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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí čtenáři našeho zpravodaje,
ani jsme se nenadáli a půlka roku 2020 je nenávratně pryč. Prázdniny jsou tady. My dospělí dětem
trošku závidíme, ale byly doby, kdy jsme si prázdninového volna taky užívali. Máme zde nejoblíbenější období
roku všech věkových kategorií, čas dovolených.
Je tomu několik málo dnů, co se téměř po třiapůlměsíční trvající době koronavirové začínáme vracet opět
k „normálnímu životu“. No, k normálnímu – stále přetrvávají a ještě nějakou dobu budou přetrvávat určitá
omezení, která nám budou připomínat, že doba, kterou prožíváme, zas tak úplně normální není. Nástup doby
po-koronavirové je pozvolný a opatrný.
O letošním roce lze už nyní říci, že je mimořádný a nepochybně tak vejde do dějin. Asi nikdo z nás
během oslav příchodu roku 2020 ani nepomyslel, jak jiný tento rok bude ve srovnání s lety předchozími a jak
omezujícím způsobem zasáhne do našich dosavadních zvyklostí a našich životů. Bylo odloženo mnoho
společenských, kulturních a sportovních akcí. Možná poprvé k nám nepřijely i kolotoče, neproběhlo mnoho
akcí, které pravidelně pro nás připravovaly spolky působící v obci. A také – začínají se počítat škody.
Především ty ekonomické. Že budou obrovské se jeví více než jasně. Jisté je i to, že se dotknou nás všech
a jejich nápravu pocítíme všichni. A dopady koronakrize pocítí i naše obec. Sice se nám to, jako spoustě jiných
obcí, příliš nelíbí, ale nepláčeme, nevyvěšovali jsme černé prapory ani nevylepovali smuteční oznámení,
protože cítíme, že jsme v tom společně všichni a společně to musíme zvládnout. Ale neznamená to,
že se život obce zastaví. Neznamená to ani, že se zastaví investiční akce. I v této době realizuje obec řadu
projektů, které přispějí k dílčímu zlepšení života v obci. Věřím, že situace v kulturní oblasti se bude zlepšovat
a už nyní se můžete těšit z mnoha akcí připravovaných spolky a sdruženími působících v obci.
Vážení spoluobčané, žádáme vás o shovívavost se současným stavem zatravněných obecních ploch.
Jen kdyby nám ta tráva tolik nerostla! Té se opravdu letos daří. (Více ve článku místostarosty „Sekat trávu
či nikoliv“). Pravda je, že sucha už jsme tu měli poslední roky dost a voda je životodárná tekutina, jejíž cenu
pochopí každý v době, když je jí nedostatek. Přejme si, abychom měli stále dostatek čisté a kvalitní vody.
A aby byly i naše úmysly a představy „čisté“ jako čirá voda o našem společném spolužití.
Někdy se mi donesou poznámky „ať se obec postará“. A s tím i související hlášky „proč bych to měl
dělat, proč bych to měl uklízet, sbírat – vždyť je to obce“. Ale kdo je obec? Já, ty, soused? Ale zajímavý je
přístup z druhé strany. Obecní pozemky, travnaté plochy, parkoviště, a i třeba místní komunikace, užíváme
automaticky a tu a tam složíme dřevo, písek, štěrk. To je ovšem dobré, vždyť je to obecní. Vadí mně, tak jako
vám, pohozené plastové láhve, igelity, krabičky od cigaret, exkrementy od psů. Podívejme se na parkoviště
– ve chvilce volna si tam někdo vyčistí popelník z auta, odloží nepotřebný odpad, kusy velkoobjemového
odpadu… I já se ptám, proč to tak někdo udělá a nedá kousek dál do popelnice či kontejneru? Ono je to na
první pohled jednoduché kritizovat. Ale není jednoduché vždy zjistit viníka. A životní prostředí nekončí mým
domem, mojí zahrádkou. Prosím, važme si toho co máme a občas přiložme ruku k dílu.
Z tohoto místa bych chtěl poděkovat těm členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Ptení, kteří
na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje dne 9. června 2020 jeli pomoci
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k odstranění následků povodní v obci Šumvald. Patří jim za to obdiv a dík, že v dnešní době neváhají
a nezištně spěchají na pomoc ostatním na úkor svého volného času s podstoupením nemalého rizika.
Závěrem bych opět rád zmínil úvodní část prázdnin a dovolených s prosbou na naše rodiče dětí: věnujte
se prosím svým dětem, potřebují především Vás. A Vám, milí spoluobčané, přeji klidné prázdniny, spoustu
krásných zážitků, málo starostí a mnoho radostí s rodinou a blízkými. Také krásná setkání na akcích, které
v obci proběhnou a věřte, že se na nich s Vámi rád uvidím.
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrn usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 13. května 2020
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 26. 2. 2020 do 13. 5. 2020.
2) Poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Nadstavba budovy parc. číslo 72
za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“.
3) Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na akci „Oprava komunikace k nádraží Ptení“ a akci
„Elektrický lanový naviják pro zásahové vozidlo SCANIA CAS 20“.
4) Provedenou deratizaci v obci Ptení.
5) Rozpočtové opatření starosty č. 1, 2 a 3/2020.
6) V důsledku změny sazby DPH z 15% na 10% se od 1. května 2020 upravuje cena stočného 32,17
Kč/m3 bez DPH, 35,39 Kč/m3 s DPH.
7) Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 23. května 2020.
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení.
2) Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Mgr. Adélou Jančekovou, Suchdol 22, na prodej pozemku
parc. č. 109/16 v k. ú Ptení za cenu 602.400,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
3) Nabídku Ing. Ivo Klíče, Cyrila Boudy 4027/4, Prostějov, na vypracování projektové dokumentace
pro společné územní a stavební řízení akce „Rekonstrukce sokolovny Ptení“ v celkové částce
440.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
4) Nabídku firmy Stavtes, s.r.o, Tylova 1698/3, Prostějov, na vypracování projektu pro výběr
zhotovitele akce „Rekonstrukce sokolovny Ptení“ v celkové částce 380.000,- Kč bez DPH, 459.800,Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
5) Na doporučení výběrové komise schvaluje zhotovitele akce „Rekonstrukce WC invalida“ firmu PKSTAV s.r.o. Svatoplukova 21, Prostějov v částce 254.148,- Kč bez DPH, 307.519,- Kč včetně DPH.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
6) Účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2019.
7) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a FC Ptení, z.s., Ptení 36 o poskytnutí dotace ve výši
100.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
8) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a Tělocvičnou jednotou Sokol Ptení č. p. 159 o poskytnutí
dotace ve výši 85.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
9) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a Spolkem dětí a mládeže Sarkander, z.s., Biskupské
náměstí 841/2 Olomouc, o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč. Pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy.
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10) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Svazem tělesně postižených v České republice, z.s., místní
organizace Ptení, Zdětín 86, o poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy.
11) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Domovem pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková
organizace, M. Ulického 882, Kostelec na Hané, na poskytnutí daru v částce 5.000,- Kč. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
12) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Domovem pro seniory Jesenec, příspěvková organizace,
Jesenec 1, na poskytnutí daru v částce 5.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
13) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Společností pro ranou péči, pobočka Olomouc, U Botanické
zahrady 828/4, Olomouc, na poskytnutí daru v částce 5.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy.
14) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Charitou Konice, Zahradní 690, Konice, na poskytnutí daru
v částce 5.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
15) Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Ptení – rozšíření bodu III. Hlavní účel a předmět činnosti
o pronájem prostor školy.
16) Zápis do kroniky za rok 2018.

Souhrn usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 9. června 2020
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 14. 5. 2020 do 9. 6. 2020.
2) Seznámení s výsledky obce v systému EKO-KOM za rok 2019 a množství odpadu, který obec Ptení
vytřídila v roce 2019 a předala k využití.
3) Cenu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
4) Informace o konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020.
5) Podání žádosti o dotaci na bezplatné zřízení wi-fi pro občany a návštěvníky ve veřejných prostorách
pod názvem WiFi4EU.
6) Informace z jednání zástupců Prostějovské části Vodovodu Pomoraví.
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2) Na doporučení výběrové komise schvaluje zhotovitele akce „Úprava havarijního stavu kotelny
v objektu Ptení č. p. 157“ Karla Huňku, Ptenský Dvorek 79, Ptení v částce 1.696.620,89 Kč bez DPH,
2.052.911,28 Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
3) Výběr zhotovitele akce „Stavební a elektroinstalační práce v kotelně ZŠ Ptení“ Karla Huňku, Ptenský
Dvorek 79, Ptení v částce 218.997,- Kč bez DPH, 264.986,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy.
4) Výběr zhotovitele akce „Oprava havarijního stavu kapličky - Ptenský Dvorek“ firmu PK STAV s.r.o.,
Svatoplukova 21, Prostějov v celkové částce 93.676,- Kč bez DPH, 113.348,- Kč včetně DPH.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
5) Smlouvu č. 1030059354/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Ptení a E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na akci „P. Dvorek, přeložka NN,
Hrabovská“. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
6) Výběr zhotovitele akce „Oprava komunikace k nádraží“ firmu STRABAG a. s., odštěpný závod
Morava, oblast Střed, Holická 29, Olomouc, v částce 1.294.389,43 Kč bez DPH, 1.566.211,21 Kč
včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
7) Závěrečný účet obce Ptení za rok 2019 bez výhrad.
8) Účetní závěrku obce Ptení za rok 2019.
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9) Rozpočtové opatření č. 4/2020.
10) Zařazení svého správního území působnosti MAS Region HANÁ pro realizaci strategie CLLD
na programové období 2021 – 2027.
11) Přijetí dotace pro jednotku SDH od Olomouckého kraje z „Programu na podporu JSDH 2020“,
dotačního titulu na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 v částce 42.000,- Kč.
12) Spolufinancování obce příspěvkem jednotce SDH minimálně částkou přijetí dotace
od Olomouckého kraje – minimálně částkou 42.000,- Kč.
13) Smlouvu mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem o poskytnutí investiční dotace ve výši 42.000,- Kč
na pořízení elektrického lanového navijáku pro CAS 20 SCANIA. Pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy.
14) Přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 2020/02151/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a Obcí Ptení
na částečnou úhradu uznatelných výdajů na akci „Oprava komunikace k nádraží“ v částce 500.000,Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
15) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330059877/001 mezi Obcí Ptení a E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na akci „P. Dvorek, přípojka NN, Ondruch“. Pověřuje
starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
16) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Jiřím Jančíkem, Ptení 9, na poskytnutí daru v částce 34.000,Kč . Dar bude využit na částečnou úhradu vybudování plotu mezi pozemky. Pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy.

Z NAŠÍ OBCE
Sekat trávu či nikoliv
Názorové střety občanů, zda je dobré sekat, či nikoliv, mají občané i ve Ptení. Tady si jedna obyvatelka
například stěžuje, že obec nenechává trávu trochu povyrůst. Všude se mluví o kritickém nedostatku vody
a my se jí nesnažíme zadržet. Jednoduše jí necháme odtéct. Člověk nemusí být odborník, aby viděl, jak příroda
strádá. Pak přijde na obec stížnost z druhé názorové strany nejen na vysokou trávu a její nevzhlednost,
ale i s tím spojené množství klíšťat, a především stálé se rozšiřující alergie. Tyto zmíněné argumenty jsou
nejčastějším důvodem obcí proč sekat, a zároveň se na ně odvolávají i občané, kteří si na vysokou trávu
stěžují. Mezitím vším si musíme na obci vybrat, které plochy preferovat v sečení a v jakých časových
intervalech, aby byli občané spokojeni.
Potom nastane deštivé období jako minulý týden, a travní porost vyroste třikrát rychleji a nám je
vyčítáno širokou veřejností úplně vše. V zájmu vedení obce i pracovníků je mít obec čistou a upravenou,
ale nejde to hned a všude. Proto Vás moc prosím o vstřícnost, pochopení a případnou pomoc s vysokým
porostem u vašich nemovitostí.
Ještě na závěr, co plánujeme v příštím roce. Budeme chtít vytvořit záhony plné letniček, které vylepší
celkový pohled na prostranství, a navíc přitáhnou hmyz, jenž ztrácí svoje zázemí. Chceme též veřejný prostor,
ve kterém to bude vhodné nakombinovat tak, aby část trávníku byla upravovaná a část květnatá louka. Tím
se nám podaří zadržet vodu v zemi, aby nám neodtekla pryč.
Roman Minx
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Informace o stavbách a projektech
Rád bych vás touto cestou informoval o stavbách a projektech, které jsme již v letošním roce
dokončili, nebo jsou v realizaci:














vybudování nového oplocení kolem části fotbalového hřiště,
vybudování nového oplocení v mateřské školce,
vybudování dvou nových pískovišť v mateřské školce, osazení
nových herních prvků, zastínění relaxačního chodníčku a celková
úprava zahrady včetně osazení keřů a stromů,
rekonstrukce technické místnosti a vybudování WC invalida
na Skládalovém,
rekonstrukce třídy v MŠ Ptení (zednické práce, pokládka linolea,
výmalba atd..),
rekonstrukce kotelny v základní škole,
oprava havarijního stavu kapličky v Ptenském Dvorku,
osazení nové posuvné brány na Skládalovém,
osazení nových prvků na dětském hřišti ve Ptení,
oprava místní komunikace k nádraží v Ptenském Dvorku,
projekt na rekonstrukci sokolovny byl zadán ke zpracování projekční kanceláři.

Během července a srpna chceme vyřešit vpusti a výpustky dešťové kanalizace na cestě ke Stádlisku a na
konci vesnice u Fajstlů a Langů ve Ptení.
Roman Minx

Z NAŠÍ ŠKOLY
Provoz školy v druhém pololetí
COVID-19 nás všechny postavil do situace, ve které nikdo z nás předtím nebyl. Obrovský nápor prožívali
zdravotníci, hasiči, policisté, hygienici. I mimo veřejnou sféru v domácnostech s malými dětmi jste museli
zvládat často těžké situace. Uvědomovali jsme si, jak náročná doba to byla pro vás, rodiče. Chodili jste do
práce, nebo měli home office, starali se o děti, suplovali naši práci.
Věřte ale, že toto období bylo náročné i pro učitele vykonávající svou práci ve zcela nestandardních
podmínkách. Najít optimální plán distanční výuky byla cesta hledání – aby toho žáci neměli moc, nebo málo.
V komunikaci nám pomohlo komplexní cloudové řešení pro školy G-Suite, které umožnilo vytvořit virtuální
učebny. Žáci tam odevzdávali úkoly, mohli sdílet a vytvářet dokumenty, zúčastňovat se chatů a videohovorů.
Učitel, který učí na druhém stupni ve všech třídách, zadával učební materiály do každého předmětu pro
80 dětí. Po doručení zpátky práce přečetl, opravil a vrátil s hodnocením. Týdně tak musel vyřídit nejméně 200
e-mailů, zpráv a mnoho telefonických hovorů.
Každý předmět má svá specifika a učitelé přihlíželi i ke speciálním vzdělávacím potřebám některých
žáků, kde práce vyžadovala jiný způsob zadávání a opravování. Vyučující také nevěděli, co dříve a bojovali
s časem, pracovali se svými dětmi, starali se o domácnost, případně pečovali o své blízké. Mnohdy pracovali
ve večerních hodinách a o víkendech, až zajistili svoji rodinu. Společně jsme práci koordinovali, ale každý
předmět nelze vyučovat stejně. Dle možností jsme natáčeli výuková videa, pořádali schůzky, telefonovali…
A jak to žáci zvládli? Vše záviselo na jejich schopnostech, na ochotě samostatně pracovat, ale hlavně na
pomoci a podpoře rodiny. Moc vám za podporu jménem všech pedagogů děkuji!
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Slavili jsme i velké úspěchy: 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády, výborné umístění
v matematické, biologické, dějepisné, anglické olympiádě a v olympiádě z českého jazyka. Pokračovali jsme
v práci na projektu „Světová škola“.
Na konci školního roku jsme žáky hodnotili hlavně z období od 1.2. do 10.3. Přihlédli jsme k práci
v období distanční výuky tak, aby hodnocení bylo ve prospěch žáka, protože každý měl podmínky na práci
jiné.
Ráda bych vám sdělila, že v době, kdy byla škola mimo běžný provoz, proběhly některé opravy. Do dvou
tříd se instalovaly nové tabule, v dalších dvou třídách se vyměnila podlaha, vyklidili jsme kabinety. V mateřské
škole se začalo s rekonstrukcí třídy v přízemí – výmalba, výměna PVC, instalace nového nábytku a kuchyňské
linky v přípravně jídel. Na zahradě jsou dvě nová pískoviště se zastíněním, s pomocí rodičů a obce jsme vysadili
ovocné stromy a keře. Započaly práce na rekonstrukci kotelny ve škole, kde postupně dosloužily všechny
3 kotle, které mají za sebou 25 sezón.
Ve školní jídelně se práce taky ani na chvilku nezastavila a obětavý personál vařil a vozil jídla pro zhruba
100 strávníků.
Děkuji za podporu obce.
A na závěr nám všem přeji léto, jak má být!
Viera Šmilňáková

13 úkolů pro lepší svět
V měsíci červnu se žáci 7. třídy a taky žáci ostatních tříd mohli zapojit do výzvy pro udržitelný rozvoj
v rámci mezinárodního projektu Get up and Goals, do kterého byla naše škola zapojena v posledních dvou
letech. Všichni žáci si mohli vybrat jeden z 13 úkolů (např. nakoupit lokální produkty, podívat se na film
s globální tématikou, zasadit zeleň, znovu použít staré oblečení apod.). Do výzvy se nakonec zapojila víc než
desítka žáků a jejich rodinných příslušníků, kteří ušili nové pouzdro a tašku ze starého oblečení, zasadili strom,
vyrobili hmyzí hotel a krmítko pro ptáky, nebo se projeli na kole. Děkuji všem, kteří přispěli k vytváření lepšího
světa kolem nás.

Jakub Ambros
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DOBA KORONAVIROVÁ OČIMA ŽÁKŮ
Dopis paní učitelce
Milá paní učitelko,
posílám pozdrav z jara, které bylo úplně jiné než ostatní školní roky. Tedy, co se týká počasí, to ani ne,
střídaly se krásné a deštivé dny jako každoročně.
Když 10. března vyhlásila paní ředitelka, že jsou od dalšího dne uzavřeny školy, jásali jsme jako o život.
Volno, konečně volno! První dny jsme si opravdu užívali. Spali jsme až do deseti, večer běžela televize do noci,
chodili jsme ven, zrovna svítilo první jarní slunce. Užila jsem si výlety po okolí s kamarády, no prostě paráda.
Školní úlohy sice na mailu přibývaly, ale moc jsem si jich nevšímala.
Pak přišla doba roušková a doba domácího vězení. Popravdě, ven jsem prostě musela, chodili jsme
tam, kde nikdo nebyl. Najednou jsem měla čas na vycházky s rodinou, jezdili jsme hodně do přírody. Ale úkoly
nečekaly. Stálo mě dost sil, než jsem našla nějakou rovnováhu mezi školními pracemi, spánkem a užíváním
si volna.
Pomalu jsem začala zjišťovat, že mi škola chybí! Řád, pravidelnost, vysvětlování učiva a hlavně
kamarádi.
Víte, co mi doba koronaviru vzala? Legraci s kamarády, kroužky, závody v orientačním běhu, nákupy,
kredit v telefonu a moji klidnou maminku, která se proměnila v přísnou domácí učitelku.
A co mi dala? Objevila jsem nová krásná místa v okolí, hledala jsem poprvé v životě kešky, střílela jsem
z luku a hrála kroket. Taky nesmím zapomentout na pár pohlavků od mámy za mou píli a vyrážku pod rouškou!
Zjistila jsem, že mi spoustu věcí a lidí chybělo. I Vy, paní učitelko!
Chtěla bych, aby byl svět zase v pořádku. A taky si přeju, i když je to divné a nikdy bych si nepomyslela,
že to napíšu: Přeju si chodit do školy!

Doufám, že si užijete krásné léto a těším se na Vás!

Vaše žákyně 6. třídy

Soutěž – fotky z karantény
V té době to byly už téměř dva měsíce, co všichni
žáci byli doma v karanténě. Pro některé toto období, bez
kamarádů, s nutností nosit všudypřítomnou roušku, bylo
velmi dlouhé. A někteří možná i vyhlíželi návrat do školy.
Aby se žáci alespoň trošku propojili na dálku, 4. oddělení
školní družiny uspořádalo soutěž „Fotky z karantény“, do
které se nakonec zapojilo téměř 20 žáků s několika
desítkami fotografií zachycujících průběh jejich karantény.
Výsledky soutěže byly velmi těsné, ale 54 hlasujících
nakonec rozhodlo, že zvítězila tato fotografie (viz níže).
Všem zúčastněným patří velké díky!
Žáci 4. oddělení školní družiny
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DENÍKOVÉ ZÁZNAMY- SROVNÁNÍ DNŮ DŘÍVE A JAK SE MÁME TEĎ, V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Jak je to nyní…
PONDĚLÍ
Nemusím tak brzy vstávat, můžu si pospat, až třeba do 8. 00 hodin. Mamka, než odjede do práce, mi nachystá
snídani. V klidu se najím a rozkliknu si stránky s úkoly. Většinou začnu angličtinou s audio hodinou s panem
učitelem Ambrosem. Potom dělám úkoly z matematiky a z českého jazyka. Pokud si nevím rady, tak mi
pomáhá babička nebo děda. Odpoledne mi to mamka zkontroluje a dělám si buď úkoly na Alfu, nebo
vlastivědu a přírodovědu. Pak mám volno. Čas trávím na zahradě. Spát chodím později, až kolem 9 hodiny.
ÚTERÝ
Ráno je to stejné, pokračuji s úkoly. Po obědě většinou procvičuji angličtinu z pondělka a slovíčka. Pokračuji
s úkoly z počítače. Pak mám volno. Jsem na zahradě a někdy pomáhám tátovi skládat kameny.
STŘEDA
Ráno opět stejně - vstávání, snídaně, úkoly. Po obědě uklízím, utírám prach, vysávám. Odpoledne s mamkou
procvičuji nebo dělám další úkoly z počítače. Potom jdu ven. S naším psem můžu chodit na Kozí hůrku,
ale jen s rouškou. Také pomáhám dědovi skládat dřevo.
ČTRVTEK
Dokončuji poslední úkoly a posílám učitelům. Procvičuji si, co mi ještě nejde. Pokud mám čas, pomáhám
babičce s obědem. Odpoledne je to již klidnější, jen dokončuji poslední úkoly z počítače. Většinou se dostanu
dříve ven. Někdy něco upeču.
PÁTEK
Většinou mám již úkoly hotové, tak jen kontroluji, jestli je všechno posláno a něco jsem nepřehlédla. Než
přijde mamka domů, uklízím si pokojíček. Potom mám volno. Jdu na zahradu, pomáhám mamce se záhony.
CO MI CHYBÍ
Kamarádi - mluvíme spolu jen přes mobil.
Škola - i přes učení je tam legrace.
Jít ven bez roušky, ne jen na zahradu.
Výlety s rodiči a to, že tento rok nepojedu s babičkou a dědou na dovolenou.
Také mi chybí hasičské soutěže a akce.
Anička Pírková, 5. třída

INFORMACE OBČANŮM
Sběr jedlých tuků a olejů
Jedlé tuky a oleje od Vás odeberou zaměstnanci OÚ při svozu tetrapaků, popřípadě je
můžete odevzdat v budově obecního úřadu, v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin.
Jedlé tuky a oleje vybíráme pouze v uzavřených plastových láhvích. Nepatří sem zbytky potravin,
vyjeté motorové a jiné technické oleje!

Informace e-mailem
Vážení občané, pokud máte zájem o zasílání novinek e-mailem, týkajících se dění v naší obci,
například plánované odstávky energií, kulturní a společenské akce a jiná důležitá sdělení, zaregistrujte
se přes webové stránky naší obce.
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Postup je následující:
1) Navštívit stránky https://www.pteni.cz
2) V pravé polovině úvodní stránky se nachází INFORMACE E-MAILEM, kde zadáte svůj e-mail

a opíšete potvrzovací kód.
3) Na vámi zadaný e-mail obdržíte zprávu.
4) Ve vašem e-mailu naleznete odkaz pro opětovné potvrzení.
Po těchto úkonech budete získávat informace týkající se dění v naší obci. V případě nejasností nás
neváhejte kontaktovat.

Výzva k výměně neplatných občanských průkazů po ukončení nouzového stavu
Ministerstvo vnitra vyzývá všechny občany, kterým bylo po dobu nouzového stavu umožněno
prokazovat svou totožnost při fyzickém ztotožnění i osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu
2020, aby se v co nejkratší době s ohledem na skutečnost, že s koncem nouzového stavu již nejsou neplatné
doklady ostatními subjekty uznávány k prokázání totožnosti, dostavili na pracoviště občanských průkazů
k výměně těchto neplatných dokladů.

Aktuální informace ve vašem telefonu a tabletu
Nabízíme svým občanům i návštěvníkům naší obce užitečného
pomocníka pro každého, kdo chce zůstat stále informovaný, co se děje
v jeho okolí, zkrátka, kdo chce zůstat v obraze. Aplikace V OBRAZE
přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní na nově vložené
zprávy, včas informuje o pořádaných akcích, umožní uživatelům
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
K využití aplikace stačí pouze vlastnit chytrý telefon či tablet s operačním
systémem Android či iOS, mít přístup na internet a stáhnout si aplikaci
ZDARMA na Google Play nebo App Store. Do aplikace se nemusíte
registrovat, neposkytujete žádná osobní data. Na novou zprávu vás
upozorní notifikace.

III. PTENSKÝ GULÁŠ-FEST 2020 proběhne 25. července 2020
Rok od posledního Guláš-festu je téměř za námi a poslední červencová sobota,
což je již tradiční termín pro pořádání tohoto „dostaveníčka kotlíkářů“, se
kvapem blíží. A to je čas pro oprášení kotlíků, kvalitních receptů a připravit se
na další kulinářské zápolení. V loňském roce jsme sice trochu zmokli, to ale
nezabránilo příchozím si tuto akci nechat ujít a nakonec byla účast hojná
a atmosféra perfektní. Proto si v kalendáři poznačte datum 25.7.,
těšíme se na vás!
Informace pro návštěvníky a pokyny pro zájemce o vaření jsou
zveřejněny na internetových stránkách obce www.pteni.cz, plakátech, (pro
zájemce soutěžit rozesílány e-mailem ze strany pořadatelů).
Srdečně zvou pořadatelé - SDH Ptení, FC Ptení, MS Ptení
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REPREZENTUJE NAŠI OBEC
Karel Volf se narodil v roce 1966 v Prostějově. Od roku 2009 je trvale
přihlášen na adrese ve Ptenském Dvorku. Karel má tři děti a tři vnoučata.
Pracuje na AGROP NOVA a.s. Ptenský Dvorek 99. Karel Volf je sportovec tělem
i duší, nepije alkohol ani nekouří.
V červnu 2015 běžel svůj první závod Spartan race a dnes jich má
za sebou úctyhodných 71.
Českou republiku reprezentoval účastí
na dvou Mistrovstvích Evropy. Ve Francii obsadil
12. místo, v Itálii 7. místo. Také se účastnil tří
Mistrovství světa, a to dvakrát v USA, kde obsadil
23. a 7. místo a jedno Mistrovství světa v Řecké Spartě, kde si stoupl na třetí příčku
stupně vítězů. V evropské sérii pěti závodů celkově za rok 2018 obsadil 2. místo
a v roce 2019 obsadil 4 místo. Mimo tyto překážkové extrémní závody absolvoval
4x maraton a 24 hodinovku na Lysou horu a Ještěd.
V letošním roce si vybojoval postup na Mistrovství Evropy v Rakousku
a Mistrovství světa v Abu Dhabí.
Přejeme Karlovi mnoho zdraví a úspěchů v dalších závodech a děkujeme za reprezentaci a zviditelnění
naší obce v tuzemsku i zahraničí.
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SDH PTENÍ
Naši dobrovolní hasiči oslaví 140. výročí založení sboru
Nejprve krátce pár slov o historii a současnosti: Dne 15. 11. 1880
vznikla Dobrovolná hasičská jednota ve Ptení. Stanovy, které obsahovaly
šestnáct ustanovení, podepsali členové přípravného výboru Florian Sekanina,
Antonín Hrazdil a František Svoboda, za obecní výbor starosta Petr Vítek
a členové František Výmola a Jan Vincourek. Dne 1. 3. 1881 se sešla první valná
hromada jednoty, která všemi hlasy zvolila prvním starostou Františka
Svobodu. Výbor měl 12 členů, nově ustavená jednota měla v prvním roce
činnosti 76 členů. Dnešní Sbor dobrovolných hasičů ve Ptení je jeden
z nejpočetnějších na okrese Prostějov a jeho členská základna v roce 2020 čítá,
což je až symbolická shoda okolností, 140 členů. Výbor má 20 členů
a současným starostou je od roku 2005 Pavel Soldán. Z řad SDH se dlouhá léta rekrutují členové zásahové
jednotky JSDH obce, stejně tak je řada členů aktivních při organizaci kulturních a společenských akcí v obci
a při práci s hasičskou mládeží.
Jelikož vývoj událostí kolem epidemie Koronaviru
neumožnil konání oslav tohoto výročí v původně
naplánovaném termínu (2. května), což bylo nejblíže
ke svátku našeho patrona, je stanoveno náhradní datum
na sobotu 22. 8. 2020.
Oslavy začnou ve 13:00 prezentací a poté
pochodem sborů s prapory od sokolovny obce, ke
kostelu. Zde proběhne slavnostní vysvěcení nového
zvonu hasičského patrona sv. Floriána, který byl odlit ve
známé Zvonařské dílně Tomášková - Dytrychová v Brodku
u Přerova. Zvon bude bezprostředně poté vyzdvižen
a instalován do věže ke stávajícím zvonům. Bude
následovat slavnostní děkovná mše svatá v kostele. Poté
uctíme památku padlých ve světových válkách u pomníku
a tryzna bude zakončena slavnostním zvoněním. Poté
se společně v průvodu přemístíme do areálu sokolovny,
kde bude probíhat další program. Bude připraveno
bohaté občerstvení a celým odpolednem a večerem nás
bude provázet dechová hudba Holóbkova mozeka.
Bližší informace včas naleznete na plakátech
a internetových stránkách obce www.pteni.cz
Touto cestou děkujeme za spolupráci a podporu obecnímu úřadu, farnímu úřadu a farní radě.
Nenechte si tuto slavnostní událost ujít a přijďte s námi naše významné výročí oslavit!
Srdečně zvou hasiči.
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FC PTENÍ
Olympiáda dětí a mládeže Zdětín
V sobotu 20.6.2020 odpoledne se naše družstvo mladých
fotbalistů zúčastnilo atletického víceboje ve Zdětíně. Naše výprava
čítala 12 atletů a byla plně odhodlána udělat maximum pro
reprezentaci Obce Ptení. Musíme konstatovat, že se mezi účastníky
neztratila. Atleti soutěžili v jednotlivých disciplínách (běh 60 m,
trojskok z místa, hod míčkem, běh na 900 m). V kategorii II. stupeň
bral medailové umístění Ondřej Kuba. V disciplíně na 60. metrů
obsadil 1. místo, v hodu míčkem 3. místo a v trojskoku z místa
3. místo. Bohužel mu nevyšla poslední disciplína ve vytrvalostním
běhu na 900 metrů, kde skončil hluboko v poli poražených.
V celkovém součtu atletického víceboje obsadil nádherné 3. místo.
Před ním skončili pouze dva atleti, kteří byli ročníkem o 2 roky
starší. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim ,,atletům“
fotbalistům, tak i družstvu našich orienťáků, kteří vypravili do Zdětína své dívčí talenty a skvěle reprezentovali
naši obec. Neodradilo je ani nevlídné počasí a déšť. Ještě jednou všem velké díky za reprezentaci.
Roman Minx

Z OBECNÍ MATRIKY
Blahopřání jubilantům
Duben
Žvátorová Jarmila
Zatloukalová Oluška
Juráková Jana

Květen
Matelová Jarmila
Tomíček Miroslav
Komárek Václav
Jurák Svatoslav

Červen
Kalvoda Květoslav
Špicera František
Kejíková Marie

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let.
Opustili nás
Výmolová Zdeňka
Frodlová Libuše
Bureš Josef
Švec František
Staněk Zdeněk
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