SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ptenského zpravodaje.
Červenec otvírá druhou polovinu kalendářního roku, čas letních dní mající nenapodobitelný
půvab, čas prázdnin. První prázdninový týden nám díky dvěma státním svátkům nabídl ideální
možnost k odjezdu na dovolenou, k příjemné relaxaci sil. Snad nám všem bude přát počasí
na dovolených, snad posušíme otavu, snad bude dobrá úroda obilí, snad vyoráme hodně „zemáků“,
snad bude dobrá úroda jablek a „kadlátek“.
Splašková kanalizace je v současné době ve zkušebním provozu. Do konce třetího čtvrtletí
chceme přejít na ostrý provoz. S tím souvisí i nutnost sepsání smluv s majiteli jednotlivých
přípojek. Smlouvy budou sepsány s Obcí Ptení, neboť obec Ptení bude provozovat čistírnu
odpadních vod. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nemáme přesně stanoveny a schváleny
poplatky za stočné, budou po schválení zastupitelstvem obce všichni odběratelé obesláni bližšími
informacemi. Jak vyplývá z finanční analýzy, předpokládané stočné by se mělo pohybovat
kolem 35,-Kč/m3, což činí při měrném čísle (spotřebě na obyvatele 36 m3) 1260,- Kč/rok. Vím,
pro některé občany se může vybíraná částka zdát dosti vysoká, ale pro ty občany, kteří pravidelně
a poctivě vyváželi svoje septiky a likvidovali je podle právních předpisů, je to velká úspora.
Na Stavebním úřadě v Kostelci na Hané pokračuje zpracování stavebního povolení na vybudování
kanalizačních přípojek. Vzhledem k množství přípojek v obci je to časově náročnější, proto všechny
prosím o trpělivost.
Také se podařilo zpracovat elektronickou evidenci hrobových míst dle platné legislativy.
V současné době mají občané možnost uzavírat smlouvy o nájmu hrobů na dalších 10 let. Cena
za nájem dvojhrobu na toto období činí 960,- Kč a úhradu je třeba provést do konce roku 2016.
Na základě naší žádosti navštívil kvůli nadměrnému průjezdu kamionů přes obec Ptení náš
region dne 1. června hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil. Úvodní setkání proběhlo
před dřevozpracujícími firmami za účasti ředitelů firem Javořice a.s. a Agrop Nova a.s. Hejtman
pak navštívil starosty okolních obcí, kde se informoval o důsledcích průjezdu nákladních vozidel
jednotlivými obcemi. V současnosti zaměstnávají dřevozpracující firmy kolem 350 pracovníků
a vrátnicí projede v průměru 150 kamionů denně. Do budoucna se počítá s nárůstem pracovníků
na počet 500 a nárůstem dopravy na 200 kamionů denně. Vedení Olomouckého kraje si je
vědomo, že firmy ve Ptení jsou největším zaměstnavatelem regionu Konicko. Na vlastní oči
se přesvědčili, že kamionová doprava je ze všech příjezdových stran nadměrná a obchvat potřebný.
V současné době prochází projektová dokumentace stavby „Obchvat obce Ptení“ aktualizací
a hledají se finanční prostředky na tuto stavbu. Ptenský obchvat je silnicí III. třídy, a tudíž jej lze
financovat jen z krajských peněz. Obchvat Ohrozimi, Vícova a severní obchvat Prostějova lze
financovat z peněz EU, neboť se jedná o silnice II. třídy. V současnosti proběhlo již druhé jednání
týkající se obchvatů. Dojednávaly se zde další podrobnosti a vyplynulo z nich, že prioritou

2

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

ČERVENEC 2016

je budování obchvatů Ohrozimi a Ptení. Věřím, že obchvat obce Ptení se začne budovat a ulehčí se
tak dopravě v samotném středu obce.
Na základě obdržených stížností a požadavků na přijetí protihlukové vyhlášky omezující
používání zařízení a přístrojů způsobujících nadměrný hluk o nedělích a svátcích apeluji
na všechny občany, chalupáře a chataře, aby respektovali neděli jako den pracovního klidu.
Pokuste se, prosím, v tento den zdržet hlučných činností (provoz travních sekaček, křovinořezů,
cirkulárek, motorových pil, brusek apod.). Vyspělost obyvatele obce se pozná kromě pořádku
před domem, také podle toho, jak respektuje své sousedy a udržuje dobré sousedské vztahy.
Tak přispěje k poklidnému a spokojenému životu v obci daleko více, než instituty restrikcí
a zákazů. I v případě, že neexistuje protihluková vyhláška, lze při porušování hlukových limitů
či rušení nočního klidu uplatnit vůči tomu, kdo tak činí, ustanovení občanského zákoníku a zákona
o přestupcích. Přesto věřím, že svým jednáním každý z nás dokáže najít cestu k bezproblémovému
vycházení se svými sousedy. Pokud všichni začneme takzvaně opravdu „u sebe“, pak nebude přijetí
protihlukové ani žádné jiné podobné vyhlášky třeba.
Také se chci zmínit o smutné a bolestné události, která zasáhla kromě rodiny, také nás,
bývalé kolegy. Jak téměř všichni víte, opustil nás navždy vynikající člověk – pan František Tříska.
Pro své nejbližší, pro své žáky, pro své kamarády a také pro obec Ptení z pozice bývalého
zastupitele a místostarosty, udělal moc a moc. I tento Ptenský zpravodaj byl do minulého čísla vždy
jeho prací. Bude nám navždy chybět, ale jistě zůstane napořád v našich srdcích. A jestli je nad námi
nebe a další pokračování života v něm, a já věřím, že je, tak pan František bude i nadále patronem
našeho zpravodaje, naší obce a bude se za nás přimlouvat.
„Už tu máme prázdniny“, radují se školáci. Všichni jim tu radost přejme. Ale ještě
než budou prázdniny v plném proudu, poděkoval bych rád paní ředitelce a její zástupkyni. Škola
pod jejich vedením dosáhla mnoha úspěchů. Podařily se zrealizovat nemalé akce, díky nimž naše
škola doslova „rozkvetla“ a její zázemí se dostalo na skutečně vysokou úroveň. Do nového školního
roku jim přeji, ať naváží na stávající úspěchy a podaří se školu a její renomé dále vylepšovat.
Nemohu zapomenout také na ptenské fotbalisty, kteří postoupili do vyšší třídy. Poděkování
patří všem hráčům, koučům a vedoucímu mužstva za předvedené výkony a za psychické zvládnutí
soutěže. Zvláštní poděkování si zaslouží příznivci kopané, kteří fotbalisty pravidelně podporují
a jezdí jim fandit i mimo území Ptení.
Vážení občané, nyní, když nastala doba prázdnin a dovolených, bych Vám chtěl za Obec
Ptení popřát, aby dny volna naplnily veškerá Vaše očekávání, která do nich vkládáte. Žijeme
v době, kdy musíme dodržovat celou řadu předpisů, pamatovat na všelijaké zákony a v tom všem
může zmizet to obyčejné lidské přátelství a láska k bližnímu. Současný svět nás stále tlačí
k vyplňování celého množství dokumentů, žádostí, plánů – a někdy se stává, že v tom celém
zmatku přehlédneme člověka a zacházíme s ním jako s nějakou věcí nebo dalším číslem v pořadí.
Šťastný je ten, kdo dokáže být spokojený s tím, co má a dokáže se radovat ze života. Snažme se
proto na silnicích dodržovat rychlost, nehádejme se, nepodvádějme a nehazardujme se zdravím
svým i druhých. Užívejme si dovolenou! Ale ani když nevyrazíte na dovolenou za hranice naší
vlasti, ba ani za hranice našeho regionu, nemusíte přijít o krásné dny plné zážitků. V okolí je velké
množství turistických i kulturních lákadel a atrakcí, za kterými se dá vyrazit pěšky, na kole či
autem. A možná se budete divit, jaké krásy máme doslova za rohem.
Krásné a pohodové léto přeje
Jiří Porteš
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrnné usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 2. června 2016
1. Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 16. 3. 2016 do 2. 6. 2016
2) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Ptení za rok 2015
3) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 13163911 o poskytnutí podpory ze SFŽP
4) Informace o výsledku jednání s hejtmanem Ol kraje ohledně obchvatu obce Ptení
5) Provedení deratizace v obci Ptení
6) Požadavek KIDSOKu na zajištění odkupu pozemku z vlastnictví SŽDC na bezpečné
otáčení autobusů u železniční stanice Ptení
7) Provedení kontroly na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
u dopravce Obec Ptení
8) Návrh organizace ZŠ a MŠ Ptení na školní rok 2016/2017
9) Provedení kontroly na akci "Účinné nakládání s bioodpady v obci Ptení"
2. Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Závěrečný účet obce Ptení za rok 2015 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad
2) Účetní závěrku Obce Ptení za rok 2015
3) Program rozvoje obce Ptení na období 2016 - 2022
4) Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Filipem Francem, Ptení 297 a Mgr. Monikou
Stránělovou, Oplocany 146, na prodej pozemku p. č. 260/32 a 260/36 v k. ú. Ptení
a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
5) Směnnou smlouvu, kde pozemek p. č. 2537 o celkové výměře 701 m2 ve vlastnictví obce
Ptení bude směněn za pozemek stavební p. č. 297 o celkové výměře 76 m2 včetně objektu
lesního hospodářství v k. ú. Ptení ve vlastnictví Bourke Trust, a. s., Václavská 316/12, Praha.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
6) Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a panem Dao Ngoc Hai, Tyršova 29, Kostelec na Hané
na prodej budovy č. p. 27 včetně stavební parcely č. 66/2 o výměře 385 m 2, v k. ú. Ptení
za cenu 330.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
7) Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2016/01519/OSR/DSM mezi Obcí Ptení a Olomouckým
krajem na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci rozhlasu Ptení – v místních částech
Ptenský Dvorek a Holubice v částce 105 tis. Kč
8) Firmu Staving Engineering s. r. o., Bylinková 365/14, Olomouc na zpracování projektové
dokumentace územního a stavebního povolení na akci "Základní technická infrastruktura –
Obec Ptení, lokalita Farská zahrada" v částce 246.000,- Kč bez DPH, 297.660,- Kč včetně
DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
9) Obecně závaznou vyhlášku obce Ptení č. 1/2016
10) Smlouvu o bezúplatném převodu vozidla Ford do majetku ZŠ Ptení
11) Rozpočtové opatření č. 1/2016
12) Zrušení sociálního fondu Obce Ptení
13) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Ptení a VaK svazku obcí
Plumlov – Vícov na stavbu "Pohodlí, umístění ELM, VaK"
3. Zastupitelstvo obce Ptení zrušuje:
1) Usnesení z 9. zasedání ZO Ptení ze dne 29. října 2015 v bodě B) 1 (týkající se Kupní smlouvy
mezi Obcí Ptení a Tomášem Smolkou, Hněvotín 82 a Žaklínou Fatrdlovou,
Určice 80, na prodej pozemku p. č. 260/35 a 260/36 v k. ú. Ptení)
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Z NAŠÍ ŠKOLY
PRÁZDNINY JSOU TADY
Po dlouhém těšení jsme se konečně dočkali! Letní radovánky plní naše dny a na školu už teď
pouze vzpomínáme.
V dubnu k nám přijel Lukáš Hejlík s Listováním. Spolu s Věrou Hollou nám představili
kocoura Šmodrchu. Autor stejnojmenné knihy Archie Kimpton se během představení kochal
Ptením a zabouchl si dveře školy. Naštěstí byl vysvobozen a autogramiáda mohla začít. Ti, kteří
nabrali odvahu, si s chutí procvičili angličtinu v praxi.
Pár dní nato naši žáci chystali zdravou svačinu. Porota měla těžkou práci: všechny svačinky
potěšily oko i jazyk. Dostaneme se do finále Zdravé 5-ky? Ano! 28. 5. náš tým v celostátním kole
soutěže Zdravá 5 – Coolinaření s Albertem vybojoval 3. místo!!!!!
Ale pěkně popořádku… V dubnu byl přece ještě sběr starého papíru a všem, kteří vozili a
nosili, moc děkujeme. Za celý rok jsme nasbírali 32 tun!!!
Netradiční hodinu zeměpisu prožili deváťáci. Pod vedením doktora Hercíka z olomoucké
Přírodovědecké fakulty měřili ve Ptení hodnoty hluku, rychlosti a směru větru.
A pak nás volala Zelená stezka, kde si žáci změřili síly v oblasti přírodovědy a ochrany
životního prostředí.
Po dobu celého roku mladší žáci a žákyně
trénovali miniházenou a jezdili do Kostelce
na Hané, aby si na turnajích změřili své síly.
Ještě nás čeká finále a poveze nás na něj náš
nový automobil. I když mu říkáme Šeďák 2, je to
elegán…
Pokračoval projekt Celé Česko sportuje,
a protože se snažíme a nic nenecháváme náhodě,
jsme odměněni. Ve středu 22. června proběhla
na naší škole velká basketbalová show.
Schopnost orientace v terénu s mapou
a buzolou, odvaha, rozhodnost, pohotovost…to jsou naši orientační běžci, kteří celý rok pilně
trénovali a zúčastňovali se závodů v přeboru škol i krajského kola a dosáhli výsledků, které slibují
skvělou budoucnost a zachování tradice tohoto překrásného sportu.
Akce Čarodějnice byla 3 v 1.

1. Čarodějný den plný her a překvapení, kde si slavnostní chvíle vychutnávali všichni: děti, rodiče,
prarodiče, učitelé i náhodní kolemjdoucí.
2. Představil se projekt Extra třídy. Naši deváťáci vymysleli, získali finance a zrealizovali venkovní
posezení za školou. Využíváme ho na výuku, odpoledne si tam hraje družina a pak je koutek
určen všem, kteří si chtějí jenom tak posedět pod třešní…
3. Sedmáci nám ukázali, jak po splnění 3 kroků: uč se, zjišťuj a jednej, získat finance pro potřebné
a povedlo se zakoupit živý dárek. Čtyři kozy a 40 kuřat pomáhá přežít chudým v Africe.
Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 56 českých základních a středních škol a téměř
dvě stovky dalších škol z Evropy. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk
v tísni ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi. Základní škola a mateřská
škola Ptení se stala jednou z těchto škol…
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Rozkvetly stromy a náš pěvecký sbor nacvičil lidové písničky na přání pro seniory z Domova
důchodců v Jesenci. Družinka připravila pro důchodce milé dárečky a barokním zámkem zněly
hlasy několika generací.
Focení tříd je neklamným znamením, že škola se začíná obalovat slovem prázdniny…
Poslední týdny nás však čekalo ještě hodně práce. Připravili jsme se na závěrečné testy, odreagovali
se turnajem v ping – pongu, absolvovali tréning na dopravním hřišti…
Deváťáci za sebou nechají nesmazatelnou stopu. Mají spoustu vynikajících nápadů a jedním
z mnoha byl i Crazy week. Vymysleli Hru se štěstím pro spolužáky v družině, sestavili jídelníček a
zažili jsme týden převleků: fotbalové pondělí, montérkovo-teplákové úterý, retro středu, army
čtvrtek a v pátek si vyměnili role kluci a dívky. Kdo ví, jaký by byl den naruby a výměna rolí učitelé
– žáci… Byla bych zlobivec.
Dne 30. 6. jsme slavnostně ukončili školní rok. Společně jsme ho naplnili prací a spoustou hezkých
zážitků.
Děkuji všem, kteří fandí naší škole!
Viera Šmilňáková

Celorepublikové finále Zdravá 5 – Coolinaření s Albertem
Rok se s rokem sešel a organizátoři soutěže
Zdravá 5 vyhlásili zbrusu nové kolo celorepublikové
soutěže. Prvním, velmi důležitým krokem byla
registrace a kvalitně odvedená práce ve školním
kole. Úkolem přihlášených žáků bylo připravit
svačinku na dopolední, či odpolední posezení.
Všechny recepty spolu s fotografiemi byly zaslány a
vše bylo v rukou odborné poroty. Ta ze všech
došlých příspěvků vybrala v každém kraji a
kategorii 5 nejlepších pokrmů. Díky velké píli se
v Olomouckém kraji objevily hned 3 recepty
z ptenské školy. I přes velmi vyrovnané boje se
do celorepublikového kola probojoval tým Zdravé myšky, složené ze žákyň 7. třídy.
Celostátní finále konané v Praze v Chefparade bylo
přehlídkou skutečně odborných pokrmů, které vznikly
pod rukama žáků škol z celé republiky. Všechny tříčlenné
týmy připravovaly svačinky z předem připravených druhů
zeleniny a ovoce, vyřešily zapeklité otázky z oboru zdravé
stravy, volné chvíle vyplnily doprovodným programem a pak
už jen čekaly na verdikt poroty z řad šéfkuchařů, novinářů a
odborníků na zdravou stravu. Ptenská škola se domů vracela
se třetím místem v kapse v kategorii žáků druhého stupně
základních škol.
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Hejtmanův pohár putuje podruhé do ptenské školy
Hejtmanův pohár je slibně rozjíždějící se projekt ve zdolání tzv. opičí dráhy. Do již druhého
ročníku této soutěže se mohou zapojit všechny školy z každého kraje České republiky. Soutěží se
ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Kdo navštíví ptenskou školu,
nemůže přehlédnout trofej z prvního ročníku této soutěže. Jakožto obhájci trofeje jsme do druhého
ročníku vstoupili s menší nervozitou, kterou jsme překonávali stále se zlepšujícími sportovními
výsledky. Novinkou bylo také plnění tzv. doplňkových úkolů, kterými bylo propojení hodin tělesné
výchovy s češtinou, výtvarnou výchovou, sociálními sítěmi, a navíc se do velkých sportovních
výkonů zapojili i pedagogové v čele s vedením školy. A po celoroční práci se těšíme na slavnostní
předání hejtmanova poháru Olomouckého kraje nejaktivnější a nejúspěšnější škole kraje, kterou
se podruhé za sebou stala Ptenská škola.

DĚTSKÝ DEN
V sobotu 25. 6. 2016 se ve Ptení pořádal již tradiční dětský fotbalový den za podpory obce
a SDH Ptení. Celá akce se všemi atrakcemi proběhla na hřišti za pomoci našeho fotbalového týmu.
Jako každoročně bylo pro děti i dospělé přichystáno spoustu zábavy. Na začátku měli všichni
možnost si zasoutěžit na stanovištích s různými úkoly. Nechybělo např. skákání v pytli, slalom
s hokejkou a oblíbené kopání na branku. Za splnění všech aktivit děti dostaly balíček se sladkou
odměnou. Jelikož v tento den bylo velké teplo, nemohlo chybět koupání v pěně na osvěžení, které
připravili hasiči. Ve volné chvíli jste mohli zavítat na skákací hrad, který jsme měli k dispozici
společně s malováním na obličej.
Letošní novinkou bylo také smývatelné tetování. Abychom pak také zapojili dospělé,
uspořádali jsme fotbalový zápas dětí a jejich tatínků. Mezi mladšími jsme měli možnost objevit
skryté fotbalové talenty, které se postupně probojovaly k vítězství. Následovalo kopání na branku.
Kopalo se ve dvou kategoriích, aby souboj byl vyrovnaný. Vítězové dostali diplom společně
s dětským šampusem. Po celý den teklo pivečko plným proudem a stejně tak v udírně se obsluha
nezastavila. Děkujeme všem, kteří si s námi tento Den dětí společně přišli užít, a budeme se na vás
těšit zase v příštím roce.
Roman Minx
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DĚTI DĚTEM
V sobotu 4. června se prostor za ptenskou sokolovnou zaplnil lidmi, kteří chtěli něco udělat
pro postižené děti z naší obce. Obec Ptení ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou
Ptení, ptenskými hasiči, myslivci a fotbalisty FC Ptení a za podpory sponzorů pořádala charitativní
akci Děti dětem.
A proč takový název? Žáci naší školy
nacvičili za pomoci svých učitelů několik
vystoupení, která by mohla svou kvalitou
konkurovat televizní show Česko Slovensko
má talent. Rozhodli se je věnovat
nemocným ptenským dětem. Přišli se na ně
podívat nejen rodiče a příbuzní, ale všichni
lidé, kterým není lhostejné, že některé
rodiny mají ve svém středu nemocné dítě.
Dítě, které se nikdy nemůže zařadit mezi
své vrstevníky, protože nešťastnou shodou
okolnosti je nenávratně tělesně či duševně
postiženo.
Celé odpoledne se ozývala za sokolovnou hudba a smích. V pěně, kterou připravili naši
hasiči, se totiž „vymáchaly“ nejen děti, ale i někteří dospělí, kteří dokonce museli počkat, až pěna
opadne, aby našli svoje boty.
Žáci ZŠ Ptení také připravili několik stanovišť, kde mohly děti soutěžit o sladké odměny.
Zlatým hřebem programu byla soutěž.
Zájemci mohli odpovědět hned u vchodu na
otázku: „Co je to prchající stan?“ Vítěz, který
uhodl, že se jedná o velorex džínový, tzv.
hadraplán, absolvoval okružní jízdu kolem Ptení
ve zmíněném vozidle. A aby to ostatním nebylo
líto, svézt se mohl každý. Dokonce si mohli vybrat,
jestli pojedou hadraplánem nebo na čtyřkolce.
Pak následovalo losování – každý, kdo jako
dobrovolné vstupné věnoval 50,- Kč, obdržel
slosovatelnou vstupenku.
Odpoledne se tak protáhlo téměř do 22,00 hodin. Spokojeně odcházeli nejen pořadatelé,
protože se akce opravdu vydařila. Radost měli všichni – kromě toho, že se pobavili, zároveň
pomohli dobré věci.
Obecní úřad Ptení
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PTENÍ V NOVINÁCH
Student bojuje v reality show o obnovu zámku ve Ptení
Dvaadvacetiletý Martin Horák ze Ptení se přihlásil se svým projektem na záchranu zdejšího
zámku do soutěžní vzdělávací reality show Hledá se Leader, kterou pořádá společnost Člověk
v tísni. „Chci na zámku pořádat drobné akce, postupně zpřístupňovat prostory zámku a upozornit
tak na jeho stav," plánuje Martin Horák, nyní student brněnské právnické fakulty.
Poslední květnovou sobotu se mu podařilo
uspořádat v prostorách zámku výstavu kreseb
dětí z ptenské mateřské i základní školy. Měly
namalovat své představy o tom, co by v objektu
mohlo v budoucnu být. „Sešlo se na 140 obrázků,
to mi udělalo velkou radost," řekl Martin Horák
a dodal: „Pořád se hovoří o tom, jak zámek nelze
nijak využít, a stačí se zeptat dětí a najednou je tu
140 námětů. Taky jsem si chtěl zjistit, jestli je
místní zámek vůbec zajímá, a byl jsem příjemně
překvapený." Podle starosty obce Jiřího Porteše
se na akci sešlo bezmála tři sta lidí. I jej zájem lidí
potěšil. Ubytovna, hotel, restaurace i další
projekty však vyžadují především peníze.
„O tom uvažuji od samého začátku. Peníze jsou největší překážka. I kdyby se nakonec daly
sehnat, musíme nějak zajistit jejich návratnost," zamyslel se student. „Jen prohlídky zámku nemají
smysl. Potřebujeme jej zapojit do širšího komplexu služeb. Já mám takovou svou vizi, že by tu
mohlo vniknout vzdělávací centrum, jaké je například v nedalekém Sluňákově. Protože podobných
míst je u nás v republice málo," rozvíjel myšlenku Martin Horák.
Toho také mrzí, že přes obec vlastně nevedou turistické trasy. „Kolem je tak krásná příroda
a naše krajina je pozvolná, zvlněná, určitě by se tu líbilo lidem, kteří nestojí o náročné výšlapy
a vysoké hory. A při takovém výletu by mohli zajít i do zámku," dodal.
Podle posledních informací Jiřího Pospíšila, náměstka primátorky, se v současné době
o ptenský zámek zajímají dva subjekty. Budoucnost ukáže, zda se někomu z nich podaří prostory
smysluplně využít.
Zdroj: Prostějovský deník
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

DUBEN
Fródl František
Ptení 20
Machalová Helena
Ptení 50
Singr Miroslav
Ptení 124
KVĚTEN
Portešová Ludmila
Ptenský Dvorek 82
Strouhalová Anežka
Ptenský Dvorek 18

ČERVEN
Langerová Justina
Ptení 153
Výmolová Libuše
Ptení 247
Fojtková Růžena
Ptení 106
Surmová Jarmila
Ptení 191
Singrová Růžena
Ptení 124
Langová Božena
Ptení 125
Vránová Marie
Ptenský Dvorek 90

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 11. července 2016.

