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Číslo 2

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
červenec, léto a s ním spojené vysoké teploty, čas dovolených a odpočinku.
Nejmenší a nejmladší se těší z prázdnin, my pracující na dovolenou a možná jen senioři
se obávají příchodu vysokých letních teplot. Období, kdy bychom měli odpočívat,
relaxovat a všeobecně si užívat tepla a sluníčka. Je to doba, kdy rodiny a přátelé se
scházejí u ohně, grilují a užívají si dosyta dobré pohody v plném zdraví při krásných
teplých večerech. Je to také doba, kdy rodičům přibudou starosti a otázky „kde ten můj
potomek je, co dělá a nestane se mu něco?“ Známe to všichni, i vy, co máte starší a
odrostlejší děti. Ale především je to čas, abychom se vůči sobě dovedli chovat
ohleduplně a respektovali skutečnost, že od 22 hodin platí doba nočního klidu. Neděle
je od nepaměti dnem „přikázaného odpočinku“, přesto je dnes slyšet řezání dřeva,
sekání trávy hlučnými stroji. Prosím, pokuste se i v tento den zdržet hlučných činností.
Přispějete tím k poklidnému a spokojenému životu v obci.
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. Velice rychle po nástupu do funkce starosty jsem pochopil, že jinak se
člověk na dění v obci dívá očima občana či zastupitele a jinak z pozice starosty.
Některým z vás už jsem to měl možnost říct osobně. Starosta je ten, kdo musí
komunikovat s celým zastupitelstvem, výkonnými orgány, se zaměstnanci úřadu, ale
hlavně, a to bych podtrhl, s vámi občany a to bez výjimky. Vyslechnu každého z vás,
stačí jen zaklepat na dveře kanceláře. Pokud zrovna nebudu mít jednání, jsem vám k
dispozici a jak s úsměvem říkám, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Ne všechny problémy,
přání, požadavky či návrhy vám budu umět splnit, ale podle závažnosti o nich rozhodnu
buď sám, s místostarostou nebo prostřednictvím zastupitelstva obce. Ujišťuji vás, že
všechna rozhodnutí budu směřovat ku prospěchu obce, jejímu zviditelnění vůči okolí a
zvelebení. Můj hlas dostane návrh, který přinese užitek nám všem, naší obci. Každý
máme právo něco navrhnout, říci, ale jistě chápete, že musí být někdo, kdo všechny
tyto naše návrhy a názory seskupí, utřídí a dá jim jistý směr zájmu. Nebudu to já sám
s místostarostou, ale bude to předloženo ke schválení nejvyššímu orgánu obce, kterým
je pochopitelně zastupitelstvo. A ještě mě trápí něco, proti čemu je velice složité
bojovat. Je to šuškanda, šíření poplašných zpráv a polopravd po obci. Ty od nepaměti
tíží asi každé zastupitelstvo v kterékoliv obci a nás trápí a provází od začátku působení
také. Pokud kohokoliv z vás zajímají úplné informace, nehledejte je pokoutně a přijďte
si pro ně přímo na obecní úřad.
Chtěl bych také upozornit na skutečnost, že pokud chcete skladovat materiál na
veřejném prostranství (desky, dřevo, autovraky bez SPZ), je nejen slušností, ale i
povinností toto nahlásit na obecním úřadě z důvodu vyměření, eventuelně prominutí,
místního poplatku.
Chtěl bych vás všechny vyzvat, abyste i v těchto letních a mnohdy uvolněnějších
měsících byli obezřetní, ostražití a opatrnější co se týče bezpečnosti svého majetku.

2

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

Červenec 2019

Nenechávejte zbytečně otevřené domy, kůlny, garáže. Ani kola nenechávejte bez
dohledu a neuzamčená. V určitých případech by si „různé existence“ zasloužili nejen
naši pozornost, ale i Policii ČR.
Žádám občany o shovívavost se současným stavem zatravněných obecních
ploch. Jak můžeme všichni v poslední době pozorovat, proměnlivé počasí s občasnými
srážkami svědčí zejména trávě a plevelům, které rostou před očima. Nejen že je
k dispozici jen omezené množství sečící techniky, ale i pracovníků k údržbě zeleně je
oproti předchozím letům méně (z úřadu práce nemáme letos žádného pracovníka na
veřejně prospěšné práce) a není proto v silách obecních zaměstnanců udržet růst trávy
„na uzdě“. Řešíme tuto situaci náborem brigádníků, ale i když se snaží pracovníci
posekat všechny obecní pozemky, ne vždy každému vyjdeme v termínu vstříc dle jeho
představ, neboť jsme rozsáhlá obec se třemi místními částmi. O to více potěší,
pomohou-li občané s úpravou obecních prostor. Také se musím zmínit o naší jednotce
SDH, neboť jim patří obdiv a dík, že v dnešní době neváhají a nezištně spěchají na
pomoc ostatním na úkor svého volného času a s podstoupením nemalého rizika.
Členové výjezdové jednotky jsou nápomocni nejen při vyhlášení poplachu, ale pomáhají
našim spoluobčanům při čerpání vody po bouřkách, úklidu cest apod.
Přeji vám všem, velkým i těm nejmenším, abyste prožili krásné léto, odpočinuli
si a načerpali novou sílu pro další období. Dávejte na sebe pozor, ať se z prázdnin
a dovolených v pořádku vrátíte.
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ

Souhrnné usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 2. dubna
2019
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1)
Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 27. 2. 2019 do 2. 4. 2019
2)
Informace týkající se stavebních prací na akci „Rozšíření kapacity MŠ
v obci Ptení“
3)
Návrh opatření obecné povahy – snížení rychlosti a tonáže na místní
komunikaci Ptení, Ptenský Dvorek – komunikace k nádraží
4)
Výpověď z provozovny masáží od nájemce Jiřího Pokorného
5)
Záznam o provedených dílčích úkonech České inspekce životního prostředí,
oblastní inspektorát Olomouc, oddělení ochrany vod
6)
Termín voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a
25. 5. 2019
7)
Rozpočtové opatření starosty č. 1/2019
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1)
Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2)
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330052987/001 mezi Obcí
Ptení a E.ON Distribuce, a.s. na akci „Ptenský Dvorek, nový p.b.č.10+3xUO,
Agrop“. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
3)
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Ptení za rok 2018
4)
Převod hospodářského výsledku ve výši 91.221,37 Kč do rezervního fondu
5)
Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků mezi Statutárním městem Prostějov a Obcí Ptení.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
6)
Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Obcí Ptení jako
budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na
budoucí odkoupení části pozemků určených pro stavbu „III/37349 Ptení –
obchvat – SO 103 Chodník ke hřbitovu. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy
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Dodatek k pachtovní smlouvě 206/2017 mezi Obcí Ptení a ZOD Ptení. Dodatek
upravuje výši pachtovného od roku 2019. Pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy
Zápis do kroniky za rok 2017
Rozpočtové opatření č. 2/2019

C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1)
Smlouvu pachtovní mezi propachtovatelem Obcí Ptení a Josefem, Miloslavem a
Jaroslavem Sychrou, na pronájem části pozemku parc. č. 3628/2 (cca. 14 m2).
Souhrnné usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 4. června
2019
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1)
Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 3. 4. 2019 do 4. 6. 2019
2)
Informace týkající se stavebních prací na akci „Rozšíření kapacity MŠ v obci
Ptení“
3)
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
4)
Provedenou deratizaci v obci Ptení
5)
Informace k lokalitě „Farská zahrada“
6)
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Ptení
7)
Rozpočtové opatření starosty č. 3 a 4/2019
8)
Cenu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
9)
Návrh změn víkendového spoje na autobusové lince 780436 - Horní Štěpánov Prostějov
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1)
Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2)
Zhotovitele firmu INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc na
akci „Rekonstrukce stávající komunikace v parku ZŠ Ptení“ za cenu
3 243 466,72 Kč bez DPH, 3 924 595,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy
3)
Závěrečný účet obce Ptení za rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad
4)
Účetní závěrku obce Ptení za rok 2018
5)
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Ptení, Obcí Vícov a Městem Plumlov
na zřízení elektrické přípojky na pozemku parc. č. 3373 v k. ú. Ptení a
stanovení služebnosti v částce 2 500,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
6)
Rozpočtové opatření č. 5/2019
7)
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021- 2023
8)
Bezúplatný převod části vodovodu v lokalitě „Farská zahrada“ z obce Ptení na
Vodovod Pomoraví a navýšení tím podílu obce Ptení. Jedná se o rozvodnou síť
v délce 183,74 metrů a 2 ks podzemních hydrantů v pořizovací hodnotě
524 913,87 Kč
9)
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh způsobu vyhodnocení připomínek a
stanovisek uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního plánu Ptení
10) Podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, §§ 171, 172 a 173 zákona 500/2004 správní řád, ve

4

11)
12)

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

Červenec 2019

znění pozdějších předpisů vydává formou opatření obecné povahy změnu č. 1
Územního plánu Ptení
Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Stínava, Stínava 20, o poskytnutí daru ve výši 1.500,- Kč na částečnou úhradu
výroby vyšívaného slavnostního praporu SDH Stínava
Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Svazem tělesně postižených v České
republice, z.s., místní organizace Ptení, o poskytnutí daru ve výši 4.000,- Kč.
Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy

C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Výměnu pozemku parc. číslo 3693 za část pozemku parc. č. 194 v k. ú. Ptení
Obecní úřad informuje…
… Vedoucí knihovny oznamuje občanům, že v době prázdnin je půjčování knih po
dohodě na tel. čísle paní Foltinové - 606 373 683

Z NAŠÍ ŠKOLY
Světová škola a Pálení čarodějnic

Dne 26. dubna se na školním pozemku základní školy uskutečnila velmi
oblíbená akce Pálení čarodějnic, kterou navštívilo zhruba 250 lidí. Ve spolupráci se
na akci podíleli i žáci z kroužku Světová škola, kteří si letos připravili téma Dětské
práce. Skrze hry a plakáty umístěné v areálu školy informovali své spolužáky i jejich
rodiče. Kromě informačních plakátů a her měl kroužek i vlastní stánek s
občerstvením, kde členové prodávali různé dobroty od sladkých mufinků po
začarované pytlíky s popcornem. Získané peníze (zhruba 8 000 korun!) darovala
Světová škola organizaci Čalantika, která umožňuje pracujícím dětem v Bangladéši
chodit do školy a pracovat s různými pomůckami.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nám ať už darováním či
zakoupením občerstvení pomohli uskutečnit tuhle akci a přispět tak na dobrou věc!
Za tým Světové školy Terka a Petra
Prázdniny opět klepou na dveře…
Prázdniny u babičky, prázdniny v Čechách. A na Moravě! Radostné očekávání je
teď ve vzduchu a patří sem i vzpomínky na chvíle ve škole.
Motivujeme žáky ke zlepšování sportovní zdatnosti a zúčastnili jsme se
Odznaku všestrannosti, projektu Škola v pohybu, běžeckých závodů Čokoládová
tretra, pokračovali v projektech Česko sportuje a plnili výzvy Hejtmanova poháru.
Naši pedagogové vedli kroužky orientačního běhu, florbalu, sportovních her a
stolního tenisu.
Zapsali jsme 34 prvňáčků, kteří budou od září chodit do dvou prvních tříd.
Žáci absolvovali výukový program Dravci a sovy, členové neziskové organizace
ARPOK nás provedli aktuálními tématy dneška.
Číst je veliké dobrodružství, a proto jsme uspořádali druhý ročník „Noci
s Andersenem“ u nás ve škole, tentokrát to bylo až do rána...
Den Země jsme slavili 24. dubna a následně 26. dubna tradičně upálili jednu
čarodějnici.
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V květnu jsme společně nasbírali 17 tun starého papíru a moc děkujeme všem, kteří
nám pomáhali!
Pohádku PĎĎ Dva prsteny letos vidělo kolem 1200 diváků a nejvíc se líbil čaroděj
Fadžaruddin.
Preventivní programy na téma E- bezpečí, HIV, AIDS a drogy absolvovali žáci
druhého stupně.
Záchranáři nás seznámili se základními postupy první pomoci a všichni vědí, jak
poskytnout a přivolat pomoc.
Čtvrťáci si na dopravním hřišti ověřovali ovládaní dopravních předpisů pro chodce a
cyklisty a případné mezery si doplnili pod vedením zkušených instruktorů.
I poslední dva měsíce školy jsme byli pilní jako včeličky a kromě různých exkurzí
jsme obsazovali první příčky v okresních i krajských kolech soutěží. Byla to
biologická a dějepisná olympiáda, Pythagoriáda, zeměpisná olympiáda. Žákyně 7.
třídy se umístila v matematické soutěži Pangea na prvním místě v kraji a postoupila
do celostátní soutěže, kde skončila osmnáctá.
Zástupci kroužku Světové školy se zúčastnili Summitu Světových škol v Praze.
Tématem byla chudoba blízká i vzdálená.
V Tvořivých dílničkách si každý měsíc zájemci o ruční práce měli možnost vyzkoušet
různé nové techniky a vytvořit si v příjemné společnosti krásné věci.
28. června jsme slavnostně ukončili školní rok. Společně jsme ho naplnili prací a
spoustou hezkých zážitků.
Viera Šmilňáková
Poslední výlet deváté třídy…
Ráno v 5:40 na hlavním nádraží v Prostějově, naším srazem to tak nějak
všechno začínalo.
Vlak nás odvezl do Olomouce, kde jsme přestoupili do RegioJetu mířícího do Prahy.
Jako první jsme se podívali na Václavském náměstí a navštívili obrovskou hračkárnu.
Potom nás metro dopravilo na Chodov, abychom se najedli každý podle své chuti.
V plánu byla i Náplavka, ale to nám tak nějak nevyšlo. Při procházce po Karlově
mostě se nám ztratily paní učitelky. Také jsme si tam snažili přivydělat zpíváním, ale
nikdo nám nic nedal.
Chybět nemohla návštěva Staroměstského náměstí a procházka parkem, kde jsme
zůstali do konce výletu a povídali si.
Při čekání na vlak nám Kája krásně v budově hlavního nádraží zahrála na klavír.
Počasí pěkně vycházelo celý den, a tak jsme ani nepotřebovali sbalené deštníky, ba
naopak, někteří z nás si koupili větráčky, aby se aspoň trochu osvěžili.
Myslím si, že to byl velmi povedený výlet a jsem ráda, že jsem mohla jet.
Doufám, že na něj budu dlouho vzpomínat.
Tereza Hrazdilová, 9. třída
Rok ve školní družině
Ve školní družině se nejde nudit, protože jsou pro nás připraveny stále nějaké
zajímavé aktivity.
Už na podzim k nám přijel se svým programem “Písničková abeceda“ pan
Marek Soldán z Plumlova. Jednalo se o interaktivní hudební představení s živou
hudbou. Jedno z vybraných dětí vylosovalo písmeno abecedy a na vybrané písmeno
zazněla určitá píseň, převážně od autorů Svěrák a Uhlíř.
V prosinci jsme se zapojili do projektu “Ježíškova vnoučata“, který se zaměřuje na
obyvatele domovů pro seniory. Český rozhlas oslovil školy, aby jejich žáci vytvořili
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vánoční přání právě pro babičky a dědečky. Tato práce se nám moc líbila a zároveň
jsme mohli udělat i dobrý skutek.
S blížící se plesovou sezónou jsme se začali učit tři tance – mazurku, valčík a polku.
Veškeré naše snažení jsme předvedli na prvním “Družinkovém plese“, který byl
doplněn hrami, soutěžemi, občerstvením i tombolou.
Již tradičně k nám do družiny jezdí i Ekocentrum Iris z Prostějova. Tentokrát byl
jejich program zaměřen na hvězdy. Naučili jsme se poznávat souhvězdí, zahráli si
vesmírné pohybové hry a vytvořili si měděnou hvězdičku ozdobenou korálky.
V březnu nás navštívil pan Jiří Sadila z Fryštáku u Zlína a přivezl k nám cirkus.
Jednalo se o zážitkovou dílnu, kde jsme si mohli vyzkoušet žonglování s různými
předměty, roztáčet talíře, jízdu na minitříkolce a spoustu dalšího.
V dubnu k nám zavítala paní Marika Koňařová, která se věnuje písečné animaci.
Kresbou do písku vytvářela příběh a my sami jsme si tuto techniku mohli vyzkoušet.
Na Den dětí připravili starší žáci se svými vychovatelkami pro své mladší kamarády
hru “Z pohádky do pohádky“, kterou jsme si společně zahráli. Každý z nás si tak mohl
ověřit své znalosti ze známých pohádek.
V červnu jsme navštívili dopravní hřiště v Prostějově. Zde jsme si všichni prověřili
znalost dopravních značek a vyzkoušeli svoji zručnost při jízdě na kole.
V družině samozřejmě nemáme jen různé akce, ale vyrábíme i krásné výtvory
nejen z papíru, látky a přírodnin, ale i z keramiky. Můžeme říct, že NUDA je v družině
cizí slovo.
Děti a paní vychovatelky ze ŠD
Ukončení školního roku 2018/19
Pátek 28. června 2019. Nejočekávanější den školního roku 2018 - 2019 je tady.
Tak jako každoročně, i letos bylo nedílnou součástí slavnostního zakončení školního
roku setkání všech žáků a učitelů v aule školy.
Po úvodním zahájení ředitelkou školy přednesl starosta obce proslov, který byl
věnován nejen všem
žákům, ale byl i
poděkováním učitelům
a personálu školy.
Vycházejícím
deváťákům mimo jiné
popřál, aby byli štastní
a aby při složité cestě
životem našli vždy ten
správný směr. A na té
cestě potkali lidi, kteří
podají ruku k pomoci
a třebas i k záchraně.
Aby byli úspěšní a
nikdy nezapomněli na
ptenskou školu.
Krátce pohovořil i pan
farář Radaczynski
Mariusz.
V další části
slavnosti proběhl zápis nejlepších žáků do „knihy cti“ a předání odměn jednotlivým
žákům, kteří v uplynulém školním roce naši školu úspěšně reprezentovali v soutěžích
jak vědomostních, tak sportovních.
Vrcholem rozloučení se školním rokem bylo slavnostní předání vysvědčení
deváťákům, dekorování šerpou a rozloučení s třídní učitelkou. Za potlesku všech žáků
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a učitelů školy byl vytvořen špalír, kterým deváťáci slavnostně prošli. Prošli branou
s nápisem „Úspěšný krok vpřed“. Žádné oko nezůstalo suché…
Zprávy z mateřské školy
Poslední tři měsíce v naší školičce se pořád něco dělo…S dětmi jsme společně
prožili mnoho příjemného, zábavného, ale také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých
a pro život užitečných věcí.
Hned na začátku dubna proběhl v základní škole zápis do budoucích 1. tříd.
Nakonec nám odejde 18 předškoláčků. V rámci environmentální výchovy za námi do
MŠ přišel pan Přemysl Heralt a velmi poutavě nás seznámil s ptactvem, které u nás
přezimuje nebo odlétá do teplých krajin, s jejich znaky a typickým zpěvem. Dětem se
nejvíce líbila ukázka plyšových ptáčků, které měly reálnou podobu i zpěv.
Květen se nesl ve znamení bezpečného chování a dopravní výchovy. Proto za
námi do školičky přijeli příslušníci Policie České republiky z místního oddělení
Plumlov. Ukázali nám policejní vůz, potřebnou výstroj a dětem předali malé dárky.
S dětmi řešili pravidla silničního provozu a chování při setkání s cizí osobou. Pro
maminky, ale nejen pro ně, jsme společně uspořádali besídku. Děti byly moc šikovné,
bez nich by se to tak krásně nepodařilo. V květnu jsme v MŠ měli také dvě divadelní
představení. Tradičně to bylo divadlo Kašpárek z Olomouce a divadlo Plyšový
medvídek se svým programem Ostrov odpadků.
Začátek června patřil Jarní zahradní slavnosti. Následoval výlet na Zlatou
farmu ve Štětovicích. Bohatá svačina formou rautu dětem nabídla jogurt, tvaroháčka,
chleba s králiči paštikou nebo hanácky vdolek. Každé dítě si tak vybralo, na co mělo
chuť a zapít to mohlo výborným kakaem. Následovala prohlídka farmy – jalovičky,
dojnice, telátka kravičky budoucí maminky. Na farmě byla k vidění i jiná zvířata –
osel, prasátka, králíci, slepice, kozy a kočky s koťátky. Závěr výletu patřil návštěvě
štětovického skanzenu, kde sídlí spolek Štětovická slipka - zachování a udržování
starých hanáckých tradic.
Velkým překvapením pro nás i pro děti byla beseda s myslivcem a Červenou
Karkulkou. Manželé Kotrlovi si pro nás připravili povídání o lese propojené hrou na
kytaru a zpěvem. Poslední týden v červnu patřil již tradičně našim předškoláčkům a
slavnostnímu rozloučení v aule základní školy.
Děkujeme všem rodičům za jejich přízeň, podporu, důvěru a pochopení. To
samé patří také kolegům ze základní školy a vedení.
Lenka Horáková

Z NAŠÍ OBCE
Děti dětem
Již tradičně se začátkem léta koná charitativní akce Děti
dětem. Nejinak tomu bylo letos. V sobotu 22. června se fotbalové
hřiště a prostor za školou zaplnil dětmi, které spolu se svými rodiči
přišly podpořit postižené děti. Akci pořádala Obec Ptení ve
spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Ptení,
ptenskými dobrovolnými hasiči, myslivci a fotbalisty FC Ptení.
Prostor za školou a přilehlé fotbalové hřiště tak patřily hrám
a soutěžím pro děti a dospělé, na programu bylo malování na
obličej, tvořivá dílna, úspěch sklízel tradiční skákací hrad, to vše
za doprovodu hudby a dětského smíchu. Zlatým hřebem odpoledne
měla být všemi oblíbená pěna a parašutistický seskok. Nicméně
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počasí těmto radovánkám zrovna nepřálo. Vydatný déšť zabránil seskoku parašutistů
a pěna byla nakonec také zrušena. Pořadatelé věří, že děti ani dospělí o tuto atrakci
nepřijdou a pěna bude součástí některé z příštích plánovaných akcí.
Kvůli dešti sice musel být program pozměněn, ale o tombolu návštěvníci
nepřišli. Každá dobrovolně zakoupená vstupenka byla slosovatelná a v tombole byly
zajímavé ceny včetně oblíbeného dortu. Výtěžek ze vstupného byl věnován dvěma
ptenským rodinám s postiženými dětmi.
Akce se tak protáhla do pozdního odpoledne a svůj účel splnila – pomohla
dobré věci. Tak zase příští rok!
Skládalovo má zrekonstruovaný sál
Při realizaci nástavby MŠ došlo ke zjištění, že část 1.
NP stropu je napadena hnilobou. Projektantem stavby byla
navržena demontáž stropu. Jelikož se však jednalo o
vícepráci, musela být svolána schůze zastupitelů. Ti
nakonec rozhodli, že sál se bude rekonstruovat celý.
Objekt se tak kromě nového stropu dočkal i nových
rozvodů elektřiny, světel, omítek a výmalby. To vše muselo
být hotové nejpozději do 12.6., protože následující víkend
byl zamluvený pro svatební hostinu.
Po posledním tahu malířem rodina Peterkových celý
objekt uklidila, za což jim patří velký dík, a ve čtvrtek
odpoledne byl sál
nachystán k předání. Všem
nám tak spadl velký kámen
ze srdce, že neslibujeme nesplnitelné.
Od 1. července je již opět možné si sál rezervovat
na různé rodinné oslavy, svatby, setkání atp.
Rezervaci lze provést osobně na Obecním úřadě
Ptení, telefonicky nebo na obecních stránkách.
Roman Minx
Jarní sezóna oddílu orientačního běhu TJ Sokol Ptení
S oddílem orientačního běhu jsme ukončili jarní část soutěže Hanáckého
žebříčku. Zúčastnili jsme se na jaře zhruba dvanácti závodů v různých oblastech celé
Moravy, od Brněnska až po Opavsko. Mezi naše nejlepší závodníky patřil Antonín
Vrba, který si 6x užil stupně vítězů. I Amálie Bábková, která závodí ve stejné
kategorii jako Antonín - DH10N (dívky, hoši do 10 let nábor), se zařadila mezi
nejlepší a užila si potlesku. V kategorii mladších žákyň se pravidelně závodů
účastnily Marie Vrbová, Karolína Vavrdová a Alžběta Klapková. Alžběta si po jarní
části sezony vyběhla ve své kategorii výkonnostní třídu B, což je pro závodnici
běhající prvním rokem v mladších žákyních velký úspěch. V dospělých je nejpilnějším
účastníkem závodů OB Zbyněk Vítek.
Závodů OB se účastní i další naši reprezentanti, jak malí, tak velcí. A těm přeji,
aby u orienťáku vydrželi, aby se jim dařilo podle jejich představ a hlavně, aby si jej
užili. Hezké léto nejen příznivcům orientačního běhu! A na podzim ahoj. Třeba i
s vámi, jste zváni!
Kateřina Mikšíková
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OD NAŠICH FOTBALISTŮ
Změna trenéra se vyplatila a mužstvo mužů ovládlo jarní část III.třídy
V listopadu loňského roku jsem oslovil Františka Vlacha, jestli by nechtěl
trénovat oddíl mužů, který skončil po podzimní části na předposledním místě. V té
době byl František Vlach členem mužstva jako hráč. Větší část sezony se potýkal se
zraněním. Rozhodl se, že nabídku na trénování přijme. Od samého začátku věřil v sílu
v kolektivu. Ta se začala okamžitě
projevovat na začátku zimní přípravy.
Mužstvo se podařilo doplnit dvěma hráči z
Držovic. Přišli Michal Kučera a Vojta Chlup.
Vysoká účast na trénincích v tělocvičně ve
Ptení a v neděli v hale v Přemyslovicích
byla pozitivní. V březnu tým absolvoval
zimní soustředění v Jevišovicích s účastí 16
hráčů. Na soustředění jsme odehráli
přátelské utkání s týmem Jevišovic, které
jsme prohráli 6:1 (soupeř je účastníkem
krajského přeboru). Po soustředění se
podařilo přivést ještě hráče Tomáše
Procházku ze Smržic, který hrával krajský
přebor. Po návratu ze soustředění jsme
prohráli další zápas s mužstvem Konice 6:0,
které bylo složeno z dorostenců a doplněno
hráči z týmu dospělých. V posledním
přátelském utkání před sezonou jsme
porazili Otaslavice 2:1. Před začátkem
soutěže nás požádal Martin Holinka o
povolení přestupu do Otaslavic. Vedení
klubu s trenérem se domluvilo a přestup
povolilo. První zápas sezony jsme prohráli v
Protivanově 3:0 a většina fanoušků nad
námi lámala hůl, že i jaro bude stejná
fotbalová bída, jako byl podzim. Opak byl však pravdou. Hráči se semkli a v okleštěné
sestavě vyhráli v Kladkách 2:1, kdy rozhodující gól vstřelil hlavou hrající trenér Vlach
ve svých 56 letech. Podle mě to byl rozhodující moment celé jarní části. Následovala
výhra nad Otinovsem 3:0 a venkovní výhry na hřištích Čech pod Kosířem 2:1 a
Přemyslovic 2:1. Po třech týdnech jsme se představili na domácím hřišti proti Jiskře
Brodek u Konice B, které přijelo posílené o hráče skupiny A. Výhra 3:1 znamenala již
pátou výhru v řadě. Před námi byly náročné zápasy v Kostelci na Hané a doma s
Plumlovem. V Kostelci jsme odehráli vynikající zápas, který skončil 1:1, na penalty
4:5 pro Kostelec (našim smolným střelcem byl František Vlach). Jedinou kaňkou
zápasu bylo zranění Honzy Sekaniny, který byl ihned odvezen do nemocnice na
ošetření. V domácím zápase s Plumlovem B jme byli celý zápas lepší, ale bohužel
jsme neproměnili jisté šance. Zápas skončil výsledkem 0:0 a na penalty 5:6
(smolnými střelci byli Tomáš Lang a Michal Kučera). Další víkend jsme odjeli do
Hvozdu, kde jsme prohrávali 1:0. Po obdržené brance kapitán mužstva Michal Kohout
zavelel k obratu a hráči čtyřmi góly zápas otočili a vyhráli 4:1. Na poslední utkání k
nám přijel velký rival ze Zdětína. Od začátku bylo ve vzduchu velké napětí. Do hry
jsme vstoupili skvěle a ve 25. minutě vedli 3:1. Bohužel těsně před poločasem jsme
dostali branku na 3:2. Druhý poločas se hrál nepohledný zápas plný ostrých soubojů
a slovních výpadů. Na to se nemohl dívat hrající trenér. Odvolal z hrací plochy
útočníka Luboše Jergla a sám nastoupil na hřiště. Při následném rozehrání
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nepřímého kopu ho našel před bránou Tomáš Nevrla a Vlach rozhodl svým třetím
gólem sezóny derby. Úspěch oslavil tradičním parakotoulem a běžel zpět na
střídačku. Jeho pobyt na hřišti včetně oslavy se časově vešel do jedné minuty. Derby
jme vyhráli 4:2 a mohla proběhnout tradiční oslava s našimi fanoušky. Po zápase byla
na programu fotbalová rozlučka, která se protáhla do pozdních hodin.
Statistika po skončení ročníku 2018/2019
6.místo 8x výhra / 5x remíza / 7x prohra 31.bodů
Nejlepší střelci mužstva v jarní části: Nevrla Tomáš, Šmída Vlasta, Vlach František
Závěrem bych chtěl poděkovat naší hospodářce Petře Zatloukalové, Anně
Sedláčkové, Vojtovi Vičarovi za pomoc při organizaci domácích utkaní. Nesmím
opomenout poděkovat všem našim věrným fanouškům, kteří nás podporovali ve všech
domácích i venkovních zápasech.
Roman Minx
Plánované akce
► 20. července
Dvoreček radosti
► 27. července
Gulášfest 2019
► 24. srpna
Nostalgické Ptenské léto

Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

DUBEN
Krejčiříková Zdeňka
Řehulka Vladislav
KVĚTEN
Březíková Jana
Horáková Ludmila
ČERVEN
Přikryl František
Nejezchlebová Eva
Plevová Božena
Vymazalová Ludmila
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do
dalších let.
OPUSTILI NÁS
Burešová Věra
Schnaubert Miloslav

Výmola Josef
Šimek Bedřich
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