého století. Vystavované p edm ty zap j ili sami ob ané, za což jim chceme
pod kovat. K dobré pohod po celý pou ový víkend p isp lo i p kné jarní po así.

P evážn v každém ísle zpravodaje bývá za azen i p ísp vek z naší školy. I dnes tuto tradici
neporušíme, protože v naší škole dochází k závažné zm n . Po mnoha letech dochází k odchodu
editele školy. editele, který škole vtiskl novou, osobitou tvá .

Vážený pane editeli.
Do Ptení jsi nastoupil v roce 1971 jako za ínající u itel a od roku 1979 ses stal editelem
zdejší školy. Byla to doba nejistá, která neprospívala klidné a hodnotné práci. P esto jsi dokázal
vytvo it na škole kolektiv u itel , který i p es r zná úskalí pozdvihl kvalitu školní práce. Škola vešla
ve známost po celém okrese i založením nového sportu, orienta ního b hu, letními prázdninovými
tábory a dlouhodobé innosti d tského divadla. D tem, ú astnícím se t chto inností, z staly
nezapomenutelné zážitky na celý život. Pro innost s d tmi jsi svým p íkladem dokázal získat i další spolupracovníky. Tato innost Ti
zapl ovala všechen volný as. Naše obec se Ti stala stálým domovem a Ty našim novým ptenským ob anem.
Dovol mi, abych Ti za Tvou dlouholetou a záslužnou práci s d tmi, za Tv j p átelský a kamarádský p ístup, za
Tvou pedagogickou práci a celoživotní snahu p i výchov žák a našich d tí jménem zastupitel a vedení obce, jménem bývalých i
sou asných spolupracovník a jménem ob an co nejsrde n ji pod koval a pop ál Ti do Tvého dalšího životního období hodn
volného asu, zdraví a pohody. A máš as na všechny své záliby a a se ješt dlouho potkáváš se svými bývalými žáky,
spolupracovníky a p áteli.
František T íska, místostarosta
Na území obce Ptení platí vyhláška . 3/2003 o místních poplatcích, která stanovuje v obci Ptení
poplatky ze ps a poplatky za užívání ve ejného prostranství. V letošním roce na doporu ení krajského dozoru ministerstva
vnitra bude nutno dosavadní vyhlášku zrušit a nahradit ji novou, která bude aktualizována podle posledních zákon a
vyhlášek a bude se zabývat také problematikou istoty, ochrany zelen a životního prost edí. Zatímco v ásti, která se týká
poplatk ze ps nedojde k podstatným zm nám, zm ny nastanou v ásti týkající se poplatk za užívání ve ejného
prostranství, poplatk za ubytování a poplatk za provoz ve ejných hracích automat .
Dnes bychom vás cht li seznámit s tou ástí vyhlášky, která se zabývá výb rem poplatk za
užívání ve ejného prostranství. Ve ejným prostranstvím podle § 34 zákona .128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších
p edpis jsou všechna nám stí, ulice, tržišt , chodníky, ve ejná zele a parky p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Poplatku za užívání ve ejného prostranství podléhají ty
ásti ve ejného prostranství, které se stanoví následujícím vý tem. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání ve ejného
prostranství, kterým se rozumí provád ní výkopových prací, umíst ní do asných staveb a za ízení i materiálu sloužícího
k výstavb nebo oprav rodinného domku, za umíst ní reklamních za ízení, za umíst ní skládek, za ízení cirkus ,lunapark a
jiných obdobných atrakcí, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akci nebo pot eby tvorby filmových a televizních d l.
V další ásti vyhlášky je stanovena oznamovací povinnost v p ípad užívání prostranství,
vznik a zánik poplatkové povinnosti, výše a splatnost poplatku a úlevy a osvobození od poplatk .

V prvním pololetí letošního roku slavili významná výro í tito ob ané:

Leden
Ladislav Ková
Ptení 250
Stanislav R ži ka Ptení 7
Anežka Dosed lová Pt.Dvorek 37
Marie Strouhalová Pt. Dvorek 8
Anežka Dvorská Pt.Dvorek 25
Únor
R žena Matonohová Pt. Dvorek 81
B ezen
Marie Buriánová
Ptení 107
Jan Vítek
Ptení 179
Jarmila Dohnálková Ptení 132
Jaroslav Kubeš
Pt. Dvorek 41
Marie Fajstlová
Ptení 239

Marie Do kalová Pt. Dvorek 47
Josefa Smékalová
Pt. Dvorek 52
Duben
Jan Pospíšil
Ptení 88
Jaroslava Strouhalová Ptení205
Jaroslav Komárek Ptení 131
Kv ten
Ludmila Horáková Ptení 111
František Svozilek Pt. Dvorek 4
Ludmila P ikrylová Ptení 103
Karel Klein
Ptení 152
erven
Božena Plevová
Pt. Dvorek 87
Ludmila Vymazalová Ptení 9

Ptenský zpravodaj – informa ní tvrtletník Obecního ú adu ve Ptení. Náklad 350 výtisk . Distribuce zdarma.
Redak ní rada: František T íska, Ji í Porteš, Vladimíra Krej í, Sylva Poláchová. Foto: František Rampouch. Zapsáno v evidenci
periodického tisku MK RE 18078. Vychází v elektronické podob na stránkách www. pteni.cz. Redak ní uzáv rka 28. ervna 2009

