Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení

V dubnu 1999 vyšlo 1. íslo Ptenského zpravodaje.
Stalo se tak z rozhodnutí nových zastupitel , kte í cht li ve
svém volebním období lépe informovat všechny ob any o d ní
v obci a p iblížit jim innost spole enských a kulturních
organizací. Zpravodaj za al vycházet každého tvrt roku a
dokumentoval události v obci. Nabádal ob any k dodržování
ur itých pravidel ve vztahu k blízkému okolí, upozor oval na
nevhodné praktiky nenapravitelných ob an a seznamoval
ob any s finan ními rozpo ty obce. Informoval ob any o
poskytovaných službách obecním ú adem a seznamoval je
s výsledky zasedání obecního zastupitelstva.
Po huben jší innosti v následujícím volebním období
k n mu v roce 2006 byl spušt n i internetový web obce, který
daleko pružn ji
má možnost okamžité informovanosti.
Zpravodaj tak z hlediska informatiky ustupuje do pozadí a
stává se pouze dokumentujícím médiem. Je rok 2010. Za
n kolik dní nás ekají nové volby do obecního zastupitelstva a
tak bude záležet na nových zastupitelích, aby rozhodli, co dále
s Ptenským zpravodajem.
ft
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2. Podpis smlouvy na stavební úpravy objektu OÚ Ptení .
Adaptaci bývalé knihovny na provozovny služeb provede
firma Jan Belák, Brodek u Konice s celkovou cenou do
260.000,- K v etn DPH
3. Rozpo tové opat ení . 3/2010
4. Obec Ptení jako opatrovníka na stavbu „Obchvat obce
Ptení komunikací III. t ídy“
- erný Josef, vlastník 4/40 parcel . 623/2, 620/1, 620/2,
737 a EN 754 v k. ú. Ptení
- Hrazdil Antonín, Plumlov 241, vlastník parc. . 645 v k. ú.
Ptení
5. Finan ní p ísp vek na nohejbalový turnaj po ádaný TJ
Sokol Ptení v ástce 5.000,- K
6. Finan ní p ísp vek na letní farní tábor pro d ti v
Protivanov v ástce 5.500,- K
C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje
1. Prodej pozemk p. . 85/2, 37/2 manžel m Popelkovým
D) Zastupitelstvo obce Ptení ruší zám r prodeje pozemku p.
. 92/4 schválený na zasedání 9. 6. 2040 v usnesení
bodem B)5

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
5. zasedání ZO Ptení – 8. 7. 2010
Usnesení
A) Zastupitelstvo Obce Ptení bere na v domí:
1. Zprávu o innosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 10.
ervna 2010 do 8. ervence. 2010
2. Informace k volbám do zastupitelstev obcí konané ve dnech
15. - 16. íjna 2010
3. Informace o konání D tského dne ve Ptenském Dvorku 14.
8. 2010
4. Reklamaci dlažby v autobusové ekárn
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1. Jmenování len hodnotící komise p i výb rovém ízení
„Výstavba ZTI – inženýrské sít v lokalit Báchorky“
1) JUDr. Zde ka Šrámková, Hrub ice 241, 798 21 Bedihoš
2) Petr N me ek, Družební 2E, 779 00 Olomouc
3) Ji í Porteš, Ptenský Dvorek 96, 798 43 Ptení
4) Ing. Václav Dušek, 798 43 Ptení 159
5) František T íska, 798 43 Ptení 164
Jmenování náhradník :
1) Bc. Iva Dokoupilová, 798 13 Vrbátky 128
2) Martin Plachý, 783 14 Hlušovice 139
3) Jaroslav Pi os, 798 43 Ptení 152
4) Radek Špicera, 798 43 Ptení 304
5) Karel Hu ka, Ptenský Dvorek 79, 798 43 Ptení

1) Zprávu o innosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 9.
ervence do 12. srpna 2010
2) Zprávu z díl ího p ezkoumání hospoda ení obce Ptení za
rok 2010
3) Vydání stavebního souhlasu k úpravám výjezdu požárních
vozidel na .p. 30
4) Žádost ÚZSVM o vydání historického pozemku p. . 37/3
v k.ú. Ptení
5) Informace o výstavb ZTI v lokalit Báchorky
6) Informaci o chystané bytové výstavb v lokalit Báchorky
v p íštím vydáni Zpravodaje
7) Upozorn ní o zákazu spalování plastových lahví
8) Projednání užívání ásti pozemku (sklep m2) na p. .
3631/1 panu Jaroslavu Krskovi, které bude do ešeno na
p íštím zasedání ZO Ptení

B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Výsledky výb rového ízení na akci „Výstavba ZTI
v lokalit Báchorky“ a podpis Smlouvy o dílo s firmou
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc
v cen 13,195.147,-K v etn DPH

2) Pronájem 3 provozoven na OÚ Ptení - masáže - pí. Veronika
Do kalová, kade nictví - pí. Lenka Stav lová, manikúra - pí.
Marie Vi arová
3) Zaslání žádosti na založení ú tu u eskomoravské stavební
spo itelny za ú elem uzav ení úv ru na výstavbu ZTI
v lokalit Báchorky a sou asn oslovit bankovní ústavy pro
ov ení nejvýhodn jšího úv ru pro obec Ptení. Obec bude
ru it budovou obecního ú adu ve Ptení .p. 36, bytovým
domem .p. 175 a budovou víceú elového za ízení ve Ptení
.p. 30
4) Smlouvu o prodloužení plynovodu na p. . 3632/5
5) Rozpo tové opat ení .4
6) Dodatek .3 ke Z izovací listin ZŠ a MŠ Ptení
7) Smlouvu o z ízení práva odpovídajícího v cnému b emenu na
akci „Ptení,DS NN, 2RD“
8) Smlouvu o z ízení práva odpovídajícího v cnému b emenu na
akci „Pt.Dvorek, p eložka NN, pila Javo ice“
9) Dotace na d tský den po ádaný FC Ptení v ástce 5 000K
10)Schválení prodloužení pracovního pom ru o dva m síce panu
Strouhalovi Vlastimilovi a panu ernoškovi Antonínovi
11) Stavební dozor na výstavbu ZTI Báchorky firmou Staving
engineering v cen 296 400K v etn DPH
12) Úpravu zaklopení kanálu u sokolovny
13) Umíst ní lavi ky u bytovek – sm r Vícov

Usnesení ze 7. zasedání ZO Ptení
ze dne 7. zá í 2010

výstavba ZTI v lokalit Báchorky“. Zahájení výstavby
prob hne od za átku íjna 2010
5) Oznámení o p erušení dodávky elekt iny 15. 9.
v Holubicích a Pohodlí v etn chat a 20. 9. Ptenský
Dvorek chaty sm r Suchdol
6) Upozorn ní Policie R a Správy silnic Olomouckého
kraje ohledn závad (umíst ní zna ky) na silnicích III.
t ídy v obci Ptení
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Smlouvu o p eložce za ízení distribu ní soustavy
„Venkovní vedení VN 22 kV a TS 5 - Báchorky“ v cen
726.839,- K
2) Uzav ení úv rové smlouvy na 4 miliony K a smlouvy o
zastavení pohledávky s eskou spo itelnou na
dofinancování stavby „Výstavba ZTI v lokalit
Báchorky“
3) Stanovy svazku obcí - Vodovod Pomoraví
4) Vyhlášení zám ru na odprodej ásti pozemku par. .
3373 o vým e 20 m2
za cenu obvyklou dle
znaleckého posudku
5) Vydlážd ní vjezdu, opravu vpusti kanalizace a dvou míst
stání p ed dvojgaráží p ed rodinným domem . p. 46 na
náklady žadatele
6) Postup pro vymáhání pohledávek od ob an trvale
p ihlášených v obci v etn t ch, kte í mají trvalý pobyt
na adrese ohlašovny – Ptení . 36. Po uplynutí náhradní
lh ty, platebním vým ru a výzv k zaplacení, bude
dlužná ástka vymáhána exekucí.

A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na v domí:
1) Zprávu o innosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 13 srpna
do 7. zá í 2010
2) Kolauda ní souhlas stavebních úprav objektu OÚ Ptení, .p.
36 (provozovny)
3) P ehodnocení pln ní likvidace škody na ZŠ Ptení ze dne 23.
2. 2010. Kone né pln ní iní 19.941,- K
4) Vydání stavebního povolení a nabytí právní moci ze
Stavebního ú adu v Kostelci na Hané na akci „Ptení -

C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Odkup ásti pozemku par. . 3632/1 p ed rodinným
domem .p. 34
2) Užívání ásti pozemku (sklep - 5m2) na p. . 3631/1 panu
Jaroslavu Krskovi

Za íná období podzimu, který k nám každoro n p ichází znovu a znovu se svým
bohatstvím chutí, v ní a barev. M ní se po así, délka dne, postavení hv zd na obloze. Na polích se sbírají brambory,
sklízí se epa, na zahrádkách dýn , raj ata, paprika i ko enová zelenina… Padají kaštany a žaludy, dozrávají
o echy…. Slunce klesá a zbarvuje p írodu do podzimní erveno-zlaté barvy… P íroda nám vydává své dary a jakoby
se s námi ješt cht la slavnostn rozlou it, než vn jší krása opadne a ukáže se nám v nádherných podzimních barvách.
Vážení ob ané, po celé volební období jste byli pravideln informováni o realizaci
jednotlivých akcí a také máte jist p ehled, co se v uplynulém volebním období zabezpe ilo. Neplýtvali jsme
finan ními prost edky obce, ale naopak jsme se snažili vytvo it pot ebnou rezervu na ú tu pro další finan n náro né
akce. I když p íjmy z daní do rozpo tu obce jsou mnohem nižší než do rozpo tu m st, je mnohem t žší p istupovat
k v tším investicím. P i výb ru jednotlivých akcí bylo vždy rozhodující posouzení jejich pot ebnosti, finan ní
náro nosti a možností získání dotací. Nejhorší na všem je fakt, že po ád jen z médií slyšíme, jak obce neumí erpat
z mnoha r zných dota ních titul , že pen z je po ád dost. Ale když složitou byrokratickou žádostí o dotaci požádáme
v tšinou na dota ní titul nedosáhneme. Ale i tak máme ješt mnoho akcí rozpracovaných, p ipravených v etn
stavebních povolení, na které budeme o dotaci znovu žádat.
Po celé volební období jsme se Vás snažili objektivn seznamovat s d ním v obci. A to
nejen prost ednictvím pravideln vycházejícího ptenského zpravodaje, ale i prost ednictvím webových stránek.
Samoz ejm nejsme profesionálové, jsou v ci, které se dají d lat jinak a které by jinak mohly vypadat. Ale ukažte mi

n koho, kdo je bezchybný, kdo je dokonalý. Chceme udržet a rozvíjet kulturní akce po ádané obcí, napomáhající
zlepšovat mezilidské vztahy a soužití mezi ob any, které byly zajiš ovány pracovníky obce. Tímto i jim chci
pod kovat a v it, že i nadále, i když je to nad rámec zákonem dané nápln práce, budou nápomocni v další
spolupráci. Také bych cht l pod kovat všem dobrovolným organizacím p sobících ve Ptení za jejich aktivní p ístup.
Všem t mto spolk m pat í díky za to, že obec po stránce zájmové, sportovní a kulturní žije. Také d kuji všem
ob an m, kte í se podíleli na innosti obce a pro které je Ptení jejich obcí.
Všechno má sv j konec, stejn jako ty leté volební období. Ve dnech 15. a 16. íjna
prob hnou i v naší obci volby do Zastupitelstva obce Ptení. Ob ané mohou na další ty i roky zvolit své zástupce do
obecní samosprávy. Dá se íci, že máme dv možnosti – bu budeme v it, že má smysl ovliv ovat správu v cí kolem
nás a tedy p ijdeme k volbám a budeme vybírat z kandidátních listin osobnosti kterým d v ujeme, a nebo budeme
lhostejni a nevyužijeme tuto možnost ovlivnit sv j život, chod obce a její rozvoj, rozkv t. Tak jako ve sportu, tak i
v každodenním život závislém na rozhodování t ch, kte í to mají v moci, dokážeme být znechuceni nebo spokojeni,
ale tu šanci pokusit se to ovlivnit bychom si nem li nechat ujít.
Záv rem mi dovolte abych všem, kte í se v uplynulém období podíleli aktivn na rozvoji obce a už fyzicky nebo
v cn , ale i zájmem, ú astí a v cnými p ipomínkami, co nejsrde n ji pod koval.
Pod kování pat í i všem spolupracovník m, kte í mi v mé práci pomáhali.
Ji í Porteš, starosta

DVORE EK
V sobotu 14. srpna 2010 se znovu uskute nil tradi ní „DVORE EK RADOSTI“. D tské
sout že byly p ipraveny v deseti disciplinách. U n kterých se sout žilo o nejlepší dosažený as, jako ch ze na
ch dách, skoky v pytli, p esun vlá k , nebo o po et dosažených bod u šipek, kuželek, chytání rybi ek a házení
kotvi ek. Dále ješt d ti sout žily v p eskoku švihadla, to ení kruh a hraní golfu. Za ú ast v sout ži d ti dostávaly
“Peníz – JEDEN DVORE EK“, který
se dal sm nit na stánku za sladkosti,
kterých zde bylo bohat
díky
sponzor m a dobrovolným dárc m.
Zvláštní d tskou sout ží byl
pokus o p ekonání dvore kového
rekordu v pinkání mí kem, který byl
v minulých letech 2 016 úder .
Rekord p ekonal Radek Fiala, který
po tem 2 683 úder ustanovil nový
rekord.
Velký zájem byl o novou
sout ž, které se zú astnilo 27

sout žících. „Jirkovu sout žní hru“ –
p esun prázdné popelnice - nejlépe
zvládl Eda Ture ek. Ten si sout žní
popelnici, dotovanou starostou obce,
odnesl dom jako první cenu.
K dobré nálad p isp la i
kapela Merkur z Konice a vystoupení
diskžokeje Mgr. Pavla Ková e. Bohatá
tombola uzav ela odpolední program,
který pokra oval ve ve erních
hodinách volnou zábavou.

Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím.
Zastupitelstvo
obce
vzešlé z íjnových voleb v roce 2006 si
ve svém volebním programu na prvním
míst stanovilo p ipravit podmínky pro
zahájení nové bytové výstavby. Nikoho
v té dob nenapadlo, že tento úkol se
m že protáhnout na celé volební období.
Zastaralý územní plán, který nepo ítal
s p ípravou stavebních míst, musel projít
t etí zm nou, ve které byly stanoveny
nové lokality pro bydlení. Teprve po
této p ldruhého roku trvající procedu e
mohla obec p istoupit k výkupu
pozemk a za ít vy izovat všechna
územní a stavební povolení. Proto
k zahájení stavby inženýrských sítí v první stavební lokalit Báchorky dojde až v m síci íjnu. V druhé stavební
lokalit kolem cesty ke Stádlisku a k lesu, kde si stavebníci sami vykupovali pozemky od majitel se již za alo stav t
p t rodinných domk .
Další dv velké akce, obchvat obce a splašková kanalizace, kterými se obec zabývala ztroskotaly na
blízké spolupráci s firmou Javo ice, která se dostala do finan ních potíží. I když krajský ú ad v „Obchvatu obce“
nadále pokra uje v p íprav na vydání stavebního povolení, zahájení stavby však podmi uje rozjetím pily a jejím
ro ním pravidelným provozem. Získání 90% dotace na splaškovou kanalizaci za zhruba 100 milion K bylo hned od
samého za átku spíše snem lobist Javo ice, než reálnou skute ností.
Na druhé stran se však zase poda ilo po velkých problémech získat finan ní dotaci na zateplení
základní školy a ukon it tak její dlouhotrvající rekonstrukci. Z prost edk obce pak byly opraveny místní komunikace
na Holubicích a Ptenském Dvorku, které ekaly na nový asfaltový povrch od dokon ení budování plynovodu a
vodovodu v roce 2004. Na Holubicích i Ptenském Dvorku došlo ješt k oprav místních kapli ek a ve Ptení
k p estavb Pomníku padlých. Druhý pomník ve Ptenském Dvorku je v sou asné dob v rekonstrukci a jeho úprava
bude dokon ena do konce kalendá ního roku. Ve st edu obce Ptení došlo k dalším úprav ve ejného prostranství
kolem budovy obecního ú adu, k výstavb nové autobusové zastávky a k vybudování chodník na Boudy a k místní
škole. Z prost edk obce byl ješt letos zakoupen nový malotraktor na údržbu místních komunikací v zimním období.
Byla využita i nemalá dotace na opravu a úpravu víceú elové budovy obecního ú adu, která dnes slouží ob an m
k po ádání soukromých oslav, svateb a setkání v rodinném kruhu. Pokra ovalo se i v úprav h bitova vybudováním
nové zídky a rozší ení vodovodu, ale malé finan ní možnosti neumožnily opravu márnice a vnit ní úpravu h bitova.
K výraznému zlepšení došlo v oblasti informovanosti a komunikace obce a ob an . Zavedení
internetového webu obce p isp lo k velmi rychlému ší ení zpráv i dokument , které si musel ob an d íve obstarávat
dalekou složit jší cestou.Dále došlo i k rozší ení služeb na obecním ú ad . Pomoci Czech pointu pracovnice na ú ad
mohou vydávat ob an m výpisy
z trestního,
obchodního
a
živnostenského rejst íku, výpisy
z katastru nemovitostí, výpisy
z bodového hodnocení
idi
apod.
Další p ipravenou akcí
v etn
vydání
stavebního
povolení
je
vybudování
„Venkovního sportovního areálu
ZŠ-MŠ“ za školou.Na tuto akci
obec nezískala zatím finan ní
prost edky a tak m že být
realizována až v p íštích letech.
K vydání stavebního povolení k
„Chodníku ke h bitovu“chybí
ochota dát souhlas k odkupu
pozemku od n kterých ob an .
Tyto akce bude muset uskute nit
již noví zastupitelé.

Bytová výstavba v naší obci
Zastupitelstvo obce Ptení vzešlé z komunálních voleb v roce 2006 rozhodlo o p íprav a
získání míst pro bytovou výstavbu. Nebylo to rozhodnutí jednoduché. Bylo nutné zm nit územní plán obce, vykoupit
pozemky, p ipravit podklady pro vypracování inženýrských sítí pro novou lokalitu a získání financí na realizaci všech
t chto krok . Nejv tším problémem se stal výkup singulárního pozemku o vým e asi 3 000 m2 , který byl v majetku
77 vlastník nep esn a nedostate n zapsaných v katastru nemovitostí. Bylo t eba dohledat mnoho vlastnických
vztah a provést dodate n n která d dická ízení, aby byla možnost od každého spoluvlastníka odkoupit ást tohoto
pozemku. Protože tento proces neustále prodlužoval dobu vykoupení celého pozemku, docházelo i k odkladu podání
žádosti o vydání stavebního povolení na vybudování inženýrských sítí a tím i k odkladu zahájení prodeje stavebních
míst. V sou asné dob tento proces
sm uje
ke zdárnému konci.
Vykoupeny jsou již skoro všechny
pozemky v singulární parcele, obec má
p islíbenou dotaci ve výši 900 tisíc
korun, je vydáno stavební povolení na
zahájení výstavby inženýrských sítí a
vybrána firma, která bude tuto výstavbu
provád t. Výstavba t chto sítí za ne
v m síci
zá í
podle
projektu
vypracovaného prost jovskou firmou
Staving engineering. Jedná se o 18
stavebních míst o velikosti od 711m2 až
po 1150 m2. Cena za 1m2
bude
stanovena až novým zastupitelstvem po
komunálních
volbách.
Sou asné
zastupitelstvo uvažuje o cen kolem
400,- K .
red

P evážn ve v tšin ísel zpravodaje byla vždy n jaká zmínka
o d ní v naší škole. Nedávno jsem školu navštívil a i p esto, že ji
d v rn znám z let svého p sobení ve školských službách, byl
jsem mile p ekvapen. I když od poslední vnit ní rekonstrukce
ub hlo již n kolik let, prostorné chodby dodnes zá í novotou, nikde
žádné stopy po denní innosti sto padesáti žák , všude isto a
útulno. Jedním slovem jako ze škatulky.
Celá rekonstrukce školní budovy za ala v roce 2001, po více

než padesáti
letech od jejího
otev ení. Za ala p estav ním a
modernizací školní stravovny. O
první peníze na zahájení této stavby
se postaral poslanec Jan Kavan.
V dalších letech p evzal tuto
pomoc obci
tehdejší poslanec
Miroslav Vl ek, který pomohl
získat peníze na celou vnit ní
rekonstrukci budovy. P esto, že
v letošním roce musel s politikou
v parlamentu skon it, pomohl
mnoha školám v našem kraji
financovat jejich opravy a pat í mu
za to jist dík. Jak t žce se získávají
peníze z dotací se zastupitelé p esv d ili v tomto volebním období p i dokon ení oprav budovy zateplením a po ízením nové
omítky.

Celá rekonstrukce budovy, kterou od samého za átku provád la firma Navrátil, byla provedena asi velmi kvalitn a dob e, když i
po n kolika letech užívání opravované prostory zá í jako nové. Nemalou zásluhu na tom jist má vedení školy, všichni u itelé a
provozní zam stnanci, kte í se o po ádek, istotu a innost školák starají. Je to vid t i na vkusné a p itažlivé výzdob t íd,
chodeb a ostatních prostor v budov . Mladý kolektiv nadšených pedagog , který zde u í a vychovává naše d ti, má dnes jiné
možnosti p sobení na své žáky. Škola je postupn vybavována novými moderními pom ckami a novým nábytkem. Každoro n
po ádá pro d ti mnoho nových, netradi ních akcí, a snaží se jim nabídnout co nejširší možnosti v rozvíjení jejich zájm . Dává jin
možnost k získání uceleného souboru v domostí a snaží se žáky co nejlépe p ipravit pro jejich další studium. Vždy po mnoho let
se naši žáci umís ují bez problém na školách a oborech, které si sami vybrali. Tím se naše škola za azuje mezi nejlepší školy na
okrese a možnost p ed asného odchodu žák do prost jovských škol ztrácí na smysluplnosti. To, co nabízí naše vesnická škola
našim žák m a žák m z okolních obcí, nám m že závid t mnoho m stských d tí. Od svého vzniku byla vždy chloubou našich
ob an a ozdobou obce. P ejme si a ud lejme vše proto, aby takovou z stala i nadále.
ft

**************************************************
Od 1.10.2010 byla v budov obecního ú adu otev ena
provozovna

KLASICKÝCH MASÁŽÍ,
REKONDI NÍ A REGENERA NÍ SLUŽBY
Telefonické objednávky na ísle:

724 276 728

Od 20.9.2010 byla v budov obecního ú adu otev ena
provozovna

KADE NICTVÍ

Otev eno: pond lí – sobota
od 10oo – 18oo
Telefonické objednávky na ísle:

721 930 327

asto vás ve zpravodaji informujeme o nevhodném chování n kterých jedinc , kte í si nemohou zvyknou ukládat
odpady na ur ená místa a dodržovat ur ité zásady ve vztahu k blízkému okolí a ostatním ob an m. Vyvážejí smetí a odpady za
vesnici, sypou zbytky stavební suti kolem cest do p íkop a dokonce si ud lají skládku nepot ebných v cí v k oví ve vesnici.
Necht jí pochopit, že polámanou židli spolu s n kolika pytli starého šatstva nemohou vyhodit ke kontejneru, ale že tento odpad
mají odevzdat p i sb ru, který obec pravideln provádí. Tato upozorn ní se sd lují t žce a mnohdy na n ani neupozor ujeme a
rad ji je necháme odstranit našimi zam stnanci. V te ale, že není jednoduché vytahovat z kontejneru u h bitova zkažené
konzervy a zava eniny, nakládat igelitové pytle s uhynulými zví aty a vybírat stavební su a rozbité sklenice z travnatých porost .
Všichni jsme si za pár let zvykli na pose ená prostranství p ed našimi domy, na umetené chodníky uprost ed obce a ošet ené ke e
a stromky. Pé e o hezké prost edí stojí obec nemalé peníze a zam stnává tak pracovníky obce p evážnou v tšinu dní v roce. Tito
jedinci nám však jejich práci kazí a znep íjem ují život všem ostatním ob an m. A záv rem ješt jeden nepochopitelný p íb h
starý n kolik let.
V roce 2002 obec upravovala zele
u kostela a vysadila i v ulici u družstevních
bytovek 17 okrasných malých strome k . Cht la
tak dále rozší it zele u zdravotního st ediska a
zlepšit prost edí ulice. Malé stromky však
ne ekal dobrý osud. Již po n kolika týdnech je
neznámý vandal v tšinu vytrhal, zlámal a vhodil
do kontejneru. 5 zbývajících, kr ících se u plotu

bytovky a p eživší tento nepochopitelný in, rostly a svou krásou
t šily kolemjdoucí. Pyšnily se svým vzr stem až do letošní
zá ijové noci, kdy znovu zasáhla ruka ni itele. Zlomysln jim
ulámala vršky a takto poni ené ješt podupala , vylámala z ko en a zni ila tak jejich hezký a mužný vzhled. Co to musí být za
povahu lov ka, který dokáže se takto chovat ke svému nejbližšímu okolí a k bezbranné p írod .
I takoví lidé žijí mezi námi.
red
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