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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
svatý Martin na bílém koni letos nepřijel a pohled z okna nám, opět jako předešlá léta, zimu
vůbec nepřipomíná (až na malý záchvěv zimy začátkem týdne před vánocemi). Nicméně, je tady
zase konec roku a po roce tu opět máme Vánoce! Nejkrásnější svátky roku jsou za dveřmi. V našich
domovech pomalu začíná vonět cukroví a vše se podřizuje přípravě na blížící se vánoční svátky.
Období, kdy bychom měli zapomenout na běžné problémy a užívat si vánoční atmosféru plnými
doušky. Rodinná setkání, smích, vánoční cukroví a samozřejmě vánoční pohádky, koledy – to vše
nás během Vánoc doprovází. Ježíšek má všechno zajištěno, aby se mohla rozzářit očka našich
nejmenších a abychom všichni i letošní Vánoce mohli strávit s rodinou, blízkými přáteli a předávali
si hodně pravé radosti. Proto se radujte z maličkostí a z každého upřímného úsměvu, a to nejen
během vánočních svátků, ale během celého roku.
Stalo se již pěknou tradicí, že každoročně v adventní čas proběhl ve spolupráci se Základní
školou Ptení lampionový průvod obcí, rozsvícení vánočního stromku a ohňostroj. Letos zdobí naši
obec i krásný venkovní betlém, který kvůli instalací vnitřního nasvícení nejde přehlédnout.
Nemohu zapomenout i na již podesáté uspořádanou předvánoční výstavu, kde prodejem zboží
jsme utržili necelých 37 tisíc korun. Letošní dobrovolné vstupné z této výstavy v částce 922,- Kč
bude věnováno dennímu stacionáři Pivoňka v Prostějově, který byl také jedním z vystavujících.
Jsem rád, že při těchto akcích vždy vládne příjemná a srdečná atmosféra. Poděkování patří všem,
kteří poskytli k výstavě své výrobky a také kolektivu, který se podílel na uspořádání a zdárném
průběhu všech akcí. Vám, všem spoluobčanům, děkuji za práci, kterou jste pro zvelebení obce
za celý rok odvedli a zároveň Vás chci pozvat na relaxační „Silvestrovský špacír okolo Ptení“, který
se uskuteční v sobotu na Silvestra.
Blíží se čas, kdy si budeme dávat různá předsevzetí. Je na každém z nás, co by rád změnil
a na čem by chtěl v příštím roce zapracovat. Ovšem v několika málo bodech by se naše přání měla
shodovat. Pojďme si dát společné předsevzetí, že budeme k sobě více ohleduplní, vstřícní, budeme
si pomáhat, respektovat, ctít právo a soukromí druhých, budeme uctívat přírodu a náležitě se k ní
chovat. Pojďme dodržovat zákony, předpisy, staré české zvyky a tradice!
V čase Vánoc jsme si jaksi bližší, naše srdce se otvírají, jsou plna radosti a štěstí. Vánoční čas
spočívá v konání dobrých skutků pro neznámé lidí. Proto mějme na paměti rčení „přej a bude
Ti přáno“. Také vzpomeňme na naše nejbližší, kteří nás navždy opustili.
Vážení spoluobčané, je mojí milou povinností popřát Vám krásné a příjemné prožití svátků
vánočních, pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce. Přejme si, aby nás čas vánoční pohody, lásky
a pěkných vztahů provázel nejen po tyto svátky, ale i po celý rok.
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrnné usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 1. listopadu 2016
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 5. 8. 2016 do 1. 11. 2016
2) Kanalizační řád pro kanalizační systém Obce Ptení
3) Rozparcelování stavebních míst v lokalitě Farská zahrada
4) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
5) Provedenou deratizaci v obci
6) Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje v obci Ptení
7) Oznámení Okresního soudu v Prostějově o přípravě voleb soudců přísedících
8) Rozpočtové opatření starosty č. 4, 5, 6/2016
9) Dokončení obnovy katastrálního operátu a přepracování na digitalizovanou katastrální mapu
10) Přijetí Ing. Petera Kosztyu z ÚP na práce na čističce odpadních vod
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B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Pravidla rozpočtového provizoria (podle §13 Zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění) na 1. čtvrtletí roku 2017, v jednotlivých měsících tohoto
čtvrtletí čerpat finanční prostředky ve výši 1/12 výdajů roku 2016
2) Odklad výběru stočného na dobu od 1. 1. 2017 z těchto důvodů:
 nebyl schválen Kanalizační řád pro kanalizační systém Obce Ptení
 neznalost skutečných nákladů v době po skončení zkušebního provozu
 motivace občanů k připojení se a odvádění splaškových odpadních vod prostřednictvím
kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační síť a odvádění splaškových vod na ČOV
3) Smlouvu o odvádění splaškových odpadních vod mezi vlastníkem a provozovatelem – Obcí Ptení
a odběratelem. Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
4) Náhradu škody po prováděné splaškové kanalizaci:
 Ludmile Zatloukalové, Ptení 284 a Jaroslavu Fajstlovi, Ptení 283 v celkové částce 3.259,- Kč
 Evě a Jaromírovi Vyroubalovým, Ptení 279 v celkové částce 1.500,- Kč
 Libuši Greňové, sídl. E. Beneše 3912/17, Prostějov; Janě Látalové, Ptení 176 a Evě Opluštilové,
Blíšťka 450, Smržice v celkové částce 1.005,- Kč
5) Složení inventarizační komise:
 předseda Ing. Francová,
 členové p. Šmidra, pí. Krejčí, p. Peterka, p. Šnajdr
6) Rozpočtové opatření č. 7/2016
7) Příkazní smlouvu č. 542016 mezi Obcí Ptení a Violette, s. r. o., Tovární 1197/42a, Olomouc na
administraci zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ a MŠ
Ptení“ v částce 16.500,- Kč bez DPH, 19.965,- Kč s DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
8) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci areálu v rámci programu – Státní podpora sportu pro
rok 2017 – Program 133510
9) Příkazní smlouvu č. 552016 mezi Obcí Ptení a Violette, s.r.o, Tovární 1197/42a, Olomouc na
zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ a MŠ
Ptení“ v částce 16.500,- Kč bez DPH, 19.965,- Kč s DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
10) Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12190672.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
11) Dočasné postavení plechové garáže na pozemku p.č. 3564/5 v k.ú. Ptení panu Karlu Huňkovi,
Ptenský Dvorek 79
12) Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 591 - cca. 18 m2, v k.ú. Seč u Lipové
13) Jmenování kronikáře Mgr. Karla Foltina
14) Částku odměny kronikáře za sepsání kroniky za rok 2016 a roky následující ve výši
20.000,- Kč ročně.
15) Členy komisí a náhradníky členů hodnotící komise na administraci zadávacího řízení na akci
„Rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ a MŠ Ptení“:
Členové komise pro otvírání obálek:
 Ing. Monika Medková MBA, Jiří Porteš, Pavel Šnajdr
Členové hodnotící komise
Náhradníci členů hodnotící komise
 Jiří Porteš
 Eva Kloudová
 Pavel Šnajdr
 Pavel Šmidra
 Roman Minx
 Miroslav Peterka
 Mgr. Markéta Kohoutová
 Mgr. Kamila Francová
 Mgr. Viera Šmilňáková
 Josef Svoboda
16) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Ptení, RWE GASNET a Ing. Peterem Kosztyu v
částce 300,- Kč.
C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Realizaci dotažení kanalizační přípojky k parcele č. stavební 127/2 majitelky Marty
Kamenovové, Vrahovická 509/113, Prostějov – Vrahovice
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Z NAŠÍ ŠKOLY
Už paní Zima přichází snad…
Sobotní večer, mráz, jasná obloha. Světýlka
dětí v průvodu, který se vinul ulicemi Ptení,
plápolala jako jejich nadšené tvářičky. Místní hasiči
zajistili bezpečný průchod, šňůra lampionků jako by
totiž vůbec nekončila. U školky všichni společně
odpočítali posledních pár chvil, než se rozzářil
obecní vánoční stromeček. Tři, dva, jedna… svítí!
A mezitím si už před obecním úřadem mnuli zmrzlé
prsty velcí trumpetisté i malý flétnista, aby svou
hrou mohli oslavit nádheru této chvíle. Vánoční
atmosféru navíc podtrhovalo zvonění kostelního
zvonu a krásný slaměný Betlém.
Předposlední zastávkou byla ohňostrojová podívaná. A pak již průvod pokračoval parkem
ke škole, která už z dálky voněla po skořici, hřebíčku i badyánu.
Dle zvyku pomohly společnými silami čarovným zvonečkem rozsvítit školní vánoční
stromeček dívka z deváté třídy a malá prvňačka. Velký sbor žáků si pod vedením pana učitele
připravil vánoční písně. Dětské hlásky radostně zpívaly pro všechny rodiče, obyvatele Ptení i hosty.
Nakonec se i oni ke zpěvu přidali. Paní Zima byla ale neúprosná. Mráz štípal do rukou i do tváří,
všichni si podupávali do rytmu a už se ve skrytu duše těšili na další program. A tak přišel na řadu
horký punč. Pro děti i pro dospělé, k ohřátí i k dobré náladě a pohodě. Perníčky upečené s láskou
přišly k chuti všem. Pak už nebyl důvod spěchat domů.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto kouzelném večeru.

Besídka, jak ji vidí naši žáci….
Sešly se zde maminky, tatínci, babičky, dědečci a další členové rodin.
Lidé se do školy scházeli už dříve, aby si zabrali místo….
Každé dítě dostalo kinder vajíčko...
Každá třída tam měla svoje vystoupení…
Na začátek nám paní ředitelka s paní zástupkyní odrecitovaly svoji básničku…
Občerstvení výborné! U kantýny stála horda lidí...
Po besídce následovala diskotéka. Tombola byla bohatá.
Na jarmarku si všichni mohli zakoupit vánoční dárečky, které jsme vyrobili.
Osmá třída měla stánek a zde jste mohli darovat trvanlivé jídlo do Charity v Olomouci….
Naše vystoupení se nám povedlo, hlavně se smáli naší paní učitelce, kterou hrál Oldřich.
Měli jsme velkou trému…
Na diskotéce běhaly malé děti a řvaly u toho ''VŽUUM!'' dokud do sebe nenabouraly…
Něco bylo více vydařené něco zase méně, ale všichni se snažili….
O této besídce můžeme říct, že byla, jako vždy, nádherná!
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Žáci všech tříd si připravili vystoupení. Stejně jako každý rok ji moderovali naši deváťáci.
První vystoupení byl pokřik devítky. Nám se to líbilo, protože to bylo originální, a ještě nikdy jsme
to na besídce neviděli. Další představení byl tanec, který byl na druháky moc složitý, ale i tak si
s tím poradili. Sněhuláčci, tak se jmenoval roztomilý výstup prvňáčků. Na číslo si připravili
i oblečení, což krásně naladilo do zimní atmosféry. Jedno z nejlepších představení měli třeťáci,
diváky pobavilo. Všichni v zákulisí se smáli, až z toho prskali.
Vystoupení osmé třídy pochopil ten, kdo
umí anglicky. Šestá třída měla tanec Pomáda,
který určitě všichni znáte. My jsme to viděli jen
na generální zkoušce, ale co jsme slyšeli, prý
roztančili skoro i diváky! Opona se zatáhla,
a když se znova otevřela, všichni měli svítící,
vykulené oči, které moderátoři určitě viděli až z
pódia. Bylo to stínové divadlo.
Po tomto krásném vystoupení nám
moderátoři oznámili, že teď začíná přestávka,
během které jsme se mohli zajít občerstvit
a podívat se do vestibulu školy na náš malý
jarmark s věcmi, které jsme vyráběli my jakožto žáci školy.
Čas letěl a začalo další číslo programu. Na jevišti se objevili deváťáci jako roztleskávačky.
Když dotančili, přenesli jsme se na daleký západ s žáky šesté, sedmé a osmé třídy a zatančili si
kovbojský tanec. Pak jsme cestovali do Karibiku s páťáky. Tančák naší školy nám zatančil na píseň
Záchranný bod od Sebastiana, sedmá třída nám představila vtipnou školní hymnu s velmi
zajímavou paní učitelkou, Kuba Trochta zahrál na harmoniku, školní družina nám ukázala, jak
tancují andělé a na závěr, stejně jako jindy, nám deváťáci pustili vzpomínkové video. Žádné oko
nezůstalo suché…
Všichni jsme si besídku móóóc užili!

Zatmění Slunce na Základní škole ve Ptení
Když všichni tvrdí, že něco nejde, objeví se někdo, kdo to neví, a udělá to…

Asi takto by se dal popsat naprosto bezkonkurenční výsledek dlouhodobé práce českého
matematika, prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc. z Vysokého učení technického v Brně.
Ve spolupráci s prostějovskou hvězdárnou naše škola nabídla příležitost shlédnout unikátní
výstavu fotografií prof. Miloslava Druckmüllera, který vyvinul revoluční metodu zpracování
digitálních fotografií, díky které předkládá divákům strhující obrazy sluneční atmosféry pořízené
během úplných zatmění Slunce na nejrůznějších místech Země.

Informujeme





Silvestrovský špacír – v sobotu 31. prosince v 10,00 hodin. Sraz na návsi u betléma, dobrou
náladu a teplé oblečení s sebou. Cestou zajištěn oběd (guláš), možno opéct vlastní špekáčky.
Půjdeme cestou známou i neznámou, vhodnou i pro děti. Návrat kolem 14,00 hodiny.
V Konickém regionu proběhne tradiční Tříkrálová sbírka 2017. Sbírka bude zahájena v pátek
6. ledna 2017 v 17,00 hodin Mší svatou s požehnáním koledníkům v Konickém farním kostele.
Hlavním dnem koledy bude sobota 7. 1. 2017. V roce 2017 je obecným účelem Tříkrálové sbírky
pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
První svoz TKO v roce 2017 se uskuteční v pondělí 2. 1. 2017
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KNIHOVNA V NOVÉM
Poslední roky působila místní knihovna v budově Základní školy Ptení. Demografický vývoj
se však projevil i u nás a bylo nutné uvolnit místnost pro novou třídu. V přízemí obecního úřadu
proto byla zrekonstruována a vybavena novým nábytkem místnost, která slouží již od 2. listopadu
našim občanům. V novém umístění je knihovna přístupnější pro všechny věkové kategorie, a tak
úspěšně narůstá i počet čtenářů.
Vedoucí místní knihovny Mgr. Jana Foltinová proto děkuje pracovníkům Základní školy
Ptení, Obci Ptení a všem nadšencům, kteří se podíleli na přestěhování a vybavení nové knihovny.

CO SE DĚLO V OBCI
Jak jsme avizovali v minulém Ptenském zpravodaji, proběhlo několik tradičně pořádaných
akcí. V říjnu jsme přivítali nové občánky. Tentokrát mezi nás přibyly 3 holčičky a 6 kluků. Děti
z mateřské školy potěšily rodiče i prarodiče svými básničkami a maminkám předaly kytičky.
Rodiče nových občánků pak dostali pro svoje děti malý dárek a finanční hotovost. Všem dětem
i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a radosti ze života.
V posledním listopadovém týdnu se uskutečnilo každoroční setkání zastupitelů obce
s našimi jubilanty, kteří v letošním roce oslavili své 70. a 75. narozeniny. Pro oslavence připravili
program žáci základní školy, krásně s nimi zpívaly i paní učitelky. A tak si všichni dohromady
zanotovali lidové písničky, zasmáli se hanácké vyprávěnce a nechyběl ani šikovný harmonikář,
který hrál pro obveselení všech až do konce setkání.
Mezi oblíbené události před koncem roku patří také rozsvícení obecního stromku, kterému
předchází lampionový průvod pořádaný základní školou. Program letos obohatilo i zastavení
u Betléma u obecního úřadu. Betlém je dílem p. místostarosty, kterému pomáhali nejen
zaměstnanci obce, ale do výroby zapojil i vlastní rodinu. Pod jeho taktovkou byl odpálen i tradiční
ohňostroj, letos podpořený finančním darem od firmy STAVING engineering, s.r.o., Olomouc.
Také přípravu tradičního punče podávaného na každoroční předvánoční výstavě musel převzít
p. Šnajdr, protože starosta tentokrát pouze fandil z nemocničního lůžka. Konzumace punče byla
hojná jako každý rok, takže se určitě vydařil. Na výstavě si dospělí i děti mohli koupit drobné dárky
pro své blízké nebo jen tak příjemně prožít adventní odpoledne.

PROSINEC 2016

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

7

Rekonstrukce rozhlasu ve Ptenském Dvorku a Holubicích
V celé obci Ptení byl rozhlas původně vybudován jako bezdrátový. V roce 2014 byl proto nejprve
rekonstruován rozhlas ve Ptení. Vysoká poruchovosti a stížnosti občanů z Holubic a Ptenského
Dvorku na špatnou slyšitelnost se staly důvodem, proč Obec Ptení využila možnosti zažádat
v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje o dotaci. Celková částka na tuto
rekonstrukci činila 328.986,- Kč včetně DPH. Z rozpočtu Olomouckého kraje jsme vyčerpali částku
98.695,- Kč, byla z něj pořízena i centrála na překlenutí případného výpadku elektrické energie.
V místních částech nebyly instalovány sirény, vybudováním rozhlasu je tedy posíleno i krizové
řízení. Na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, je nyní obec připravena informovat
osoby ve svém katastrálním území o případných nebezpečích.

Upozorňujeme občany, že v době od 27. 12. do 30. 12. 2016
je z důvodu čerpání dovolené obecní úřad uzavřen.
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Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
LISTOPAD
Dosedělová Jarmila
Ptenský Dvorek č.e. 246
Rozsíval František
Ptení 222
Klváčková Zdeňka
Ptení 214

PROSINEC
Huňka Karel
Zbořil Stanislav
Hadrová Jitka

Ptenský Dvorek 79
Ptení 36
Ptení 240

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho
sil do dalších let!
V TOMTO ROCE SE V NAŠÍ OBCI NARODILI TITO NOVÍ OBČANÉ
Šustáčková Eliška
13.02.2016
Ptenský Dvorek 91
Vejmola Jaroslav
25.03.2016
Ptení 132
Silný Tomáš
18.05.2016
Ptení 24
Tejkal Štěpán
18.05.2016
Ptení 143
Přikryl Mikuláš
04.08.2016
Ptení 312
Müller Bartoloměj
31.08.2016
Ptení 264
Vysloužilová Simona
14.09.2016
Ptenský Dvorek 90
Peterková Tereza
23.11.2016
Ptení 130
Dvorský Tobiáš
27.11.2016
Holubice 16
Tesařová Alena
15.12.2016
Ptení 290

Přejeme dětem do života hodně štěstí, zdraví a lásky a jejich rodičům hodně hezkých
chvil prožitých s jejich dětmi.
V ROCE 2016 UZAVŘELI MANŽELSKÝ SVAZEK TITO NAŠI OBČANÉ
04.06.2016
25.06.2016
03.09.2016
22.10.2016

Vojtěch Fried a Terezie Horáková
Vlastimil Frodl a Kristýna Šanovcová
Jan Štefaňák a Anna Hajnyšová
Josef Vlach a Jana Sojáková

Přejeme jim na společné cestě životem hodně lásky,štěstí
a vzájemného porozumění.
+
V ROCE 2016 NÁS NAVŽDY OPUSTILI TITO OBČANÉ

25.01.2016
03.04.2016
11.04.2016
26.04.2016
16.05.2016
18.05.2016
08.07.2016
16.07.2016
25.09.2016
30.10.2016
10.12.2016

Nejezchleb Antonín
Zajíček Zdeněk
Menšíková Věra
Tříska František
Čížková Božena
Frodlová Daria
Valtr Josef
Ovčáčík Jindřich
Jelínek Alois
Portešová Ludmila
Portešová Anežka

Ptení 66
Ptenský Dvorek 46
Ptení 134
Ptení 164
Ptení 55
Ptení 147
Ptení 52
Ptení 36
Ptenský Dvorek 90
Ptenský Dvorek 82
Ptení 101

Ptenský zpravodaj – informační čtvrtletník Obecního úřadu ve Ptení. Vydavatel: Obec Ptení, IČO
00288691. Náklad 350 výtisků. Distribuce zdarma. Redakční rada: Jiří Porteš, Pavel Šnajdr, Vladimíra
Krejčí, Ing. Anna Krejčí. Zapsáno v evidenci periodického tisku MKČRE18078. Vychází v elektronické
podobě na stránkách www.pteni.cz. Den vydání 21. prosince 2016.
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PRO TY, KTEŘÍ RÁDI LUŠTÍ, TU MÁME JEDNU VÁNOČNÍ
OSMISMĚRKU.
Přejeme Vám příjemné luštění.

ACHÁT, ÁCHAT, ANSÁMBL, ANTIGONA, ATOLEK, AVAŘI, AVIA, BACIL, BAGR,
BAHNÍK, BOLTCE, ČTYŘHRA, DBÁT, DĚNÍ, EGOISTA, EXPANZE, GALAXIE, HESLA,
HOLD, HROCH, IDEA, KABINETY, KLAM, KLAN, KMENT, KOCÁBA, KOČÍ, KOPANEC,
KORD, KRÁČET, KUŘE, KÝTA, LAKY, LINO, LÍSTKY, MĚCHÁČ, MLHA, MÓDA, MORD,
NADACE, NAPŘED, NEGR, NOHY, OBDAT, OGAM, OHRYZEK, OKNO, OLOVA, PAKL,
PLKAT, PRAK, REVALVACE, ROPA, RÝHA, SISAL, STRH, STŘELEC, SVĚTLINA,
ŠATNÍK, TÁLY, TOXIN, TVÁŘ, ÚCHOP, ÚRAZ, VAZÁK, VĚRNÍ, VIBEX, VOJÍN, VRAKY,
ZASLAT, ZDARMA, ZIMA
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Něco pro zasmání a k zamyšlení…
Moji rodiče
Rodiče se dělí na dvě části: matku a otce. Matka se ještě rozděluje na ženu v domácnosti
a v zaměstnání. Doma se potom ještě skládá z manželky, matky, kuchařky, uklízečky, pradleny,
zásobovačky, účetní, vychovatelky, švadleny…ostatní se nepamatuji, ale máma toho umí
vyjmenovat víc, jako např. služka, otrok a jiné. Matka se vyznačuje tím, že se zázračně nachází
na více místech najednou, umí v jedné chvíli myslet na sto věcí, přičemž deset věcí dělá současně.
Vidím na vlastní oči, jak po návratu z práce dá vařit vodu na sporák, zatímco zadělá na buchty.
Přitom jí běží pračka, do níž chodí vyměňovat prádlo, mně vymýšlí věty oznamovací, tázací
a rozkazovací a naši Olinku zkouší z velké násobilky. Ve volném čase stačí i vyžehlit. To, že potom
přebalí malého Karlíka a udělá mu sunar s krupicí, si ani nevšimnu. Dvě oči mi na to nestačí. Když
potom zasedneme k večeři, všechno je připravené na stole, já mám na teplákách zašité nové díry,
Olina má umyté vlasy a prádlo visí na balkóně. Potají si mámu prohlížím. Má opravdu jen dvě ruce
a přece, když přijde domů z práce má v jedné ruce malou kabelku, v druhé dvě síťovky s nákupem
a v třetí...ne, vždyť jsem už povídal, že má jen dvě ruce, ale nese ve fusaku Karlíka.
Otec se neskládá ani nerozděluje. Nachází se v zaměstnání a doma, ale doma ho najdete málokdy.
Kromě snídání a večeření, když sedí u stolu, vyskytuje se obyčejně v křesle a bývá zakrytý
novinami. Zanechává po sobě vždy totožné stopy: rozevřené a převrácené noviny a cigaretový
popel, někdy i v popelníku. Na rozdíl od mámy, i když má dvě ruce, přichází domů s rukama
prázdnýma. Jestli umí násobilku, nevím, ale psát asi neumí, protože mně žákovskou knížku ještě
nikdy nepodepsal. A ani není prozkoumané, proč patří do skupiny rodičů, když na rodičovské
sdružení vůbec nechodí. Jak umýt auto taky nezkoušel. Pan učitel povídal, abychom se při psaní
tohoto úkolu zamysleli nad prací svých rodičů. Ve škole přidělují žáka, který řádně nepracuje
a neučí se, dobrému a snaživému žákovi, aby se od něj něco naučil. Tak si myslím, že při svatbě
přidělují muže ženám, aby je ženy něčemu dobrému naučily a měly na něj dobrý vliv. Mojí mámě
se to zatím bohužel nepodařilo.
Ptá se premiér na předvánočním předvolebním
mítinku občanů: „Rád vás vidím, milí občané a moji milí
voliči. Tak jakpak se těšíte na Vánoce, jakýpak pěkný
stromeček si díky naší moudré vládě ozdobíte? Třeba vy,
mladá paní?”„No předloni jsme měli smrček, loni
borovičku a letos bychom rádi jedli...”
Policajt si na Silvestra
pročítá nový kalendář
a znechuceně říká: „To je
ale pech, 23. dubna mám mít svátek a oni mi ho zamítli!”
„To není možné, ukaž to,” říká mu kolega, koukne se na to
a povídá: „Fakticky, máš pravdu, napsali ti tam Ne.”

