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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Ptení
ze dne 15. listopadu 2011
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od
21. 9. 2011 do 15. 11. 2011
2) Přijetí neinvestičního finančního příspěvku 25.000,Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Jubilejní
rok 2011 – oslavy 880 let obce Ptení + komorní
koncert
3) Informace k výstavbě ZTI v lokalitě Báchorky
4) Informace k akci „Kanalizace a ČOV Ptení „
5) Výsledek kontroly matričního úřadu Ptení dne 1. 11.
2011 – bez nedostatků
6) Výsledek kontroly zaměřené na vydávání
periodického tisku „Ptenský zpravodaj“- doplnit
označení vydavatele Obec Ptení, IČ, den vydání
7) Termín konání vánoční výstavy 3. - 7. 12. 2011
8) Nabídku prodeje akcií společnosti Česká spořitelna a.
s.
9) Změny agendy občanských průkazů v obci Ptení od
1. 1. 2012 – zrušení vydávání OP
10) Rozpočtové opatření starosty č. 7/2011
11) Vyrozumění Policie ČR o přestupcích proti majetku
obce Ptení – nehoda v lokalitě Báchorky-opraveno
12) Bezúplatný převod pozemků od PF ČR – PK p. č.
2897/5, zamítnutí převodu pozemků PK p. č. 2964/5,
2967 a 2968, vše v k. ú. Ptení
13)Návrh kupní smlouvy mezi obcí Ptení a Františkem a
Jaroslavou Sekaninovými
14)Rozmáhání vandalismu na území obce – poškození
rampy u školní kuchyně, označníku zastávky
autobusu apod.
15)Informaci o výši investičního podílu a členského
příspěvku na příští rok Vodovodu Pomoraví
16) Změnu odjezdu autobusového spoje č. 16 linky
780601
17) Žádost fotbalového klubu FC Ptení o příspěvek k 55.
výročí ptenského fotbalu

18)Informaci ZŠ a MŠ Ptení o nepotřebném majetku –
kontrolní výbor pověřen prohlédnutím tohoto
majetku a návrhem, jak s ním naložit
19) Informaci o nutnosti opravy pípy ve víceúčelové
budově Ptení 30

B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Výši částky víceprací v lokalitě Báchorky 392.400,Kč
2) Pravidla rozpočtového provizoria (podle § 13 zák.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění) na 1. čtvrtletí
2012 – v jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí
čerpat finanční prostředky ve výši 1/12 čerpání
rozpočtu roku 2011
3) Jmenování inventarizační komise ve složení:
MUDr. Hajnyšová, p. Svoboda, p. Poláchová, p.
Krejčí, p. Šmidra, p. Honová
4) Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2014
5) Směnnou smlouvu mezi Obcí Ptení a
Římskokatolickou farností Ptení – nabývá
platnosti až po podpisu ordinářem arcibiskupství
olomouckého
6) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu
„Ptení, přípojka NN, Zdráhal“
7) Odprodej dřeva z prořezávky kolem potoka Ptenky
(p. č. 3082) za cenu 600,- Kč/m3
8) Odložení projednávání záměru prodeje pozemků p.
č. 2990 a p. č. 3081 na příští zasedání
9) Pověření starosty obce k podpisu smluv na prodej
stavebních pozemků v lokalitě Báchorky ve znění,
které je přiloženo k tomuto zápisu
10) Cenu za prodej průklestu u silnice ke Zdětínu – 1
vlečka za 100,- Kč

Z OBECNÍ MATRIKY 2011
K 31. listopadu 2011 bylo v naší obci přihlášeno 1 116 občanů. Z toho v Ptenském Dvorku 244,
na Holubicích 34 a ve Ptení 838.
Během tohoto kalendářního roku uzavřelo 6 našich občanů svazek manželský.

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

–
informační čtvrtletník Obecního úřadu ve Ptení.. Vydavatel: Obec Ptení,
IČO 00288691. Náklad 350 výtisků.Distribuce zdarma. Redakční rada: Jiří Porteš, Josef Svoboda,
Vladimíra Krejčí, Sylva Poláchová. Zapsáno v evidenci periodického tisku MKČR E 18078.
Vychází v elektronické podobě na stránkách www.Pteni.cz. Den vydání 21. prosince 2011

www.pteni.cz

21. prosince 2011

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

strana

3

Slovo starosty
Je toho mnoho, co obvykle chceme před Vánocemi stihnout. Sehnat dárky, napéct, rozeslat
vánoční pozdravy a meily, dokončit různé práce v zaměstnání i doma. Také uklidit. To je činnost,
kterou mnoho z nás nesnáší, ale před Vánocemi ji podstupujeme ať rádi nebo neradi víceméně
všichni. Úklid je tak příležitostí k připomenutí toho, jací jsme byli. A tím se stává nejen úklidem
domácnosti, ale i úklidem uvnitř nás, chcete-li - v duši. Ostatně to je smysl adventu - ztišení,
naslouchání sobě samému,“úklid v myšlenkách“, soustředění se na to, že Vánoce nejsou původně o
dárcích, ale o připomenutí narození člověka, který velmi výrazně ovlivnil podobu tohoto světa tím,
jak žil a co nabídl.
Advent a Vánoce jsou časem, kdy je nejvíc v roce naše mysl zaměstnána
našimi blízkými. Prostě prožíváme čas po všech stránkách důležitý, kdy
všechno, co děláme a říkáme má větší váhu a důležitost a je i všechno
citlivěji přijímáno. Správně bychom podle duchovních tradic měli v tuto
dobu nic neshánět, ale přemýšlet, jaký ten uplynulý rok byl a jak zařídit
správný běh věcí dál……
Leccos jsme se naučili, na leccos můžeme být hrdí. Leccos je
jinak, než jsme si mysleli a chtěli. Neměli bychom ale podléhat
špatným náladám. Ty nic neřeší. A měli bychom o sobě vědět, že
toužíme po tom, co nemáme, a hodnotu toho, co máme, poznáme ve
chvíli, kdy to ztrácíme. Nikdy proto neztrácejme hlavu.
V čase Vánoc jsme si my lidé jaksi bližší, naše srdce se otvírají a jsou plna radosti a
štěstí. Každý z nás už přece nejspíš nejednou zažil situaci, kdy byl odkázaný na pomoc a dobrou vůli
cizích lidí. Vánoce jsou o lidskosti a úctě. Zkusme popřemýšlet o tom, jak jsme my lidští a uctiví
k ostatním lidem, ke svému okolí a k přírodě. Vánoční čas spočívá v konání dobrých skutků
neznámým lidem právě z toho důvodu, že určitě se my sami někdy ocitneme mezi potřebnými. Říká
se přece, že pokud něco dáš, taky něco dostaneš……
Vážení spoluobčané, využívám této příležitosti, abych Vám
jménem svým a jménem zastupitelů obce poděkoval za Vaši práci a
ochotu podílet se na zvelebování obce. Děkuji všem organizacím a
spolkům za pomoc při realizaci oslav 880 let obce Ptení. Chci Vám
poděkovat i za Vaši trpělivost, neboť ne vždy jsme byli schopni vyřešit
problém okamžitě. Vážím si Vaší ochoty zklidňovat často zjitřené
mezilidské a sousedské vztahy.
Každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. Přijde
rok nový, rok 2012, kdy budeme stát na prahu a dávat si předsevzetí jak
osobní, tak pracovní. Bude to opět rok náročný, těžký a ještě složitější
než ten letošní. Čekají nás rozpočtové škrty, které se projeví ve všech
kapitolách rozpočtu.
Nezapomeňme však na to, že život 1. ledna 2012 nekončí a jeho
kvalita v příštím roce v převážné většině záleží na nás samotných. Přeji
Vám především pevné zdraví a nervy, správné rozhodování a mnoho
úspěchů jak v zaměstnání, tak i v rodině. Aby se Vám také v novém roce
podařilo uskutečnit alespoň jednu malou změnu k lepšímu.
Hezké prožití svátků vánočních Vám přeje
Jiří Porteš
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Vzpomínáme na Graciána Černušáka
Je to již padesát let, co uplynulo od smrti profesora Gráciána Černušáka. Narodil se v naší vesnici na
sklonku roku 1882 a po otci obchodníku a pošmistru získal organizační nadání a po matce živelnou hudebnost. Byl
všestranně nadaný a dychtivý po nových, zejména hudebních poznatcích. Mnoho volného času trávíval v kostele u
varhan (bydlel naproti kostela), především při mších a ostatních pobožnostech. Není proto divu, že po krátkých studiích
na gymnáziu v Olomouci odchází dále studovat na kroměřížský učitelský ústav a po jeho absolvování na Karlovu
universitu do Prahy. Zde kromě studia zeměpisu a dějepisu se také zabývá teorií hudby a estetiky a řídí v Praze
Akademický pěvecký sbor. Roku 1905 nastoupil jako mladý profesor dějepisu a zeměpisu na třináct let do Hradce
Králové, na tamější obchodní
akademii.Vydal tu Všeobecný dějepis
pro vyšší obchodní školy, ale jeho další
činnost mimo školu slouží plně hudbě.
Píše zde desítky hudebních recenzí,
stává se sbormistrem hradeckých
pěveckých sborů a za první světové
války nastudovává Kroupovu a Tylovu
Fidlovačku. Ještě před koncem války je
povolán na brněnskou obchodní
akademii a stává se tu po skončení války
jedním ze zosobňujících symbolů
bouřlivého rozvoje českého Brna na
poli kulturním a uměleckém. V krátké
době se stává profesorem dějin hudby na

nové brněnské konzervatoři a po létech vyučuje i na pedagogické
a filozofické fakultě brněnské univerzity, a i na Janáčkově
akademii muzických umění.
Pro celou českou hudební veřejnost připravil a vydal své
proslulé dvoudílné Dějepisy hudby.Největším jeho činem a dílem
je však formulace a shromáždění hesel pro Československý
hudební slovník osob a institucí, jehož byl hlavním redaktorem a
jehož vydání se nedožil.
Jestliže se Gracián Černušák na sklonku svých let setkal
s veřejnými poctami, bylo to nejen logické a nanejvýš oprávněné
ocenění jeho celoživotní práce a jeho významu učitele a vědce:
v roce 1957 obdržel Cenu osvobození města Brna, rok nato se
stal nositelem Řádu práce a byl poctěn medailí Leoše Janáčka.
A tak u příležitosti 50. výročí úmrtí našeho
rodáka se uskutečnila ve Ptení pietní vzpomínka spolu s výstavou
dobových archiválií a duchovní koncert vážné hudby v místním
kostele.
Napsal mi můj spolužák, učitel, dlouholetý
olomoucký varhaník, koncertní muzikant a bývalý inspektor
kultury na okrese Olomouc Jiří Réda:
“Při znám se, že jsem nevěděl, že ten vynikající hudební vědec, lexikogr af,
varhaník,kritik recenz ent a žák Ferdinanda Vacha, profesor Graci án Černuš ák je ptenský rodák.
Díky za tuto infor maci . Jeho geniální dílo “Dějiny evropské hudby“ jsem nastudoval ke s tátnicím.
Při přípravě koncertů jsem často používal i jeho Československý hudební slovník. Neexistuje
muzikant, který by si t ohoto významného vědce nevážil. Koncert k 50. výročí jeho úmrtí j e něco
úžasného, až na to, že vaše varhany nejsou koncertní. Trochu mě udivuje, že to Honzík Gottwaldů,
jinak arcidiecézní organolog, riskl. Gracián Černušák by měl být vzpomenutý na celostát ní
úrovni, v televizi, v rozhlase. Klobouk dolů před vámi Pteňskými, když jste na svého výz namného
rodáka nezapomněli“.
ft
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Myslivecké sdružení PTENÍ KUBINA o.s.
Současné MS Ptení – Kubina o.s. navazuje na tradice myslivosti, provozované
v katastru obce Ptení po vzniku samostatné ČR.
Obec Ptení je vklíněna mezi Drahanskou vrchovinou a centrální Hanou,
katastr obce hraničí v západním a severozápadním směru s pozemky Lesů
města Prostějova. V meziválečné i poválečné historii bylo Ptení sídelní obcí
Mysliveckého spolku - sdružení. Zámek sloužil jako kanceláře polesí,
k ubytování personálu z polesí a částečně i z ředitelství lesů. Po převedení
zbývajících soukromých lesů na stát a reorganizaci myslivosti v šedesátých letech
minulého století do větších celků, byly pozemky Městských lesů Prostějov
přechodně sloučeny pro výkon práva myslivosti s lesními pozemky dalších soukromých
majitelů i s honitbami přilehlých obcí, včetně Ptení. Členská základna se v tomto období
skládala přibližně z 50 občanů žijících trvale ve Ptení a okolí, ze zaměstnanců Státních lesů i
myslivců žijících v okresním městě. Krásná krajina podhorského typu sloužila zemědělství, produkci dřeva,
rekreaci i chovu srnčí a drobné zvěře. Zajíci, bažanti, koroptve i křepelky se zde vyskytovali, na rozdíl od
současnosti, v hojném počtu.Vzácněji než nyní se vyskytovali divočáci, jeleni a v zimě i ojedinělí mufloni.
V lesních porostech byl také zaznamenán i náhodný výskyt losů. Nedílnou součástí místní fauny je dodnes i
drobná zvěř škodná, především lišky, kuny a dravci.
Honitba MS Ptení – Kubina o.s., tj. pozemky na nichž sdružení aktuálně myslivecky hospodaří, nyní
zahrnuje oblast obce Ptení i přilehlých obcí Ptenský Dvorek a Holubice. Sousední honitby vymezují katastry
nedalekých obcí Vícov, Zdětín, Přemyslovice, Stražisko - Růžov, i hranice obnovených Městských lesů
Prostějov. Krajina zde byla a je stále více negativně poznamenávána masovou rekreací, zástavbou i vysokou
frekvencí provozu motorových vozidel na husté síti silnic i mimo ně. Stávající MS má v současné době 14
členů a 1 adepta, který se na výkon mysliveckých povinností i práv, po složení státem předepsaných
kvalifikačních zkoušek, teprve připravuje a zastupuje tak v péči o zvěř i krajinu nastupující nejmladší
generaci.
Činnost sdružení, která je založena na samofinancování, se řídí platným Zákonem č. 449 ze dne 27.listopadu
2001 o myslivosti i vlastním Vnitřním řádem, schvalovaným celou členskou základnou. K nejzkušenějším
členům sdružení patří uznávaná odbornice na chov a péči o zvěř i mysliveckou etiku, dlouholetá členka
kulturní komise Okresní myslivecké jednoty Prostějov, nositelka nejvyšších vyznamenání Za zásluhy o rozvoj
myslivosti - letošní jubilantka, paní Marta Nebeská.
MS Ptení – Kubina o.s. zajišťuje ve spolupráci s vedením obce i akce pro veřejnost.
Každoročně je pořádán počátkem roku v místní sokolovně bohatě navštěvovaný myslivecký
ples s tradiční výzdobou a tombolou. Na konci léta bývá uskutečněno setkání s přáteli
myslivosti, rodinnými příslušníky a dětmi. Spolu s ostatními sdruženími a majiteli
honiteb předkládáme každoročně na jaře odborné i laické veřejnosti na Okresní
výstavě trofejí naše výsledky regulace rovnováhy zvěře v honitbě. Zejména u zvěře
černé se jedná o významný příspěvek k omezování škod způsobovaných touto zvěří na
zemědělských i lesních porostech. Nedaří se, stejně jako ve většině ostatních honiteb,
zabránit neustálému snižování stavů zvěře zaječí, téměř vymizel bažant i koroptev. Od
jara do podzimu členové sdružení opravují nebo stavějí krmná a případně i lovecká
zařízení, která velmi trpí počasím, ale často jsou i záměrně ničena. Lov není v našem
pojetí a podmínkách pravidelnou činností, ale občasnou výjimečnou odměnou. Myslivost
znamená práci, finanční náklady. Myslivost ale také přináší potřebu trpělivosti, neustálého
sebevzdělávání, sbírání zkušeností, úctu ke všemu živému s pochopením nutné pokory před
přírodními zákony a nevyhnutelností. Myslivost je i příležitostí k vzájemnému porozumění, ke zlepšování
mezilidských vztahů a kvality života. Udržet krajinu krásnou, živou a pestrou je naše povinnost vůči
budoucím generacím.
Doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. jednatel myslivecké společnosti
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Vánoční výstava
Stalo se již v naší obci tradicí, že v době
adventní pracovníci obecního úřadu spolu se
starostou obce připraví pro občany vánoční
výstavu. Výstavy se pořádají během
celého roku, ale tato je specifická tím,
že si na ni můžete zakoupit i malé
dárečky z oblasti lidové tvořivosti a
podpořit tak práci a snahu drobných
řemeslníků. Každoročně se tak
setkáváme se zálibami a dovednostmi
našich občanů a občanů z okolních obcí.

Stojíme nad jejich výrobky a žasneme nad jejich nápaditostí,
zručností a obdivujeme jejich vůli a obětavost potěšit svou prací
své nejbližší.Z jejich dílka vyzařuje pocit, který nám dává na
chviličku zapomenout na každodenní běžné naše starosti, na
nelítostný spěch života. A tak si za nějakou korunu i jejich
výrobek koupíme, abychom si kousíček té předvánoční pohody
přinesli do svých příbytků. A přijmeme-li nabídku pořadatelů na
pravý starostův punč, odcházíme domů s teplým pocitem nejen
v srdci s vystavovaných exponátů, ale i s klidnou pohodou a
hezkým zážitkem.

sk

Setkání s jubilanty
Jako každoročně, tak i letos se v pátek 7. října
uskutečnilo již popáté setkání jubilantů se zastupiteli obce.
Starosta obce Jiří Porteš poděkoval jubilantům za jejich
celoživotní práci, popřál všem zúčastněným hodně zdraví a

mnoho spokojenosti do dalších let. Ke blahopřání se připojily i
krátkým kulturním vystoupením děti z mateřské školky. Při
volné zábavě se jubilanti dověděli o připravovaných záměrech
obce a zastupitelé si vyslechli jejich přání, která by jim zpříjemnila jejich každodenní život. A protože vše se odehrávalo ve
slavnostní a uvolněné náladě, došlo i na vzpomínání na svá mladá léta.
sk

PRACOVNÍ DOBA NA OÚ PTENÍ
Během vánočních svátků bude pracovní doba na Obecním
úřadě ve Ptení upravena takto: úterý 27.12. - zavřeno
středa 28.12. otevřeno od
8.oo do 12.oo hod.
čtvrtek – pátek 29.- 30. 12.
- zavřeno

www.pteni.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
V Konickém regionu proběhne sbírka ve dnech 6. až 8.
ledna 2012. Jejím účelem je pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Svou
šíří a zaměřením je důkazem solidarity naší společnosti.
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Jak Vánoce byly málem na blátě
Doma sedělo Jaro v květovaných šatech a Léto jen tak nalehko v koupacím plášti. Ve světnici bylo
teplo a příjemně, ale na okno bubnoval déšť a v komíně pískal vítr na sedm píšťal.
„Už by tady měl být,“ řeklo Jaro.
„Musí přijít každou chvilku,“ odpovědělo Léto a vtom se dveře otevřely. Na prahu stál Podzim. Rázem
za okny ustal déšť a začalo sněžit. Podzim se hrnul dovnitř, ale Jaro ho zarazilo: „Děláš ťápoty, kdo to má uklízet?“
Podzim se vyzul z gumových holínek, dal Jaru i Létu pusu na přivítanou a zeptal se:
„Zima už je venku?“
„Jak se můžeš tak hloupě ptát? Jeden z nás musí být vždycky venku,“ řeklo Léto a postavilo na čaj,
aby se Podzim po službě v plískanici zahřál.„Já vím,“ hučel Podzim, „my se přece všichni nesejdeme ani o Vánocích.“
Je to tak, rodina má být o Vánocích pohromadě. Jaro, Léto, Podzim a Zima jsou taky jedna rodina, ale doma se všichni
spolu nikdy nesejdou. Když Jaro probudí přírodu a vrací se domů, to už Léto odchází do světa. Musí dohlédnout, aby
všechno na polích a v sadech zrálo, aby sluníčko o prázdninách hřálo a děti se mohly koupat. A když přijde domů, je
venku už zase Podzim. Musí zařídit, aby deště nebylo moc ani málo, aby vítr foukal dětem do draků, ale zase aby nebral
lidem střechu nad hlavou. A než se vrátí, vyjede Zima. Zakrývá všechno sněhovými peřinami, aby nic nezmrzlo, a po
stráních sype sníh na sáňkovačky a lyžovačky.
Jaro, Léto a Podzim seděly u stolu, pily čaj a byly rozmrzelé, že zas ani o vánocích nebudou všichni pohromadě. Na
stole ležela hromádka dopisů a vánočních blahopřání, ale nikdo ani nebyl zvědavý, co jim kdo píše. „Nedá se nic dělat.
Svátky jsou za dveřmi, napeču trochu cukroví,“ a Léto vstalo od stolu. „A ty bys mohl zatím uklidit.“
Podzim nadul tváře, že vyluxuje, a světnicí to zafičelo, až se dopisy rozlétaly. „Nefič tolik,“ okřiklo
ho Jaro a sbíralo dopisy. Nad jednou pohlednicí vykřiklo radostí:“Zima nám píše.“ „Přečti to honem,“ otočilo se Léto od
pečení a Jaro četlo:
Posílám Vám srdečný pozdrav.
Jsem zrovna v Nasavrkách a
mám moc práce, abych všechno
přikryla. Je tu hrozný mráz a
holomrazy jsou pro pole to
nejhorší. Dobře si doma zatopte, ať
nikdo nenastydnete.
Přeji Vám radostné vánoce.
„Jaképak radostné
vánoce, když tu s námi nebude?“
povzdychlo Léto. „Mám toho právě
dost. Jdu pro ni,“ řeklo Jaro a vykročilo
ke dveřím. „V těch šatičkách? Půjdu
já!“ zadržel je Podzim, nazul si holínky, kolem krku si uvázal šálu a vyšel ze dveří. Kudy šel, sněžení přešlo v déšť, a
kam šlápl, sníh se měnil v kaluže. Když došel až k Nasavrkám, uviděl na poli Zimu, jak se lopotí s duchnami sněhu.
„Ahoj,“ zahučel jí za zády. „Fuj, to jsem se lekla,“ otočila se po hlase Zima, „kde se tu bereš?“ „Jdu pro tebe. Pojď
domů!“ „Máš rozum? Až přijde Jaro, potom mohu jít.“ „Jsou Vánoce. A o Vánocích má být rodina pohromadě.“ „Bylo
by to pěkné,“ pokývala hlavou Zima, „ale z nás čtyř musí být přece pořád jeden ve službě.“ „Pro jednou se to nezblázní.
Jen pojď,“ pověděl na to Podzim, vykročil k domovu a Zima za ním. Doma se už nemohli dočkat, jestli Podzim Zimu
přivede. Jaro vyšlo na zápraží vyhlížet a petrklíč hned zlatým klíčkem otvíral zem, že prý už je jaro. Léto vykouklo
oknem a rázem bylo horko na koupání a zmrzlináři začali dělat zmrzlinu. Sotva Podzim a Zima vešly do dveří, už drnčel
telefon. Ze sluchátka se sypalo jako krupobití:
„Tady meteorologický úřad. Co to vyvádíte? My hlásíme příchod studené fronty, husté sněžení a
mráz, a vy si děláte oblevu. Vždyť jsme lidem pro smích.“
„Koho voláte?“ zeptal se Podzim. „Zimu. Kdo je u telefonu?“ „Podzim.“ „Promiňte. To nám asi
přeskočilo.“ Sotva Podzim položil sluchátko, telefon drnčel znovu. “Je tam Zima?“ ozvalo se. „Není. Topíme. Zatopte
si taky,“ řekl Podzim a zavěsil. Nic si nepomohl, protože telefon zvonil znovu a zase. Volali hokejisté, že jim led taje
pod nohama. Volali kožešníci, že takhle přijdou na mizinu. Volal skřivan, jestli už má vrznout, a volala železnice, jestli
už má zavést letní jízdní řád. A jedna paní volala, co je to za bláznivé počasí. Jen domovníci si libovali, že nemusejí
zametat sníh. Ale copak kvůli domovníkům se dá měnit počasí? „Takhle to nejde. Musím zase ven, aby Vánoce nebyly
na blátě,“ řekla Zima a oblékla si kožíšek. Léto jí strčilo do kapsy trochu vánočního cukroví, všichni si popřáli pěkné
svátky a Zima vyjela. Kudy jela, zvonily rolničky a padal sníh.
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Z naší školy
Předvánoční doba v naší škole je velmi pestrá a bohatá na zábavné a poučné akce. Obyčejně začíná
oslavou svátku sv. Martina. Na letošní rok připravila pro žáky všech tříd paní učitelka Mikšíková hru Bingo a v
podvečerní době se uskutečnil již skoro tradiční lampionový průvod školáků, dětí z mateřské školky a rodičů vesnicí. Po
skončení průvodu se žáci sešli ještě ve svých třídách ke společenským hrám, aby tak uzavřeli míru zážitků z tohoto dne.
A prosinec? Ten bývá na naší škole již tradičně velice pestrý.
5. prosince se konal pod taktovkou
deváté třídy mikulášský den.
Mikuláši a čerti nejdříve navštívili
základní školu, kde odevzdali
hodným dětem balíčky a těm
zlobivým pohrozili, že je možná
odnesou přímo do pekla. Potom
pokračovali v mateřské škole, kde
určitě žádné neposlušné děti
nenašli. Po návratu vypuklo v aule
školy mikulášské veselí a děti
prvního stupně mezi sebou
soutěžily o sladké odměny.

Aby jim čekání na
mateřské i základní
byla již 10. prosince
Připravený program

Ježíška lépe uteklo, proběhly v
škole vánoční besídky. Ta první
a to v budově naší základní školy.
začal ve tři hodiny odpoledne a

všechny děti nám předvedly, co se naučily. Potom proběhla tombola,
zábava a diskotéka.
Pro přítomné bylo připraveno i bohaté
občerstvení a tak všichni odcházeli domů spokojeni.
Ještě před odchodem na vánoční prázdniny se jako každý rok
uskutečnil zájezd do Vídně a poslední školní den třídní besídky, kdy si
děti předaly malé dárečky a hurá domů. Pak už se budou všichni těšit
na Ježíška, dárečky a hlavně rodinnou pohodu a odpočinek.
Zaměstnanci školy přejí všem krásné Vánoce, v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
sk

Z OBECNÍ MATRIKY 2011
V tomto roce se v naší obci narodili tito občané:
Dominik
Adéla
Martin
Šimon
Terezie

Tureček
Bittnerová
Černý
Podhorný
Hádrová

Ptenský Dvorek 66
Ptenský Dvorek 86
Ptení 43
Ptení 265
Ptení 235

Vojtěch Špicera
Vojtěch Vilímek

Ptení 304
Ptení 112

Všem narozený m dětem přejeme do života hodně štěstí ,
zdraví a lásky a jejich rodičům hodně hezkých chvil prožitých s jejich děťátkem .

www.pteni.cz
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Kanalizace a ČOV Ptení
Na 6. zasedání v červenci tohoto roku schválilo zastupitelstvo obce 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. Původní projekt z roku 2005 řešil kanalizaci na Ptenském Dvorku ve spolupráci
s firmou CE WOOD Zlín, jejíž součástí byla pila Javořice. Na jejím pozemku bylo naplánováno zbudování nové
čistírny odpadních vod, která by kapacitně stačila pro Ptenský Dvorek i pro (v té době) dynamicky rozvíjející se pilu.
To, jak v roce 2009 skončila, máme všichni ještě v živé paměti.
Nově bylo proto nutné řešit napojení Ptenského Dvorku na plánovanou čistírnu odpadních vod ve
Ptení. V úvahu přicházely tři základní varianty propojení. První dvě kolem levé nebo pravé strany
cesty mezi Ptením a Ptenským Dvorkem. Vzhledem k profilu terénu a velkému množství pozemků
byla vybrána třetí varianta, která vede od Ptení po pravé straně cesty „Pod Habrem“, jde polní cestou a
částečně přes pole kolem Bernovského mlýna a pily až na Ptenský Dvorek. Tato varianta je
zajímavá z ekonomického hlediska, neboť dovoluje poměrně velkou část potrubního vedení
řešit jako gravitační (spádovou). Na konci měsíce listopadu bylo obesláno cca
40 vlastníků dotčených pozemků ohledně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, která je nutná pro vydání územního rozhodnutí a
následně stavebního povolení. V současné době se řeší umístění samotné čistírny
poblíž areálu ZOD Ptení. Je třeba připomenout, že po dobudování kanalizace se
obci otevře prostor k jednání o kompletní rekonstrukci hlavní komunikace, neboť
do té doby bude jakákoliv oprava řešena pouze latami děr.
JS

Ze společenských organizací
Místní organizace STP v ČR ve Ptení je nástupnickou organizací dřívějšího Svazu invalidů. Organizace
má v současné době 79 členů z obcí Ptení, Vícov, Lešany, Zdětín, Stínava, Ptenský Dvorek, Hamry a Růžov. Sdružuje
své členy s cílem všestranně podporovat a hájit potřeby a zájmy tělesně postižených občanů, bez ohledu na rozsah jejich
postižení. Členy organizace mohou být také nepostižení senioři. Finanční prostředky pro svou činnost získává
z členských příspěvků, dotací od obcí a za kovový šrot. Státní, krajské dotace nedostává. Na okrese Prostějov jsou tři
místní organizace: Prostějov, Němčice nad Hanou a Ptení.
Stručně o činnosti MO STP v ČR ve Ptení v roce 2011:
- 9. dubna jsme provedli sběr kovového šrotu
- 22. kětna se uskutečnil poznávací zájezd, kterého se zúčastnilo 38 členů
- 18. června 24 členů navštívilo lázně Skalka
- 22.9. se 30 členů zúčastnilo koncertu souboru Hradišťan v Městském divadle v Prostějově
- 24.9. se konal zájezd do Jeseníků za účasti 47 členů
- 8.10. 24 členů podstoupilo procedury v lázních Skalka.
Naši členové chodí blahopřát členům, kteří se dožívají významných svých jubileí a
navštěvují dlouhodobě nemocné. Zemřelému členu organizace dáváme na hrob kytici.
Členové výboru MO STP v ČR ve Ptení přejí členům a všem ostatním občanům
příjemné prožití svátků Vánočních a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2012.
Za výbor Jaroslav Piňos.

Z OBECNÍ MATRIKY 2011
V roce 2011 nás navždy opustili tito občané:
Věra Hrazdilová
Ptení
56
Karel
Augustin
Ptenský Dvorek 91
Josef
Sicha
Ptenský Dvorek 38
Růžena Matonohová,
Ptenský Dvorek 81
Miroslav Dohnálek
Ptení
132
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Silvestrovský kaleidoskop
Ptá se Jiřík maminky na štědrý den ráno: „Mami, uvidím dnes zlaté
prasátko?” „Tak to ještě sama nevím. Až jak se dá tatínek vidět.”
To budou vypráskané a chudé Vánoce,” vzdychá
syn poslance. „Táta přišel o čtrnáctý plat!”
Baví se kolegyně po svátcích: „Co ti dal manžel pod stromeček?”
„Norkový kožich.” „A sedí?” „Jo, oni tam měli schovanou
průmyslovou kameru!”

Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy: „Prosím vás, jak se dostanu na
nádraží?”
„Musíte jít stále rovně...”
„A do háje! Tak to se na nádraží dneska nedostanu“

„Franto, co dostaneš k
Vánocům?” „Člověče,
asi chlapa.” „Viděl jsem
ho u manželky ve skříni.”

Baví se dva policajti:
"Hele, víš, že jsem právě zjistil, že letos Silvestr vychází na
pátek?"
"Proboha, jen aby to nebylo třináctýho!"

Ministerstvo vnitra oznamuje: „Kriminalita silně
poklesla. Podle dostupných informací se v květnu
nevyskytl ani jeden případ krádeže vánočního
stromku!”
Pane učiteli, že se vám chce za
tak nízký plat mě takhle trápit.

Poslanec dostal pod stromeček dvě lahve dobrého koňaku. Manželka
prohodí: „To víš, už i Ježíšek ví, že ses v tom parlamentu naučil
chlastat.”

Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v
O Silvestru v jednom hotelu: „Je mi
práci pan Urbánek. „Manželka chce, abych jí
líto, pane a paní, to víte, máme
pomohl s vánočním úklidem.” „Z takového
obsazeno. Ale kdybyste si trochu
důvodu vám přece nebudu dávat volno!”
pospíšili v našem baru, tak chytnete
rezolutně to odmítne ředitel. „Děkuji,”
ještě něco volného na záchytce.
oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na
vás spolehnutí.
Paní šeptá manželovi do ouška: „Kocourku, k Vánocům bych si přála koně.” Muž
odvětí: „A musí to být anglický plnokrevník, nebo ti stačí půl kila točeného?”
„K a ž d ý r o k k n á m n a S i l v e s t r a
chodí tchyně, ale letos asi
uděláme konečně výjimku!”
„Jakou?”
„Pustíme ji dovnitř!”

Pane poslanče, jste mi velmi
blízký, v parlamentě vykládáte
neuvěřitelné ptákoviny.

Žádné dárky k Vánocům mi kupovat
nemusíš,” oznamuje ženě na začátku
prosince pan Vaněk. „Stačí, když mne
budeš milovat a budeš mi věrná.”
„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už
jsem ti koupila kravatu.”

Policajti mají výplatu, náčelník je volá podle jména:
Šéf: "Novák."
Novák: "Zde!"
Šéf: "17 800 Kč" ... (a Novák si jde pro prachy)
Šéf: "Mrkvička."
Mrkvička:" Zde!"
Šéf: "19 200 Kč" ... (a Mrkvička si jde pro prachy)
Šéf: "Souhrn" ... (...nikdo se neozývá...)
Šéf hlasitěji: "Souhrn!!!" ... (...ticho...)
Šéf zamumlá:"To je blbec, má tu 213 700 Kč, a nechce si to vzít“

www.pteni.cz

Přišla paní k lékaři - modrá, zelená, žlutá,
červená......prostě zbitá.
"Co se Vám stalo, paní?"
"Když se muž vrátí z hospody, pokaždé mně
takhle zmlátí.
Co mám dělat, pane doktore?"
"Udělejte si heřmánkový čaj a když se vrátí muž
z hospody, kloktejte.
A po týdnu se ukažte."
Po týdnu přijde paní k lékaři, žádné stopy
po pranici.
"Já to věděl, já to věděl !" říká lékař .......
"Stačilo jen držet hubu.."

Vyprávějí si dvě sekretářky: "Představ si, já mám v kanceláři vycvičenou
blechu a ta mi při psaní dělá čárky, tečky, háčky a celou interpunkci."
"To nic není, já mám doma vycvičeného osla, který vaří, pere a zašívá..."

Potkaj se dva sousedi: "Člověče, manželka šla včera pro brambory do sklepa
a ještě se nevrátila!" Druhý soused: A co budeš dělat?!" "Já nevím, asi rejži“.
Zvířátka jela na dovolenou a chovala se jako lidé: Lišák jel s milenkou...
Osel jel s manželkou... Vůl s celou rodinou... Kanec jel sám a čekal, která
svině se k němu přidá…

