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Číslo 4

Radostné a spokojené prožití vánočních svátků,
klid, pohodu a šťastné chvíle v kruhu nejbližších,
pevný krok při vykročení do roku 2020,
dostatek zdraví, lásky, porozumění a úspěchů
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Ptení a zaměstnanci obecního úřadu
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
nastává opět sváteční čas, období, které pro většinu z nás patří k nejkrásnějším
v roce. Přiznejme si, že v dnešní době žijeme poněkud uspěchaný život. Proto je velmi
důležité se malinko pozastavit. Takovým malým pozastavením jsou dny adventu,
Vánoce, během nichž jsme si bližší než kdy jindy a snažíme se zapomenout na vše
špatné. V upřímném lidském porozumění a lidském dotyku je velké tajemství a
bohatství života. Vím, nemělo by to tak být jen v době Vánoc, ale i v běžném
každodenním životě. Zahodit hněv, závist a pocit ublížení - to je věčné a pradávné
poselství Vánoc.
Byly časy, kdy nám bylo s někým dobře, toužili jsme po tom být spolu,
navzájem se obdarovávat, těšit se jeden z druhého. Ať už to byl vztah partnerský,
mezi rodiči a dětmi nebo mezi přáteli. A najednou se něco pokazilo, nechceme se
vidět, nechceme spolu nic mít. A právě teď je čas, abychom nasměřovali svůj život
opět tam, kam jsme mířili, když všechno bylo v pohodě a byli jsme šťastní. Je to
výzva, abychom se k sobě chovali lépe. Abychom byli na sebe vlídní, respektovali
svou různost a nehledali důvody k zášti. Nehledali, čím se strašit, ale z čeho se
radovat. Ztišit překotný běh našich myšlenek a užívat si blaženého klidu, který
vyvěrá z našeho srdce. Uzdravení vzájemných vztahů je dobrý způsob, jak se
připravit na Vánoce. Už i proto, že dárky dostanou svůj smysl - budou výrazem
vztahu. Když máme někoho rádi, někoho si vážíme, je jedno, jakou cenu dárek má.
Když ve vztahu s druhým něco chybí, nenahradí to dárek ani za milion. Proto ze
všeho mějme radost. Radost není věc samozřejmá. Radost je velký dar. Rozhlédněme
se kolem sebe. Kdyby byla samozřejmá, nechodili by po světě naštvaní nebo smutní
lidé.
K našim Vánocům patří i dodržování zvyků našich předků, jelikož bez tradic
nejsou Vánoce těmi pravými. Přenášejí se z generace na generaci. Na zářící
stromeček, štědrovečerní večeři a okamžiky kouzelných pocitů, které nelze ničím
nahradit, se těšíme asi všichni.
Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista a každý rok si vlastně připomínáme
jeho narozeniny. V dějinách lidstva to byla tak zásadní událost, že od Kristova
narození počítáme náš letopočet.
Na Štědrý den se tradičně zdobí vánoční stromeček a lidé usedají k
štědrovečerní večeři. Večeře ještě spadá do období adventu a proto je většinou
postního charakteru – rybí polévka, smažený kapr a bramborový salát – bylo to jídlo
chudých a jídlo apoštolů. Po večeři, kdy zazvoní zvonek a rozsvítí se vánoční
stromeček, se nadělují vánoční dárky. Poslech vánočních koled k Vánocům
neodmyslitelně patří, stejně jako české pohádky. Součástí večera jsou ale v mnoha
rodinách tradiční zvyky, které jsou spojované se starými pověrami a zvyklostmi. Asi
nejběžnějším zvykem, který se dodržuje v mnoha rodinách, je prosté krájení jablka na
dvě půlky. Mezi další zvyky patří lití olova, házení botou, polibek pod jmelím,
pouštění skořápkových lodiček či schování šupin z kapra, aby se členům domácnosti
po celý rok doma držely peníze. Den vrcholí nocí Narození Páně, kdy se při půlnoční
bohoslužbě předčítá evangelijní oddíl z Bible o narození Ježíše a zpívají se koledy o
narození Božího Syna. Nejznámější koledou u nás je Narodil se Kristus Pán. Vánoce
začínají 25. prosince hlavním křesťanským svátkem, kterým je Boží hod vánoční, a
končí 12. ledna na Křest Páně. Hodně křesťanů slaví Vánoce postaru, to znamená až
do Hromnic (2. února), kdy se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu.
Vážení spoluobčané, velice rád využívám této příležitosti k poděkování za práci
zaměstnancům obce, vám všem dobrovolníkům a nadšencům, kteří aktivně pomáháte
a jste silným jádrem spolků. Děkuji proto všem občanům, kterým není lhostejný život
ve Ptení a svojí aktivitou do něj vnáší nové nápady a oživení. Přeji vám i vašim
rodinám, aby jste v novém roce nikdy nepocítili samotu jak lidskou, tak v duši, aby
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vás životem provázela láska, životní jiskra a pokoj v srdci. Přeji vám stálý smysl pro
radost z malých i velkých událostí života a abyste nezapomínali na lidi blízké vašemu
srdci a na ty, na kterých vám opravdu záleží.
Jiří Porteš
Vánoční slovo místostarosty
Vážení a milí spoluobčané,
velice rád bych využil této příležitosti a popřál vám a vašim rodinám nádherné
Vánoce a krásné sváteční období. Chci vám osobně popřát, aby se vám v příštím roce
vyhýbaly neúspěchy, nemoci, aby ve vašich rodinách vládla vzájemná úcta, láska a
aby se vám dařilo vytvářet pevné a solidární vztahy. V tomto vánočním období věnujte
svůj čas, který je významným faktorem života, vašim rodinám, blízkým a přátelům.
Přeji všem krásný a poklidný Štědrý den a hlavně dětem rozzářené oči z dárků od
Ježíška. Vánoční dárek však nemusí být jen hmotný, může to být pouze hezké slovo,
láska k druhému, porozumění, tolerance, podaná ruka, která pomůže vstát. To jsou ty
největší dárky, které můžeme dát a dostat. Jsou to dary, které zahřejí u srdce a
pohladí na duši.
Dívejme se na nadcházející rok 2020 s nadějí a optimismem.
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok.
místostarosta Roman Minx

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ

Souhrn usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Ptení
ze dne 3. prosince 2019
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1)
Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 2. 10. 2019 do 3. 12. 2019
2)
Informaci o směně pozemků v lokalitě kolem zámku mezi Magistrátem města
Prostějova a Obcí Ptení
3)
Provedenou deratizaci v obci Ptení
4)
Vydané stavební povolení na opravu komunikace „Silnice III/37352 Holubice
Ptení“
5)
Schválení jízdního řádu linky 780449 Ptení – Lipová provozována dopravcem
Obcí Ptení na období od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2020
6)
Rozpočtové opatření starosty č. 13, 14 a 15/2019
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje mezi Koordinátorem Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje, p. o., Olomouc a Obcí Ptení. Pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy.
2) Pravidla rozpočtového provizoria (podle §13 Zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění) na 1. čtvrtletí roku 2020 –
v jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí čerpat finanční prostředky ve výši 1/12
výdajů roku 2019.
3) Složení inventarizační komise:
Předseda: Mgr. Horáková. Členové: pí. Francová, p. Minx, p. Peterka, Ing. Šustr.
4) Cenu stočného na rok 2020 – 32,17 Kč/m3 bez DPH, 37,- Kč/m3 včetně DPH.
5) Rozpočtové opatření č. 16/2019.
6) Obecně závaznou vyhlášku obce Ptení č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
7) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
8) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
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9) V souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost o
pořizování Územní studie „Lokalita R1 Ptení“ Magistrátem města Prostějova,
Odborem územního plánování a památkové péče. Zpracování studie zajistí na
vlastní náklady firma Javořice, a.s. Ptenský Dvorek 100.
10) Souhlas Obce Ptení se zástavním právem peněžnímu ústavu na parc. č. 109/7
v k. ú. Ptení
C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Pronájem části pozemku p. č. 3631/1 panu Petrovi Černému a Bc. Magdě
Kašpárkové.
!!! Upozornění!!!
Obecní úřad žádá majitele a řidiče automobilů, aby k parkování svých vozidel
využívali stání na svých pozemcích (výjezdech a vjezdech k domům a garážím), či už
na místech, kde nebudou překážet. Je téměř pravidlem, že vjezd ke garáži je volný a
automobil parkuje na místní komunikaci. Za této situace je velmi obtížné zajistit zimní
údržbu komunikací, nehledě k tomu, že svým způsobem parkování mohou způsobit
problém pro sanitky nebo požární vozidla. V obci vozidel přibývá a každý je povinen si
parkování vyřešit v rámci svého soukromého pozemku, ale vždy mimo komunikaci. Je
nepřístupné zatarasit obslužnou komunikaci! Pokud se tato situace bude opakovat a
nebudeme moci řešit zimní údržbu, budeme nuceni tyto prohřešky řidičů řešit za
pomoci Policie ČR. Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad informuje:
► V sobotu 21. prosince v době od 9 do 12 hodin budou skauti, jako každý
rok, po obci roznášet Betlémské světlo. Zájemci si připraví svíčku k
připálení pro urychlení roznosu.
► Upozorňujeme všechny občany, že Obecní úřad ve Ptení je ve dnech od
pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020 uzavřen. Běžný provoz bude
zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
► V roce 2020 je obecným účelem Tříkrálové sbírky pomoc rodinám a lidem v
nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. V Konickém regionu proběhne
sbírka ve dnech 10. - 12. ledna 2020. Sbírka bude zahájena Mší svatou s
požehnáním koledníkům v pátek 10. ledna v 18 hodin v Konickém farním kostele.
Hlavním dnem koledy bude sobota 11. ledna 2020. Sbírka svou šíří a zaměřením je
důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti, nezávisle
a pružně reagovat na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.
► Cena stočného na rok 2020 - 37,- Kč/m3 s DPH.
► Oplatky ze Ptení - v kanceláři obecního úřadu jsou k prodeji lázeňské oplatky
různých příchutí vyrobených v Luhačovicích pod názvem „Pozdrav ze Ptení, Oplatky
ze Ptení“. Zájemci si mohou oplatky koupit za cenu 30,- korun za kus.
► Svoz komunálního odpadu proběhne 30. prosince 2019. Termíny svozu
komunálních odpadů pro rok 2020 se nemění. Svoz bude probíhat každé liché
pondělí!
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Z NAŠÍ ŠKOLY
Vyhráli jsme 5. ročník Hejtmanova poháru!
Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí školy ve zdolávání opičí dráhy
plné různých překážek a v plnění hejtmanských výzev.
Titul nejlepší krajské školy a originální pohár hejtmana získá škola s největším
počtem bodů v každém kraji.
Zapojujeme se do soutěže každý rok. Žáci před proběhnutím dráhy na čas trénují
v hodinách tělocviku jednotlivé disciplíny.
Co jsou hejtmanské výzvy?
1. Poctivá škola
a) včasné zaregistrování
b) včasné nahrání videí a fotek z proběhnutí a stavba
dráhy
c) sepsání a nahrání vlastní přísahy - že budeme cvičit
poctivě, svědomitě, navzájem se budeme podporovat...
2. Kreativní škola
a) sepsali jsme a pomocí hudebních nástrojů nazpívali
vlastní hymnu
b) uspořádali jsme sportovní karneval
c) vytvořili jsme během roku několik nástěnek na téma
Hejtmanův pohár - dávali jsme tam fotky, text, přísahy...
3. Akční škola
a) zaslali jsme video, kde se žáci navzájem podporují fandí
b) vymysleli jsme vlastní dráhu Hejtmanova poháru
c) vymysleli jsme vlastní výzvu pro ostatní školy
„Hejtmanovu abecedu”, naše výzva byla vybrána a
získali jsme bonusové body - na každé písmeno
HEJTMANŮV POHÁR jsme vymysleli a předvedli nějaký sport
4. Hejtmanův pohár nejen ve škole
a) žáci nakreslili komiksy na téma HP
b) donesli vlastní fotky, jak sportují ve volném čase - bruslení, florbal, lyže, orienťák,
ping pong...
5. Ostatní
a) HP jsme doporučili další škole a poslali jí odkaz na soutěž, aby se taky mohli
přihlásit
b) ohodnotili jsme HP
6. Extra výzvy - ty vymyslely školy
a) Hejtmanská abeceda - ta naše :-)
b) Záchranáři - člunkový běh
c) Oživlá opičí dráha - dráha bez pomůcek jen pomocí našich těl
Ve středu 6. 11. 2019 jsme si dovezli z Prahy pohár s titulem „Nejlepší škola
v Olomouckém kraji“ a vysportovali tak poukázku na nákup sportovního vybavení pro
školu v hodnotě 10000,-Kč.
Slavnostní předání cen v reprezentačním sálu na Staroměstské radnici v Praze,
orloj zevnitř, zmrzlinu, procházku uličkami města a jízdu vlakem si užili žáci, kteří
měli nejlepší časy v překonávání opičí dráhy.
Ve škole máme tyto vzácné poháry čtyři. A to hlavně díky paní učitelce
Markétce, která všechno koordinuje, díky tělocvikářce Lucii a jejímu aktivnímu
zapojení se a parádnímu plánování, díky paní učitelce Veronice, která s žáky 6. třídy
v hodinách výtvarné výchovy vytvořila nádherné komiksy, a díky obětavosti třídních
učitelů a díky nadšení všech žáků!
Viera Šmilňáková
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Oslavy 70. výročí otevření školy ve Ptení
Zaměstnanci školy ve Ptení několik týdnů připravovali velkolepé oslavy 70.
výročí otevření současné budovy.
Co vše bylo u nás k vidění? Akce začala v pátek 11. října. Orientační tabule
hned při vstupu návštěvníky směřovaly do tříd s názvy: Zlatá vařečka, Branný den,
Výlety, Lyžák, Divadlo, Spartakiáda, Sport, Orientační běh, Karneval, Pohádkový les,
Pionýři, Mikuláš, Besídka, Tábor, Společné foto…
Ve foyer školy byla dokumentace historie všech ptenských škol, které
v minulosti sídlily v různých budovách.
V kantýně si návštěvníci mohli zakoupit chlebíčky, navštívit tradiční „bufet“ a
k tomu si dát kafíčko ve Fairtrade kavárně. Tu připravili žáci kroužku Světové školy a
zájemcům vysvětlovali zásady Fairtrade obchodu.
Jak ve dvou nadzemních podlažích, tak
v suterénu školy čekala na návštěvníky bohatá
škála dobových předmětů a fotografií. Jedno
z oddělení školní družiny se změnilo v Retro třídu
a kdo chtěl, odcházel z ní se svojí čerstvě
natištěnou retro podobiznou.
V jiné třídě na návštěvníky čekalo
překvapení v podobě chemických a fyzikálních
pokusů v podání žáků školy.
V 18:00 bylo v aule školy na programu
setkání s bývalými zaměstnanci a s „prvními
prvňáčky“, kteří zasedli do lavic nové školy ve školním roce 1949/1950. O podívanou
se postarali žáci i pedagogové školy svým vystoupením, které všechny rozesmálo.
Mateřská škola ve Ptení má 3 třídy, poslední jsme otevřeli 1. 9. 2019. Kdo měl
zájem, mohl navštívit školku. Na toho čekaly hodné paní učitelky, vzpomínky na
předškolní věk, dobové fotografie, kroniky a hrací koutky, v nichž se mnozí dospělí
k hračkám alespoň na okamžik opět vrátili…
V sobotu program navázal v podobném duchu. Příjemným zpestřením byla
zábavná show pro děti i dospělé s Tommyho parťáky.
Do akce se zapojila i školní jídelna, která přichystala pestrou ochutnávku
dobových jídel.
Děkujeme všem za přízeň v uplynulých sedmi dekádách a škole přejeme mnoho
dalších úspěšných akcí.
Světová škola
Ani letos se kroužek Světové školy složený ze žáků 6., 7., 8. a 9. ročníku
rozhodně nenudil.
V září jsme se zúčastnili žákovské minikonference v Olomouci, kde kluci
představili loňskou akci Čarodějnice zaměřenou na problematiku dětské práce ve
světě.
V říjnu naše škola uspořádala Den otevřených dveří při příležitosti 70. výročí
založení školy a náš kroužek nemohl na takové akci chybět. Pro návštěvníky jsme
přichystali Fairtrade kavárnu, ve které mohli ochutnat kávu, čaj, čokoládu nebo
sušenky pocházející z firem zabývající se férovým obchodem.
Začátkem prosince jsme naši kavárnu představili na soutěži žákovských
projektů v Olomouci, kde sklidila velkou pochvalu právě za propagaci myšlenky
fairtrade.
Naší zatím poslední akcí se stala potravinová sbírka. Děti a rodiče mohli během
školní besídky donést trvanlivé potraviny nebo si zakoupit poukázku na konkrétní
zboží.
Celkově jsme vybrali 53 kg potravin a přes 2500 korun, za které můžeme
nakoupit další potraviny.
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Vše předáme v předvánočním čase krizovému skladu Charity Konice. Všem, kteří
naši činnost podporují, moc děkujeme a těšíme se v příštím roce na další společnou
akci.
Tým Světové školy
30. výročí sametové revoluce ve škole
V listopadu si žáci 5. - 9. ročníku připomněli výročí sametové revoluce.
Již na počátku nového školního roku jsme se zapojili do programu Měsíc filmu
na školách, který pořádala organizace Jiný svět na školách. Díky tomu jsme získali
řadu cenných materiálů, které žákům události před třiceti lety lépe představily.
Dne 6. listopadu se žáci od 5. do 9. třídy sešli v aule, aby se zúčastnili výukové
prezentace, jenž je seznámila s historickými fakty týkajících se komunistického
režimu a revoluce 17. 11. 1989. Prezentace byla doplněna o fotografie a videa.
Se zaujetím jsme zhlédli film „Z deníku Ivany A.“, který vychází z autentických
deníkových zápisů osmnáctileté dívky v posledním roce komunistického režimu.
Během měsíce listopadu byla na chodbách školy umístěna plakátová výstava
s fotografiemi, výpověďmi přímých účastníků revoluce, přehledy nejdůležitějších dat,
událostí a pojmů. Děti se také ptaly svých rodinných příslušníků a známých na jejich
zkušenosti, dojmy a zážitky ze sametové revoluce a zaznamenávaly je na panely.
Žáci 7. a 9. ročníku se následně zúčastnili také besedy s panem Karlem
Foltinem, jakožto pamětníkem, který ochotně povyprávěl o tom, jak komunistický
režim a sametová revoluce zasáhly do jeho osobního i pracovního života.
Žáci získali mnoho nových informací, seznámili se s dalšími fakty o minulosti
svého státu, téma sametové revoluce pro ně bylo zajímavé a se zaujetím o něm
diskutovali.
Jitka Aberlová
Besídka ve škole
Jen pár slov: snaha, hodiny vymýšlení a nácviku,
stres, úsměvy, detaily, úleva, štěstí. To vše
charakterizuje vystoupení našich dětí na školní
besídce v sobotu 7. prosince 2019. A nostalgie,
samozřejmě. Opět naposledy se představila 9. třída se
svými vystoupeními a vzpomínkovým videem.
Vám, návštěvníkům, děkujeme za účast,
podporu, potlesk, dárky do tomboly, společné chvíle a i
za vyprodanou kantýnu.
Všechen zisk z této akce bude sloužit pro NAŠE DĚTI.
PS: A řádit se bude i příští rok! Díky, Agátko!
Kateřina Mikšíková
Podzim ve školce
Tři měsíce utekly jako voda a máme tu prosinec. Ve školičce si společně
užíváme poklidný adventní čas. Během podzimu jsme ovšem nezaháleli a prožili jsme
mnohá dobrodružství. Podnikali jsme tematické vycházky do blízkého okolí, do lesa
nebo k rybníku. Krásné podzimní počasí nám umožnilo realizovat pohybové aktivity
na školní zahrádce a pozorovat pozvolna měnící se přírodu.
Shlédli jsme poutavé příběhy Maňáskového divadélka Olomouc a zazpívali si
při hudebním vystoupení. Adventní čas nám zpestřilo divadelní představení s názvem
„Vánoční příběh“ v aule základní školy. Děti obohatily svým vystoupením vítání
občánků a odpolední posezení seniorů.
V říjnu se naše školka na dva dny otevřela široké veřejnosti při oslavách 70. let
od otevření místní základní školy.
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Nadále spolupracujeme s Centrem aplikovaných pohybových aktivit, klinickou
logopedkou, která pravidelně dojíždí do školky, a v měsíci únoru se děti můžou těšit
na putovní výukovou robotickou sadu BeeBot.
Přejeme vám všem požehnané vánoční svátky a mnoho zdraví, lásky a
společného času s vašimi dětmi.
Kolektiv mateřské školy

Z NAŠÍ OBCE

Setkání jubilantů se zástupci obce
Tradičně se v tomto čase setkávají představitelé obce s jubilanty. Letošní, již
třinácté, setkání se uskutečnilo 22. listopadu a v nově zrekonstruované a krásně
vyzdobené víceúčelové budově ve Ptení bylo veselo. Na jubilanty, tedy ty, kteří letos
oslavili 70. a 75. narozeniny, čekalo malé pohoštění v podobě chlebíčků, zákusků a
čerstvého ovoce.
Úsměv na tvářích hned na úvod vykouzlil program připravený patnácti dětmi z
mateřské školy, které si nacvičily pásmo básniček a písniček. Po slavnostní řeči a
poděkování za celoživotní práci následoval podpis do pamětní knihy a osobní
gratulace starosty i místostarosty, kteří předali kytičku s drobným dárkem. K
blahopřání se připojili i ostatní zastupitelé obce.
V příjemné a uvolněné atmosféře všichni společně s jubilanty vzpomínali na svá
prožitá léta, životní zážitky a vzpomínkou se dotkli i těch, kteří se setkání už
nedočkali.
Touto cestou ještě jednou všem jubilantům srdečně blahopřejeme a těšíme se
na další podobná setkání.
Rozsvěcování vánočních stromečků
„Už paní Zima přichází snad, my v bílém sněhu budem si hrát..,“ znělo z úst
několika desítek dětí i dospělých před školou v pátek
29. prosince v podvečerních hodinách.
Paní Zima nevím, ale Vánoce se kvapem blíží.
Příchod adventu jsme oslavili lampionovým
průvodem, rozsvícením obecního i školního vánočního
stromečku, slavnostním ohňostrojem, ochutnáváním
perníčků i výborného punče a příjemnou domáckou
atmosférou při setkání dětí i dospělých z celé obce i
okolí.
Nezbývá, než pár dní počkat na Vánoce, přát si,
ať jsou šťastné a veselé, a doufat, že s nimi dorazí
v bílém i paní Zima.
Velké poděkování při celé akci patří místním hasičům, kteří zajistili bezpečnost
lampionového průvodu, Obci Ptení i zaměstnancům základní školy.
Tak zase za rok s vámi všemi nashledanou!
Kateřina Mikšíková
Předvánoční výstava
Stalo se již v naší obci tradicí, že v době adventní pracovníci obecního úřadu
připraví pro spoluobčany předvánoční výstavu. Výstava je specifická tím, že si na ni
můžete zakoupit i malé dárečky a podpořit tak práci a snahu drobných řemeslníků.
Každoročně se tak setkáváme se zálibami a dovednostmi našich občanů a občanů z
okolních obcí. O víkendu nechyběl ani tradiční vánoční punč. Že je mezi občany o
tuhle předvánoční výstavu zájem, svědčí i to, že návštěvníci utratili více než 50 tisíc
korun. Výtěžek z dobrovolného vstupného představuje více než 2 tisíce korun a bude
darován na charitativní účely Dennímu stacionáři Pivoňka, Pod Kosířem, Prostějov.
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Stavební akce
- oprava dešťové kanalizace u č. p. 16 v rámci reklamace Strabag
V rámci reklamace došlo firmou Strabag k opravě dešťové kanalizace, kdy původní
potrubí firma vyjmula a nahradila potrubím s větším průměrem. Současně bylo
potrubí vyčištěno a odtok odbagrován. Příští rok se souhlasem majitele pozemků
ještě na výtoku necháme vyjmout betonové vedení a nahradíme jej plastovým a
necháme vyčistit i vodní koryto.
- rekonstrukce místnosti na budově č. p. 72, kterou využívá SDH Ptení
V místnostech, které už byly předány SDH k využívání, je udělaná nová
elektroinstalace, omítky a vstup na toalety a s tím související změna orientace toalety
a umístění umyvadla do prostoru, který vznikl zazděním původních dveří. Ty jsou
nově osazené a nový je i ochranný rošt zabraňující pádu na plynový kotel. Všechny
místnosti mají novou výmalbu.
- rekonstrukce povrchu cest místních komunikací
Od začátku října je položen nový povrch na místních komunikacích ve Ptení od č. p.
220 po č. p. 216. Stejnou technologií je opravena i komunikace za zahradami od č. p.
123 po č. p. 129.
- oprava a vysprávka cest recyklátem
Některé cesty jsme nechali opravit recyklátem, konkrétně cesta k chatám na
Ptenském Dvorku, u hřbitova, k zámku a u č. p. 69 sjezd z hlavní komunikace.
Znovu vás tímto žádám o podněty toho, co vás tíží, abychom mohli případné opravy a
rekonstrukce připravit na příští rok a vyčlenit na ně finance z rozpočtu obce.
Roman Minx
Kino opět v akci
Vážení občané, pamatujeme si slib, který
jsme vám dali v létě, a tak na konci roku
pořádáme filmové představení nejen pro
dospělé, ale i pro děti. V neděli 29. prosince od
14.00 hod. se bude v aule místní základní školy
promítat představení pro děti. Na programu
bude film, který si děti samy zvolily ve škole při
anketě. Od 17.00 hod. aulu ovládne rocková
skupina Queen a snímek oceněný čtyřmi Oscary
Bohemian Rhapsody. Tento film jen v České
republice vidělo milion diváků. Jelikož vám
chceme zajistit skvělý zážitek, produkci filmu
jsme svěřili profesionální firmě MyBell agency.
Budova školy bude veřejnosti otevřena od
13.00 hod., samozřejmostí je občerstvení v
podobě alkohlických a nealkoholických nápojů, na čepu se objeví speciály z malých
pivovarů. Po skončení filmu určitě nemusíte hned odcházet, jsme připraveni s vámi
posedět a těšíme se na příjemně strávený čas.
Roman Minx
Silvestrovský pochod Obce Ptení nebude
Tímto článkem bych vás rád informoval a zároveň vysvětlil, proč se letos
neuskuteční plánovaný tradiční silvestrovský pochod kolem obce Ptení pořádaný Obcí
Ptení. Příprava takové akce vyžaduje nemalé organizační úsilí. V loňském roce se
pochodu zúčastnilo cca 120 občanů a do poslední chvíle jsme nevěděli, kolik může
dorazit lidí, protože byly ohlášené pochody dva. Proto jsme se letos rozhodli pochod
neuskutečnit. Nechceme, aby se spoluobčané, přátelé a kamarádi museli poslední
den v roce rozhodovat, zda půjdou na pochod s Obcí Ptení, nebo s novým spolkem
Ptení beze slibů z.s., který Silvestrovský špacír již v listopadu zveřejnil na svých
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webových stránkách. Našim přáním a cílem je obec sjednocovat a ne ji dělit na dva
tábory a vystavovat občany poslední den v roce možné stresující situaci.
Silvestrovský pochod je krásná založená tradice a je úplně jedno, kdo akci pořádá,
důležité je, že se koná. Přejeme všem, aby si poslední dopoledne v roce 2019 užili ve
společnosti dobře naladěných lidí a doufejme i krásného počasí.
Roman Minx
Farní tábor Protivanov 2019
Od prázdnin už uběhla řádka dní, avšak vzpomínky na farní tábor, který se
v tomto roce opět konal, jsou stále živé.
Byl to již třináctý tábor organizovaný křesťanskou mládeží převážně ze Ptení a
jeho nejbližšího okolí, v jejímž čele byl hlavní vedoucí Vítek Minx a otec Mariusz
Radaczynski. Probíhal ve dnech 3. - 15. 8. u protivanovského mlýna v krásné přírodě.
Věk účastníků se pohyboval v rozmezí 7 – 16 let, jejich celkový počet byl 40. Letošní
celotáborovou hru doprovázel příběh Lvího krále, který se promítl do scének, her,
ale i modliteb a mší svatých. Během tábora byl i celodenní výlet do Repech, kde jsme
navštívili rozhlednu a pokochali se krásnou vyhlídkou.
Po celý čas se tábor nesl v radostném a
přátelském duchu, dětem bylo poskytnuto mnoho
zajímavých her a volnočasových aktivit s novým
vybavením, které jsme mohli zakoupit díky
příspěvku hlavně od obce Ptení, ale i od jiných
dárců. Tímto jim velice děkujeme.
Co říci závěrem? Farní tábor je už jakousi tradicí
letních prázdnin. Je úžasné sledovat mladé lidi, jak
s ochotou a 100% nasazením věnují svůj čas
dětem. A není to jen doba 14 dní na táboře.
Program se plánuje minimálně půl roku dopředu, žádá si spoustu práce od každého.
Nesmírně vám, mí milí kamarádi a táboroví kolegové, děkuji, bez vás by to nešlo.
A k čemu by byl tábor bez účastníků, dětí? Jsem moc ráda, že se tábor těší
takovému úspěchu a je tolik žádaný. Je pro mě důležité vnímat, že se mezi dětmi ještě
najdou tací, kteří jsou schopni se zabavit jinak než mobilním telefonem, tabletem, či
počítačem, a kteří umějí navázat pevná přátelská pouta se svými vrstevníky.
Michaela Šmidrová

OD NAŠICH FOTBALISTŮ
Mládež FC Ptení
Stejně jako loni, tak i letos hrajeme starší i mladší žáky ve sdruženém klubu s
TJ Sokol Plumlov. Musím vyzdvihnout přístup kluků k tréninkům, které máme 2x
týdně buď ve Ptení nebo v Plumlově. Na druhou stranu jsme měli v mladších žácích
spoustu utkání, kde nás bylo akorát, abychom mohli utkání odehrát.
Starší žáci:
Mužstvo si po loňské sezoně polepšilo a skončilo po podzimní části na 2. místě
se ziskem 17 ti bodů a skóre 49:12. Kluci pouze dvakrát prohráli a to v Horním
Štěpánově a s Brodkem u Prostějova. Hráči v mužstvu ze Ptení: Jurníček Vojtěch,
Sedláček Adam, Kuba Ondřej, Kučera Petr, Mikuš Matěj, Klementa Tomáš, Nakládal
Matěj.
Mladší žáci:
Kluci pokračovali v dobrých výkonech z loňské sezony a skončili po podzimní
části se ziskem 19 ti bodů a skóre 45 : 29 na 6. místě. V průběhu soutěže nám
bohužel odešel Lukáš Kupka do Vícova. Po jeho odchodu jsme měli ve třech utkáních
problém vůbec zápas odehrát. Musím tady vyzvednout skvělý přístup dvou
benjamínků v mužstvu a to Vojty Špicery a Marťu Černého. Oba patří rokem narození
ještě do mladší přípravky (zde se hraje pouze 30 minut) a přesto musel Vojta hrát v
Otaslavicích celých 60 minut, protože jsme neměli nikoho na střídání. I když to
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nedělám rád, protože fotbal je kolektivní hra, chci zdůraznit nadstandartní výkon
Matěje Mikuše. Ten odehrál všechny zápasy za mladší žáky buď v brance nebo jako
hráč (11 branek) a byl vždy velkou oporou mužstva. Svými výkony si řekl i o nominaci
do okresního výběru OFS Prostějov, kterého se zúčatnil během roku dvakrát. Jako
perličku dodám, že Matěj odchytal všechny zápasy starších žáků a dostal pouze 12
branek. Ve čtyřech zápasech vychytal čisté konto. Hráči v mužstvu ze Ptení: Matěj
Mikuš, Adam Sedláček, Petr Kučera, Vojtěch Špicera, Martin Černý, Jiří Klíč, Tomáš
Bureš.
Obě mužstva odjedou na soustředění do Loučné nad Desnou koncem března. Z dotací
MŠMT jsme všem klukům pořídili teplákové sety, abychom všude, kam nás fotbalové
cesty zavedou, reprezentovali nejen klub, ale i naši obec Ptení.
Perličky z klubu:
- Za celoroční činnost jsme vzali všechny kluky na fotbalový zápas Sigma Olomouc Slavia Praha. Kluci si odvezli domů skvělý zážitek, na který budou dlouho vzpomínat.
Někteří byli na takovém velkém stadionu a utkání poprvé.
- Nejlepší hráči zimní přípravy budou oceněni klubem a za odměnu budou při utkání
poháru MOL COP Sigma Olomouc - FK Jablonec nastupovat spolu s hráči na hrací
plochu jako jejich doprovod. Utkání by mělo být dokonce přenášeno i Českou televizí.
Na závěr zvu všechny kluky i holky, kteří mají zájem o tuto překrásnou hru, aby přišli
mezi nás.
Roman Minx
Stále platí, že jdeme na postup...
… a to i po skončení podzimní části SR 2018/2019. Do okresního přeboru postupuje
pouze vítěz. Musíme na jaře udělat maximum, abychom Sokol Kladky v tabulce v
utkání na domácím hřišti přeskočili.
Výsledky:
Ptení - Kostelec B 2:0, Ptení - Kladky 2:3, Ptení - Hvozd 7:1, Ptení - Protivanov B 6:0,
Ptení - Zdětín 2:1, Ptení - Čechy pod Kosířem 2:0, Ptení - Brodek u Konice B 3:0,
Ptení - Přemyslovice 5:1
Nejlepší střelec soutěže: Lukáš Holinka (FC Ptení)
Nejlepší brankář soutěže: Martin Grulich (FC Ptení)
Tabulka celková
Rk.

Družstvo

Záp.

+ 0 -

Skóre

Body

Penalty + Penalty -

1

Sokol Kladky

8

8 0 0

32:8

23

1

0

2

FC Ptení

8

7 0 1

29:6

21

0

0

3

Jiskra Brodek u Konice B

8

4 0 4

16:28

13

0

1

4

FC Kostelec n. H. B

8

4 0 4

16:11

12

1

1

5

SK Protivanov B

8

4 0 4

12:26

12

0

0

6

Sokol Čechy p./K.

8

4 0 4

14:18

9

3

0

7

FC Hvozd

8

3 0 5

16:21

9

0

0

8

Sokol Zdětín

8

2 0 6

16:19

8

0

2

9

Sokol Přemyslovice

8

0 0 8

10:24

1

0

1

Zajimavosti ze zákulisí mužstva
- V jarní části mužstvo posílí Oldřich Dospiva, který se vrátil z vojenské mise.
- Dnes je mužstvo dokonce v pozici, že se nám hlásí hráči a chtějí za nás hrát.
- Mužstvo se schází každou středu v tělocvičně ZŠ Ptení a od nového roku se bude
jezdit v neděli do haly v Přemyslovicích.
- V březnu mužstvo odjede na čtyřdenní soustředění.
Závěrem chci popřát všem hráčům, funkcionářům, fanouškům, divákům i občanům
krásné Vánoce a šťastný Nový rok.
Roman Minx
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Kino v aule základní školy
Silvestrovský pochod kolem Ptení
Myslivecký ples
Ples FC Ptení
Hasičský ostatkový ples
Dětský maškarní karneval

Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
ŘÍJEN
LISTOPAD
Přikrylová Františka
Frodlová Libuše
Francírek Jiří

PROSINEC
Šoustalová Ludmila

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších
let.

V TOMTO ROCE SE DO NAŠÍ OBCE NARODILI TITO NOVÍ
OBČANÉ
Novotná Klára
Trhlík Vilém
Kloudová Isabel
Dvorská Dominika
Marek Vojtěch
Vašínek Adam
Silný Dominik
Čep Šimon
Nováková Petra
Musilová Markéta
Ščudlová Natálie
Vojtková Laura
Černíčková Charlotte
V ROCE 2019 UZAVŘELI MANŽELSKÝ SVAZEK TITO NAŠI
OBČANÉ
Lenka Stavělová a Peter Petrulák
Jana Schönová a Radim Kroupa
Tetiana Chasova a František Mrnka
V ROCE 2019 NÁS NAVŽDY OPUSTILI TITO OBČANÉ
Skulilová Růžena
Frodlová Helena
Peterková Ludmila
Witassková Růžena
Burešová Věra
Dušková Jarmila
Langerová Justina
Schnaubert Miloslav
Hasalová Miroslava
Kubeš Jaroslav
Výmola Josef
Kohoutová Lenka
Svěrák Lukáš
Šimek Bedřich
Vymazalová Anna
Peterková Ludmila
Konečný Jiří
Láníková Dáša
Zapletalová Hana
Schnaubertová Blažena
Celkově bylo Matričním úřadem Ptení za rok 2019 uzavřeno 17 manželství, z toho 6
ve Ptení a 11 ve Zdětíně.
Za uvedený rok bylo provedeno 331 legalizací a vidimací.
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