SLOVO STAROSTY
„Léto budiž pochváleno!“ Tuto zdravici používáme snad pokaždé, když se těšíme na trochu
volna a pohody. Odpočinek, lenošení, nabití se sluníčkem, válení se a nic nedělání – přesně o tom
by mělo být alespoň pár dnů v červenci a srpnu. Zastavit se, lehnout si třeba pod lípu, pozorovat,
jak se chvějí listy ve větru a bzučí včely. A proč ne? Vždyť je léto! Červen, který už je skoro minulostí,
nás provázel typicky letními teplotami – střídaly se teplé až tropické dny s chladnějšími. Přestože
zapršelo, stále můžeme pozorovat nedostatek vláhy v půdě. Letošní začínající léto se mi přesto zdá
poněkud uspěchané. Rychle rostoucí tráva nás nutí neustále kosit, i když letos v omezené míře počtu
zaměstnanců. Pracovní úřad překvalifikoval podmínky pro přijetí zaměstnanců na veřejně
prospěšné práce a snaží se uplatnit v zaměstnání pouze dlouhodobě nezaměstnané osoby. Tím jsme
přišli o značný počet zaměstnanců, se kterými jsme v minulých letech disponovali. Tuhle absenci
musíme krátkodobě řešit brigádníky. Ale i přes tyto problémy se dokážeme přenést a sezonu jsme
zahájili pravidelným úklidem.
Nejraději bych psal jenom o tom, co se nám v obci
podařilo zlepšit, ale bohužel musím psát i o nešvarech
některých našich občanů. Vím, že se opakuji, ale třeba
se někdo chytne za nos. Prosím Vás, nedávejte
ke kontejnerům na plasty a sklo pneumatiky, koberce,
plechovky, boty a jiné odpadky. Vždyť v místech, kde jsou
tato sběrná místa, bydlí naši spoluobčané a Vy jim
před domem děláte skládky! Upozorňuji všechny, kdo
využívá kontejnerové stání v obci a na parkovišti,
že kontejnery jsou určeny pouze na odpad, který
je na kontejneru označen – sklo, PET lahve, papír, textil.
Ostatní odpady patří do Vaší popelnice či nebezpečného
odpadu. Nedělejte si, prosím, skládku odpadů z místa
určeného pro kontejnerová stání. To samé platí
i o ukládání odpadů na hřbitově. Kontejner je určen pouze
na odpad ze hřbitova (květiny, věnce). Obaly z hřbitovních
svíček prosím ukládejte do popelnic.
Zpozorujete-li, že někdo vyváží jiný odpad,
než na který je hřbitovní kontejner určen, prosím,
informujte nás na OÚ.
Obracím se na všechny občany, dbejme společně
na čistotu a pořádek v obci, aby prostředí, ve kterém
žijeme, bylo příjemné, aby se nám všem v naší obci
spokojeně žilo.

2

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2017

Policie ČR opět upozorňuje občany a především seniory, aby dbali zvýšené opatrnosti
a obezřetnosti a vždy zvážili komu otevírají dveře a koho si pozvou do svého bydliště. Nezvané,
neznámé návštěvy jsou vždy podezřelé a nevěstí nic dobrého. V současné době veškeré přeplatky
firmy zasílají přes účet nebo složenkou a jejich zaměstnanci nechodí osobně. Pokud se jedná o odečet
plynu, elektřiny, či vody, vždy určitá společnost dopředu zákazníky upozorňuje a jejich zaměstnanci
vlastní služební průkazy, které si je možno telefonicky u určitých firem ověřit. Z těchto důvodů
je dobré mít zapsaná čísla nejen na policii, rychlou záchrannou služby a hasiče, ale i na firmy, které
se v průběhu roku mohou v místě vašeho bydliště vyskytnout. Další skupinu tvoří podvodníci, kteří
zazvoní u vašich dveří a snaží se do vašeho domu vniknou pod záminkou nevolnosti, žízně či Vám
přinášejí důležité zprávy o vaší rodině. Také nepouštějte žádné podomní prodejce, kteří Vám
zaručují stoprocentní kvalitu zboží. Nepouštějte si tyto nebezpečné návštěvy do svých domovů
a chraňte si tak svůj majetek. Předejdete tak zbytečným nepříjemnostem oloupení. Podezřelý pohyb
osob nahlaste na Policii ČR.
V druhé polovině roku nás čekají důležité investiční stavby. Díky dotaci, kterou jsme dostali,
se pustíme do zateplení budovy obecního úřadu. Budou vyměněna všechna okna za plastová,
provede se zateplení fasády a půdy. Obecní úřad tím pádem bude mít i nový, krásnější kabát. Díky
provedeným úpravám dojde ke snížení výdajů na vytápění, které tvoří značnou část rozpočtu
na tomto zařízení. Další stavba, která nás čeká, je vybudování inženýrských sítí na Farské zahradě,
kde vznikne nových osm stavebních míst. Vzhledem k tomu, že v obci je i nedostatek volných míst
v mateřské školce, rozhodlo se zastupitelstvo obce tuhle věc řešit přístavbou jedné třídy. Nová třída
by měla být připravena pro děti které nastoupí do mateřské školky v září 2018. Doufáme, že další
velkou akcí, která letos začne, bude „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Ptení“. Dodavatele
stavby už jsme vysoutěžili, jen čekáme, zda dosáhneme na dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
a z Olomouckého kraje. Věřím, že nové prostředí sportoviště bude pro žáky příjemné, inspirativní
a o to raději a s větší chutí budou školu navštěvovat.
Obecní zpravodaj je vydáván jen pro velmi malou a hranicemi obce úzce vytyčenou lokalitu.
Vychází méně často než celostátní zpravodajská média, a především ho nevytváří profesionálové.
Je financován obcí a pisatelé mají k místu, problematice a hlavně lidem, blízký vztah. Máte-li chuť
něčím přispět, máte-li názor, o který se chcete podělit, zajímavý nápad či jen ventilovat své myšlenky
do zpravodaje ke zlepšení života v obci – není v tom problém. Pošlete nám svůj článek a my Vám
ho otiskneme. Obec bude taková, jakou si ji sami uděláme.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci
a hladkém průběhu akce „Děti dětem 2017“. Poděkování patří i všem účinkujícím dětem, výtečnému
moderátorovi akce, pedagogům, hasičům, spoluobčanům, kteří nám předvedli svoje „udržované
motorové miláčky“ a v neposlední řadě všem, kteří se o nás starali obsluhou. Zvláštní poděkování
si zaslouží všichni sponzoři. Spoluobčanům děkuji, že jim není lhostejný osud našich postižených
dětí. Výtěžek 22.535,- Kč bude rozdělen a předán mezi čtyři postižené osoby.
Na pátek 30. června se moc těším. Je to den, kdy si člověk uvědomí, jak rychle ten čas letí.
V aule základní školy se sejdou všichni žáci k vyhodnocení celého školního roku, zápisu těch
nejlepších do „Zlaté knihy“ školy a předání cen za celoroční výsledky. Hlavně pro deváťáky
je to slavnostní chvíle, neboť z rukou třídní učitelky a za přítomnosti ředitelky školy převezmou
závěrečná vysvědčení. Jsou to vždy hezké chvíle, když sleduji, jak dojatí z loučení se svými učiteli,
kamarády a tak dobře známým prostředím stojí na začátku své nové cesty, kterou s napětím
a očekáváním vyhlížejí. Přeji jim všem, aby tato cesta měla správný směr a dovedla je k vytčenému
cíli. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů, milí absolventi. A nikdy nezapomeňte na ptenskou základku.
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Na úplný závěr bych Vám rád popřál klidné období, sloužící především na odpočinek
a regeneraci duše i těla. Prosím všechny občany, aby byli ohleduplní ke svým sousedům a v neděli
a ve svátky nepoužívali motorové sekačky a jiné hlučné stroje. Přeji Vám hodně sluníčka, nikoliv
však úžeh, příjemnou dovolenou a jako vždycky pohodu v rodinách. A budete-li někam cestovat,
přeji Vám šťastnou cestu a věřím, že stejně jako u mne, platí i u Vás přísloví - „Všude dobře, doma
nejlíp“.
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrnné usnesení ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 27. dubna 2017
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 29. 3. 2017 do 27. 4. 2017
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ptení za rok 2016 – nebyly zjištěny chyby
a nedostatky
3) Akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Elektrotříkolka
pro ČOV Ptení“
4) Nařízení statutárního města Prostějova č.2/2017, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov
5) Informaci o přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin: 3.7. - 18.8.2017 provoz mateřské
školky uzavřen. MŠ se otevírá 21. 8. (pro stávající děti). Nové děti nastoupí 1. 9. 2017
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Ptení za rok 2016“
3) Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ a MŠ Ptení“ v rámci
Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017
4) Spolufinancování projektu Rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ a MŠ Ptení
do výše 5.000.000,- Kč
5) Rozpočtové opatření č. 1
6) Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání (VPP) na tři pracovníky
7) Oslovení architektů a projektantů na vypracování projektu „Přístavba MŠ Ptení“
8) Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí, název projektu „Zateplení budovy
Obecního úřadu v Obci Ptení“
9) Doplnění obsahu pořizované změny č. 1 územního plánu o uplatněný požadavek společnosti
Agrop Nova a. s. Ptenský Dvorek 99, na výrobní a skladové plochy na pozemcích parcelní čísla
2135/1, 2136/7, 2136/6 a 2138 v katastrálním území Ptení. Vzhledem k podstatné úpravě
návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Ptení souhlasí s opakovaným projednáním tohoto
dokumentu podle § 47 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (v
platném znění)
10) Realizaci a administraci výběrového řízení na zhotovitele stavby projektu „Zateplení budovy
Obecního úřadu v Obci Ptení“ firmou Egrant s.r.o. Veverková 1343/1 Hradec Králové, v částce
16.000,- Kč bez DPH, 19.360,- Kč včetně DPH
11) Členy komisí a náhradníky členů hodnotící komise na administraci zadávacího řízení na akci
„Zateplení budovy Obecního úřadu v Obci Ptení“
Členové komise pro otvírání obálek:
Mgr. Milan Konečný
Jiří Porteš
Pavel Šnajdr
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Členové hodnotící komise
Mgr. Milan Konečný
Roman Minx
Jiří Porteš
Pavel Šnajdr
Richard Tříska
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Náhradníci členů hodnotící komise
Miroslav Peterka
Josef Svoboda
Pavel Šmidra
Mgr. Kamila Francová
Eva Kloudová

C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Změnu způsobu obsluhy pošty 798 43 Ptení na Poštu Partner provozovanou Obcí Ptení
Souhrnné usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 20. června 2017
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 28. 4. 2017 do 20. 6. 2017
2) Informace Policie ČR ohledně zvýšené opatrnosti na podvodné prodejce a falešné energetiky
3) Cenu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
4) Výtěžek 22.535,- Kč z charitativní akce „Děti dětem“ pořádaný dne 10. 6. 2017
5) Zapojení se do projektu „Předcházení textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšířené
sběrné sítě kontejnerů“, a to v rozmístění 3 kontejnerů v obci
6) Informace o zahájeném územním řízení akce „Ptení – inženýrské sítě Farská zahrada“
7) Rozpočtové opatření starosty č. 2/2017
8) Informace o výstavbě nové mateřské školky
9) Uzavření Obecního úřadu Ptení od 3. 7. do 7. 7. 2017 z důvodu čerpání řádné dovolené
10) Informace k záměru stavby „Autobusová zastávka a točna autobusů u žel. stanice Ptení“
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2) Závěrečný účet obce Ptení za rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad
3) Účetní závěrku Obce Ptení za rok 2016
4) Přijetí dotace pro jednotku SDH od Olomouckého kraje z „Programu na podporu JSDH 2017“
v částce 25.000,- Kč
5) Spolufinancování obce příspěvkem jednotce SDH minimálně částkou přijetí dotace
od Olomouckého kraje – min. částkou 25.000,- Kč
6) Smlouvu mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
25.000,- Kč na pořízení kalového čerpadla s příslušenstvím. Pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy
7) Pachtovní smlouvu číslo 206/2017 mezi Obcí Ptení a ZOD Ptení, Ptení č. 350 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a výší ročního nájmu 39.837,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
8) Střednědobý výhled rozpočtu obce Ptení na roky 2019–2020
9) Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ a MŠ Ptení“ v rámci
Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, dotační titul č. 6 Podpora obnovy
sportovní infrastruktury
10) Spolufinancování projektu Rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ a MŠ Ptení ve výši
8.000.000,- Kč
11) Rozpočtové opatření č. 3/2017
12) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Obcí Ptení a Obcí Lipová na stavbu
„Oprava místní komunikace v obci Lipová-Seč, k pile“
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13) Ing. Jiřího Bajgara, B. Němcové 3796/20 na vypracování projektové dokumentace pro územní
a stavební povolení, včetně dokladové části a podání žádosti na akci „Kanalizace Ptení –
rozšíření Ptenský Dvorek“ v celkové ceně 49.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy
14) Příspěvek na pořízení technologie přečerpávací jímky tlakové kanalizace vlastníkovi
nemovitosti p. Stanislavu Konečnému, Ptenský Dvorek 89, u kterého není technicky možné se
připojit gravitačně. Příspěvek bude poskytnut do výši 20.000,- Kč prokazatelně vynaložených
nákladů za podmínky potvrzení nemožnosti připojit se stavební firmou Strabag, a. s.
15) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a Tělocvičnou jednotou Sokol Ptení, č. p. 159,
o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
16) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a spolkem Sarkander, z. s., Biskupské náměstí 841/2,
Olomouc, o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy
17) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., místní
organizace Ptení, č. p. 152 o poskytnutí daru ve výši 3.500,- Kč. Pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy
18) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Spolkem Neklid, z. s. Rokycanova 229/20, Nové Sady,
Olomouc o poskytnutí daru ve výši 2.500,- Kč na akci „Dvoreček radosti 2017“
C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Dodatečné zřízení přípojky k objektu rodinného domu č. p. 141 z rozpočtu obce

Z NAŠÍ ŠKOLY
Vernisáž
Letos poprvé se žáci 8. třídy společně s výtvarným kroužkem rozhodli udělat malou výstavu
žákovských obrazů. Celá výstava probíhala pod vedením paní učitelky Veroniky Klemešové.
Uskutečnila se první červnový týden vždy v odpoledních hodinách i pro veřejnost.
Všichni autoři děl se sešli v aule a tam proběhlo slavnostní zahájení. Nechyběl hudební
doprovod a samozřejmě dětské šampáňo na oslavu otevření naší historicky první výstavy. Žáci
z ostatních tříd se mohli kochat krásnými výtvory svých spolužáků. Byl to nezapomenutelný zážitek
a všichni věří, že by se mohl znovu opakovat.
A zde je pár fotografií, na kterých můžete vidět, jak jsme se na výstavu připravovali.
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Coolinaření s Albertem
Jako každý rok se naše škola zúčastnila skvělé akce garantované společností Albert. Celá škola
si užívala pocit být na chvíli šéfkuchařem či šéfkuchařkou. Akce se moc vydařila, všichni byli
nesmírně šikovní, ale největší obdiv si podle mě zaslouží paní učitelky v porotě, protože sníst banán,
česnekovou pomazánku, „grilované ovoce“ a jablkové pyré k tomu, to jistě stojí trošku úsilí.
Ti nejlepší si právem vybojovali krásné ceny od Tescomy, jako například formu na pečení, teploměr,
nebo vykrajovátka na perníčky. Gratulujeme!
A abyste nemuseli při čtení tohoto článku jen polykat sliny, přinášíme Vám několik zajímavých
inspirací:
Ingredience:
✓
✓
✓
✓
✓

Chléb
Pomazánkové máslo/pomazánka
Salát, špejle
Paprika
(jarní cibulka + slané tyčinky)

Postup:
1) Chléb skrojíme do tvaru lodě
2) Palubu potřeme pomazánkovým máslem
či pomazánkou
3) Na špejle napíchneme salát jako plachty
a nahoru připevníme jako vlajku kousek
papriky
4) Do obvodu paluby ještě můžeme
zapíchat kousky tyčinek a proplést jimi
nať z cibulky

Čarodějnice
Z důvodu nepříznivého počasí se letos čarodějnice ve Ptení uskutečnily až v květnu. Jako
každý rok byla akce velice úspěšná. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější čarodějnické disciplíny,
např. byly hod koštětem, chytání pavouků, let na koštěti či čarodějnický slalom. Za každou splněnou
disciplínu dostaly děti čarodějnický peníz, za který si pak domů odnesly skvělé a vtipné ceny.
O občerstvení bylo postaráno kroužkem Světové školy a FC Ptení. Kroužek Světové školy
použil peníze ze zakoupených jídel na Skutečný dárek. Za vybrané peníze jsme zakoupili čtyři kozy
a pět ovcí. Na školní zahradě stála vatra s čarodějnicí, která byla upálena, a my jsme si nad ohněm
mohli opéct špekáčky. I když začalo pršet, nikoho to neodradilo a všichni se přesunuli dovnitř,
kde akce pokračovala.
Myslím, že se letošní čarodějnice povedly tak jako v minulých ročnících.
N. D.
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Den dětí ve škole
V pátek 2.6. se konal DĚTSKÝ DEN pro naše mladší spolužáky, ale i naše nejmladší
z mateřské školky. Na školní zahradě byly přichystané nejrůznější disciplíny pro různé věkové
kategorie. Děti si mohly zahrát hru na veverky, poskládat puzzle, poznávat pohádkové postavičky,
zkusit si slalom s hokejkou, překážkovou dráhu a mnoho dalších disciplín. Každé dítě, které
soutěžilo, nakonec dostalo sladkou odměnu. A abychom se taky něco naučili, přijely k nám studentky
ze Střední zdravotnické školy v Prostějově. Předvedly nám ošetřování drobných úrazů a naučili jsme
se i masáž srdce.
Krásný a slunečný páteční den se nám podařil. A věřím, že bude stejně tak dobrý i příští rok.

Školní rok 2016/2017 končí…
Poslední čtvrtletí uteklo jako voda. V dubnu k nám přijela na besedu o Africe dvojice mladých
lidí a podělila se o zážitky z Keni.
„Nesuďte knihu podle obalu,“ to je heslo projektu Živé knihovny, která umožnila našim
žákům rozhovor se zástupci skupin, se kterými by se jinak osobně pravděpodobně nesetkali nebo
nebavili. Ve školní družině se konal koncert a dozvěděli jsme se i to, co to je „atramentová machuľa“.
Hasiči z Konice si pro nás nachystali vzdělávací program a víme, jak se zachovat v případě nebezpečí.
7. dubna k nám přišlo 36 předškoláků k zápisu do první třídy, a po dlouhé době budou
ve Ptení první třídy hned dvě!
Doprovodný program projektu „Ovoce a zelenina do škol“ s maskotem Bovýskem dorazil
do naší školy se spoustou otázek a her a víme, jak chutná třeba ovoce karambola. Abychom
se neztratili, pozvali jsme si absolventy přírodovědecké fakulty, aby nám ukázali, jak se orientovat
v terénu. V přírodovědné soutěži Zlatý list družstvo Pteňáci vybojovalo páté místo a Křováci skončili
osmí.
V květnu pokračovala soutěž ve sběru starého papíru a povedlo se odevzdat 18 tun! Začátkem
května jsme se zúčastnili finále přeboru škol v orientačním běhu v Teplicích nad Bečvou a obsadili
jsme jako škola 3. místo v kategorii nejmladších žáků!
Jak vypadá běžný den českých vojáků na zahraniční misi? Jaký je Afghánistán zmítaný
dlouholetou válkou? Jací jsou místní obyvatelé a kdo jsou váleční veteráni? O tom všem nám
vyprávěli vojáci.
Ten, kdo navštívil Tvořivou dílničku v aule školy, si odnesl domů vlastnoručně vyrobený
přívěšek nebo magnetku a odpočinul si při tomto radostném tvoření. Projekt E-bezpečí se zaměřuje
na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují děti i dospělé uživatele internetu. Žáci
se dozvěděli, jaké riziko hrozí, když veřejně sdílí osobní údaje. V květnu se uskutečnily i výlety
a počasí nám – až na šestou třídu, která málem zmrzla, přálo. A ještě jsme se všichni fotili, abychom
měli památku na tento školní rok.
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Jsme velice úspěšní i v matematické soutěži. Do okresního kola Pythagoriády postoupilo
z naší 5. třídy hned 9 uchazečů, z nichž 3 byli i velmi úspěšnými řešiteli! A jako bonus pro šestou
třídu jejich spolužačka postoupila a úspěšně se zúčastnila krajského kola zeměpisné olympiády!
A je tady červen! Den dětí, ten byl plný radosti, her, laskomin, a v jídelně na nás čekal
slavnostní oběd. Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků naší školy byla 2. června. Celý týden byla
výstava přístupná široké veřejnosti. Kdo se přišel podívat, byl mile překvapený. Máme moc šikovné
děti!
První víkend v červnu se v Praze sešlo 20 tříčlenných dětských týmů na celostátním finále
Coolinaření se Zdravou 5. Čekali nás 2 náročné disciplíny – zdravý pokrm dle vlastního výběru,
a pak takový malý nevinný chytáček, vybrat ty správné potraviny z "mystery boxu" a naaranžovat
je do svačinové krabičky tak, aby nikdo neodolal. Jak to dopadlo? Naši Chechtálci (nebo spíše
Chechtalky) – žákyně 6. třídy, vybojovaly 2. místo v celostátní soutěži!
Pokračoval projekt Celé Česko sportuje a Hejtmanův pohár, a tak jsme celý rok byli všichni
v pohybu. Ve středu 21. 6. jsme oslavili Olympijský den během a uspořádali závod společně s 50 000
dětmi z celé republiky.
Poslední týdny nás čekalo ještě hodně práce. Přípravy na závěrečné testy, trénink
na dopravním hřišti, přebírání učebnic, úklid tříd… Deváťáci chystají své tablo a poslední červnový
den se s nimi rozloučíme a slavnostně ukončíme školní rok. Společně jsme ho naplnili prací
a spoustou hezkých zážitků.
Děkujeme všem, kteří přispěli na Skutečný dar! Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru
starého papíru! Děkujeme všem, kteří fandí naší škole!

ORIENTAČNÍ BĚH
Kroužek orientačního běhu při Základní škole Ptení je úzce spojen s TJ Sokol Ptení, pod jehož
hlavičkou všichni žáci naší školy závodí. Orientační běh není příliš divácky atraktivní, ale už i někteří
rodiče našich žáků se přesvědčili na vlastní oči, vlastně doslova na vlastní kůži, že je to sport
pohodový, zábavný a kdo rád zažívá překvapení, rád překonává překážky a má rád dobrodružství,
tak je to sport i pro něj. V současné době je pro nejmladší děti připravena kategorie HDR (hoši,
dívky, rodiče) a pro všechny, kteří se chtějí náhodně zúčastnit, chystají vždy pořadatelé kategorii P
– příchozí. Jste též zváni.
Velkým úspěchem v tomto školním roce pro naše začínající běžce bylo, že prakticky všichni
se do lesa vydali sami, na svá první velká dobrodružství, bez mámy, táty, prostě bez dospělého.
A bude ještě nějakou chvilku trvat, než se jim začne dařit tak, jak by si sami představovali.
Ale spousta tréninků i závodů, kterých jsme se letos zúčastnili, přece jenom přinesla první úspěchy.
Mezi naše největší talenty patří Matěj Mikuš, který z 10 závodů stál šestkrát na velké bedně
ve své kategorii. Dařilo se i Jakubovi Šnajdrovi, který se na ni vešel třikrát. V Teplicích nad Bečvou
v Krajském finále škol v orientačním běhu se naši nejmladší žáci umístili celkově na 3. místě. Děkuji
jim za reprezentaci školy a všem, kteří se podílejí na organizaci tréninků a závodů, za jejich ochotu,
volný čas a vstřícnost, bez toho všeho bychom se neobešli. Moc děkuji.
Kateřina Mikšíková
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Z NAŠÍ OBCE
Návštěva ZOO Zlín
V zoologické zahradě nehlaďte lva po bradě… Možná s tímto mottem vyjely v sobotu
20. května dva plné autobusy milovníků zvířat do ZOO Zlín. Počasí bylo příjemné, přesně na výlet:
ani horko ani zima, hlavně nepršelo. Prošli jsme celou ZOO, viděli všechna možná zvířata od zeber,
přes mravenečníka (který ovšem většinou spal), slony, hady, opičky, plameňáky, papoušky, klokany,
až po rejnoky. Ti se stali největší atrakcí, kdo chtěl, mohl je hladit, komu nebylo líto pár korun,
ten si je i nakrmil. Škoda, že jsme nemohli pohladit toho lva, král zvířat všechny návštěvníky okázale
ignoroval a otočil se zády. Zato lachtani se předvedli v celé kráse, při komentovaném krmení jenom
v davu zahučelo, když se do proskleného bazénu vyhrnul z jeskyně samec o váze 350 kg a předváděl
svoje kousky. Prošli jsme expozici Etiopie, Afrika, Asie a Austrálie, obdivovali krásný park.
Na konci prohlídky ovšem všímavé děti objevily nápojový automat, který, světe div se, dával
pití zadarmo. Od té chvíle jste mohli poznat „účastníky ptenského zájezdu“ – každý šel v záklonu,
protože batoh měl plný. Český člověk se nezapře.
Ale byli mezi námi i kulturychtiví návštěvníci – ti stačili projít i krásný zámek Lešná. Starosta
dokonce stihl okouknout svatební obřad, který právě probíhal před zámkem. Zkrátka, každý si našel
právě to, co ho nejvíc zajímalo. Po závěrečném focení jsme všichni odjeli zpátky domů plní zážitků
a příjemné unavení. Už se ale těšíme na další zájezd!
Vlaďka Krejčí

Vítání občánků
Poslední májovou sobotu jsem měl s paní matrikářkou tu čest slavnostně přivítat v obřadní
síni Obecního úřadu ve Ptení třináct nových občánků. Ve svém projevu jsem vyzdvihl myšlenku,
že dítě je největší dar v našem životě. Dar, který se nedá koupit. „Narozením Vašeho dítěte jste
se stali nejbohatšími lidmi – může se zdát, že někdo je materiálně bohatší než Vy, ve skutečnosti
však může být hodně chudší." Popřál jsem rodičům, aby si užívali každou chvíli se svým dítkem
a svojí rodinou a nebrali to jako samozřejmost. Aby všechny problémy, které výchova dětí přináší,
úspěšně zvládali a ze svých dětí měli především radost. Aby nezapomínali, že rodiče jsou první
svému dítěti ve všem vzorem a příkladem. Že je sledují dvě bystré a vnímavé oči, které budou
napodobovat vše, co u nich uvidí a uslyší. Všem malým občánkům jsem popřál nejen hlavně zdraví
i nezbytného štěstí, ale aby jejich životní cesta byla posázená samými růžovými poupaty.
Aby vyrůstali do síly, do krásy a k radosti všech. Ještě jednou jim tedy za celý obecní úřad
a Zastupitelstvo obce Ptení přeji hodně štěstí, zdraví, lásky, ale také času do jejich života.
Jiří Porteš
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PTENSKÝ FOTBAL
Oslavy FC Ptení
Fotbalový klub Ptení připravil pro všechny fanoušky a příznivce sportu dvoudenní oslavy
na počest jubilejního věku 60 let od založení fotbalového klubu. Program byl zahájen v sobotu 17. června
od 13:30 skákacím hradem pro nejmladší návštěvníky. Na základě znovuzaložení žákovského klubu byla
vyhlášena soutěž o Všestranného fotbalistu, které se zúčastnila dvacítka mladých sportovců,
jež předvedla svoji rychlost, přesnou střelbu, ale také techniku s míčem. Vítězem se stal Vojtěch Jurníček
z Ptenského Dvorku. Gratulujeme! Poté následovalo zajímavé utkání dětí versus rodiče. Rodiče předvedli
zajímavou hru, ale ta bohužel nestačila na výhru. Děti se prezentovaly běhavým stylem, který rodičům
vůbec nevyhovoval. Děti vyhrály 7:4. A tak můžeme jen dodat– Sláva vítězům, čest poraženým.
Atraktivní program nezapomněl na několikaletou práci členů FC Ptení, kteří se zasloužili o rozvoj
fotbalu v naší obci. Mezi oceněnými byli: Martin Holinka, Petra Zatloukalová, Pavel Marek, Anna
Sedláčková, Marcel Piňos, Bronislav Látal, Pavel Šálek, Pavel Boháč a Antonín Hradil. Všem jménem
fotbalového klubu děkujeme za práci a přínos fotbalu v naší obci.
Velkou atrakcí pro všechny přítomné bylo fotbalové utkání ženatí versus svobodní, kde šlo
veškeré přátelství a jednota na chvíli stranou. Nakonec se ukázala několikaletá zkušenost ženatých mužů,
kteří po zásluze zvítězili. Celé sobotní odpoledne bylo provázeno příjemnou atmosférou protkanou
reprodukovanou hudbou s výborným točeným pivečekem a limonádou. Nesměla chybět ani bohatá
udírna, které vévodily voňavé makrely. Večer byl zakončen velkolepým ohňostrojem. Po krátkém
odpočinku pokračovaly oslavy druhým dnem, kdy se na ptenském hřišti sešlo 10 týmů z kategorie starší
přípravka na závěrečný turnaj. Organizátoři si opět připravili atrakce pro nejmenší, tekuté občerstvení,
udírnu a mnoho dalších bonusů nedělního odpoledne. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo mnoho
místních a přespolních fanoušků, kterým děkujeme za podporu a přízeň.

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou mužů 2016/2017
Nová sezóna, do které jsme začátkem srpna 2016 vstoupili, byla pro nás velkou neznámou.
Po dlouhé době jsme začali hrát Okresní přebor. Do soutěže jsme vstoupili s mužstvem, které neprošlo
hráčskou obměnou, ba naopak bylo oslabeno. Mužstvo opustil Petr Kaňkovský, který přestoupil
do Kostelce na Hané a v podzimní části Antonín Hradil, který ukončil hráčskou kariéru. Celkově byl stav
v týmu velmi nepřehledný a do poslední chvíle jsme netušili, s kolika hráči sezónu vůbec absolvujeme.
Všechny chmury však byly nakonec zahnány a my jsme se tak mohli vrhnout vstříc podzimní misi v nové
Okresní soutěži.
Boj o přežití v Okresní soutěži, přesně tak by se dalo charakterizovat naše vystoupení v jarní části
soutěže. Po uspokojivém podzimu se nám podařilo získat 19 bodů ze 13 zápasů. Bohužel na jaře se nám
podařilo získat jen 11 bodů ze 13 zápasů. Jarní část byla ale něco úplně jiného. Čtyři prohry nás vrátily
do reality. Sice jsme remizovali s Výšovicemi a Vícovem, ale prohráli jsme na penalty. Byly to zbytečně
ztracené body. Poté nás čekaly Otaslavice. Byl to jeden z nejnapínavějších zápasů, co pamatuji.
V poločase jsme prohrávali 2:3, ale pak mužstvo zabralo a vyhrálo 4:3. Tato výhra přerušila naši sérií
proher. Už taky bylo načase.
Začal tvrdý boj o záchranu. Týmy ze spodku tabulky nás začaly dohánět. Bohužel jsme prohráli
zápas s Přemyslovicemi, které se díky výhře posunuly na záchranářskou pozici a nás odsunuly
na sestupovou. Tenhle stav vydržel až do posledního kola. Poslední kolo rozhodlo o zachráněném
a sestupujícím. Přemyslovice hrály se Štěpánovem a my s mužstvem Olšan. Abychom jsme se zachránili,
museli jsme porazit Olšany a Štěpánov porazit Přemyslovice. Díky výhře nad Olšany 4:0 a výhře
Štěpánova nad Přemyslovicemi 5:1 se nám podařilo zachránit okres. Umístili jsme se na 11. místě
s 30 body. Hrobníkovi z lopaty jsme utekli jen o bod. Nyní můžeme říci, že je velmi dobře, že sezóna
skončila a že je čas během přestávky přemýšlet nad tím, jak napravit příští sezónu a neopakovat podobný
scénář.
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Vážení sportovní přátelé a spoluobčané, touto cestou bychom chtěli poděkovat všem fanouškům,
kteří nás v uplynulém roce podporovali. Poděkování patří rovněž Obecnímu úřadu Ptení. V příští sezóně
Vás rádi přivítáme na každém fotbalovém utkání.

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou mladších žáků 2016/2017
Tak nám skončila naše první fotbalová sezóna. Okresní přebor mladších žáků 2016/2017 jsme
započali dosti rozpačitě, kdy jsme nevěděli do čeho jdeme. Musím konstatovat, že se k tomu kluci
postavili výborně. Podzimní část, kdy se mužstvo dávalo dohromady, nedopadla nijak slavně. Poznávali
jsme týmy a jejich styl hry. Skóre tomu také odpovídalo.
Na jaře ale nastoupil úplně jiný tým. Kluci se neskutečně posunuli dál. Všichni o úroveň výš,
někteří i o dvě. Také se to projevovalo na hřišti. Kde jsme dříve prohrávali 16:0, jsme hráli 6:0.
Nejvyrovnanější zápas jsme hráli s Plumlovem, se kterým jsme v poločase hráli 1:0 a čtyři minuty
před koncem remizovali 2:2. Bohužel jsme prohráli 2:3, ale takto vyrovnaný zápas nás neskutečně
povzbudil. Upozornil bych jen, že na podzim jsme hráli s Plumlovem 5:10.

Na jaře se nám podařilo vyhrát i jeden zápas. Sice ne na hřišti, ale u zeleného stolu na okresním
fotbalovém svazu. V zápase s Výšovicemi startoval proti nám neoprávněný hráč. Tento hráč neměl vůbec
hrát, protože byl členem jiného klubu. Pro nás to znamenalo kontumaci 3:0 a první výhru. V příští sezóně
nás čeká hned několik změn. Budeme hrát více zápasů. Místo 9 jich bude 12. Také se změní čas domácích
utkání. Od nové sezóny budeme hrát vždy dvě a půl hodiny před zápasem mužů.
Fotbal je kolektivní hra, a tak nebudu vyzdvihovat výkony jednotlivců, ale pouze vyjmenuji hráče,
kteří se na tomto úspěchu podíleli: Pírek Jaroslav, Sedláček Adam, Singr Filip, Kupka Lukáš,
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Kuba Ondřej, Nakládal Matěj, Jurníček Vojtěch, Mikuš Matěj, Petržela Filip, Kutý Filip, Sázel Vojtěch,
Barták Tomáš, Šmída Patrik, Sedláčková Anna a Sedláček Jakub. Všem jmenovaným hráčům patří dík
za poctivý přístup k mistrovským utkáním a tréninkům. Naše poděkování patří i rodičům a fanouškům,
kteří tvoří nedílnou součást manšaftu a fandí nejen na domácím hřišti, ale doprovázejí nás i na hřiště
soupeřů. Asi žádný ze soupeřů takové zázemí nemá.
Všichni doufáme, že i v příštím roce budeme mít znovu důvod k radosti a uspokojení z dobře
vykonané práce.
Vítek Minx

Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za svoz TKO a poplatky
ze psů, aby tak učinili co nejdříve, jinak bude poplatek navýšen v souladu
s Obecně závaznou vyhláškou obce Ptení č.1/2016 až na trojnásobek.

Oznamujeme občanům, že od 3. 7. do 7. 7. 2017 bude Obecní úřad
Ptení uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.
Připravované akce
Název akce
Dvoreček radosti
Zájezd do pivovaru Bernard
Nostalgické ptenské léto
Zájezd do Prahy
Drakiáda
Zájezd do termálních lázních
Hodová zábava
Lampionový průvod, rozsvícení vánočního
stromu, ohňostroj
Vánoční besídka
Muzikál DĚTI RÁJE
Štěpánská zábava
Silvestrovský špacír kolem Ptení

Datum
29. července
5. srpna
srpen
14.-16. září
září
říjen
listopad

Místo konání
Ptenský Dvorek
Humpolec
Sokolovna
Praha
Dětské hřiště Holubice
Velký Meder
Sokolovna

2. prosince

Základní škola

9. prosince
16. prosince
26. prosince
31. prosince

Základní škola
Bobycentrum Brno
Sokolovna
U betléma

Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
DUBEN
Koudelka Miloslav
Ptení 138
Hudcová Jana
Ptení 163

ČERVEN
Sichová Marie
Trnečková Marie
Mačáková Františka
Zdráhalová Květoslava

Ptenský Dvorek 38
Ptení 260
Ptenský Dvorek 8
Ptení 235

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let!
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 28. června 2017.

