Červen 2018

Číslo 2

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
všichni, co máme doma kalendář, jsme ho obrátili na druhou stranu. Ano, je to
tak, vstoupili jsme do druhé poloviny roku. Začal čas prázdnin a dovolených, období,
v němž většina z nás využívá možnost relaxovat, sportovat, odpočívat nebo naopak
cestovat. Čas, kdy většina z nás zvolní a má čas „dobít si baterky“. Nastává období,
jehož předpokladem je příznivé počasí – i když o stabilitě počasí můžeme
v posledních letech dost pochybovat. V naší obci je to ovšem doba, ve které se
realizují zastupitelstvem obce schválené stavební práce.
Dokončili jsme stavební práce na akci „Zateplení obecního úřadu ve Ptení“.
Díky dotaci SFŽP v částce 1.469.562,40 Kč, kterou jsme dostali z Operačního
programu Životní prostředí 2014–2020, má obecní úřad zateplenou fasádu a
především nový kabát. A nejen to. Jsou vyměněna všechna okna, provedlo se
zateplení půdy a sklepů. Vyměnily se staré wafky za nové teplovodní topení. Tyto
provedené úpravy sníží výdaje na vytápění, které tvoří značnou část rozpočtu na
tomto zařízení.
V červenci započne výstavba inženýrských sítí na Farské zahradě, kde jsme
vysoutěžili firmu VK-AQUA Olomouc s.r.o. Po vybudování vznikne 8 nových
stavebních míst v obci. Práce budou zahrnovat výstavbu vodovodu, plynovodu,
splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a rozhlasu, komunikace,
parkoviště, veřejného prostranství a zeleně. Tyto práce budou v letošním roce
dokončeny a může tak začít výstavba rodinných domů.
V červenci vyhlásíme výběrové řízení na akci „Nadstavba budovy parcelní číslo
72 za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“. Na tuto akci se nám podařilo již
sehnat dotaci na částečnou úhradu výdajů od Olomouckého kraje v částce 500.000,Kč z programu „POV Olomouckého kraje 2018“, ale pokusíme se ještě zažádat o další
státní dotaci. Připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci předkládané do
Integrovaného regionálního operačního programu, kde je předpoklad 90% čerpání
dotace uznatelných nákladů. Naše dřívější přání bylo otevřít novou třídu na začátku
školního roku 2018/19, ale vyjádření dotčených orgánů a následných z toho
plynoucích projekčních komplikací nám neumožnilo dřívější vydání stavebního
povolení.
Na Ptenském Dvorku proběhne kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení,
včetně jeho nového ovládání, kterou zrealizuje firma ELNERMORT s.r.o., Olomouc.
Cena díla je 359.697,- Kč. Montáží nových výbojkových svítidel a centrální regulací
by obec měla ušetřit 25% energetických nákladů.
Prosím naše občany o trpělivost. Záměry jsou sice nastaveny, ale bohužel
nějakou chvíli potrvá, než se všechny plánované akce podaří zrealizovat ke
spokojenosti nás všech.
Ptenskou školu navštívila Česká školní inspekce. Cílem inspekční činnosti je
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školních
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vzdělávacích programů pro předškolní, základní a zájmové vzdělání. Tým inspektorů
vysoce ocenil výrazný posun od poslední inspekční činnosti v oblasti řízení celého
subjektu. Zkvalitnila se také péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
V rámci rozšířené spolupráce mateřské a základní školy je zajištěn bezproblémový
přechod dětí na vyšší stupeň vzdělávání. Ředitelka školy svým přístupem vytváří
příznivé podmínky pro rozvoj klimatu mezi vedením školy a pedagogy. Pro zajištění
výchovy a vzdělávání dětí a žáků má škola vhodné prostorové a materiální podmínky.
Inspekční zpráva ocenila také kvalitu a úspěšnost žáků ve vzdělávání. Nezastírám,
mám radost z tohoto hodnocení, neboť ptenská škola má dobré jméno na veřejnosti a
důstojně propaguje naši obec.
Přeji sobě i Vám, abychom se k sobě dokázali chovat s pokorou a úctou. I tak se
totiž dají řešit problémy, které mohou vzniknout. Pokud se budeme jen přetahovat o
to, kdo má ostřejší lokty, lépe nám rozhodně nebude. Nikdy. Zbytečné šíření zášti a
dezinformací k dobré atmosféře nepřispívá. Mějme na paměti, že obec tvoří lidé,
kteří v ní žijí. Usilujme o to, aby komunikace mezi úřadem a obyvateli byla co
nejpružnější. Věřím, že lepší vzájemná informovanost o prioritách, nápadech i
plánech přispěje k tomu, aby se Ptení rozvíjelo a život v něm byl stále příjemnější.
Více než rozdělovat, chci obec, občany, zastupitele stmelovat, abychom mohli
společně zvelebovat naši obec a zkvalitňovat v ní životní podmínky. Na úplný závěr
bych Vám rád popřál klidné období sloužící především k odpočinku a regeneraci duše
i těla. Prosím v této souvislosti všechny občany, aby byli ohleduplní ke svým
sousedům a v neděli a svátky nepoužívali motorové sekačky a jiné hluk dělající stroje.
Přeji Vám krásné léto plné odpočinku a pohody, abychom ho prožili v klidu a
mohli tak načerpat energii do dalších dnů. Pojďme si užívat léta s chladnou hlavou a
načerpat síly do druhé poloviny roku. Dětem zasloužené prosluněné prázdniny.
Dávejte na sebe pozor.
Tak hezké léto všem!!!
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrnné usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 16. dubna
2018
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 14. 2. 2018 do 16. 4. 2018
2) Závěrečnou zprávu z auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů“ mezi společností EKO-KOM, a.s. a Obcí Ptení
3) Provedenou deratizaci v obci Ptení
4) Informace týkající se akce „Nadstavba budovy parc. č. 72 za účelem rozšíření
kapacity MŠ v obci Ptení č. popisné 30 a č. popisné 31“
5) Informace týkající se udělení licence pro provozování vnitrostátní linkové osobní
dopravy
6) Informace k projektové dokumentaci stavby „Obchvat obce Ptení, komunikace III.
třídy“
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12376642 mezi E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a
Obcí Ptení. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy
2) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem na stavby vybudované v
rámci stavebních objektů SO 103.1 Autobusové zastávky Pohodlí v obou směrech
a SO 103.2 Autobusové zastávky Holubice v obou směrech. Pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy
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3) Členy komisí a náhradníky členů hodnotící komise na administraci zadávacího
řízení na akci „Ptení – IS, Farská zahrada“
Členové pro otvírání obálek – Ing. Lenka Štajnerová, Jiří Porteš, Pavel Šnajdr
Členové hodnotící komise
Náhradníci členů hodnotící komise
Ing. Lenka Štajnerová
Ing. Radek Sedláček
Mgr. Markéta Sekaninová
Mgr. Kamila Francová
Roman Minx
Richard Tříska
Pavel Šnajdr
Miroslav Peterka
Jiří Porteš
Josef Svoboda
4) Smlouvu č. 1030041488/001 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 „Ptení, přípojka NN, Konečný“. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné
smlouvy
Souhrnné usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. dubna
2018
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 17. 4. 2018 do 26. 4. 2018
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ptení za rok 2017 – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
3) Rozpočtové opatření starosty č. 1 a 2/2018
4) Informace týkající se záměrů darovat pozemky či jejich části Olomouckému kraji
za podmínky, že budou zastavěny silnicí realizované stavbou „Obchvat obce Ptení,
komunikace III. třídy“
5) Veřejnou sbírku Sboru dobrovolných hasičů ve Stínavě
6) Informaci o přerušení provozu v Mateřské škole Ptení v době od 1. 7. do 20. 8.
2018
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2) Na doporučení hodnotící komise schvaluje zhotovitele akce „Ptení – IS Farská
zahrada VK-AQUA Olomouc spol. s r.o., Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc v částce
4.290.133,- Kč bez DPH, 5.191.061,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy
3) Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – nařízení
GDPR- mezi Ing. Ondřejem Najbrem, Francouzská 4105/1, Prostějov a Obcí Ptení
v částce 4.500,- Kč. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
4) Závěrečný účet obce Ptení za rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad
5) Účetní závěrku Obce Ptení za rok 2017
6) Rozpočtové opatření č. 3/2018
7) Přijetí dotace pro jednotku SDH od Olomouckého kraje z „Programu na podporu
JSDH 2018“ v částce 25.000,- Kč
8) Smlouvu mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem o poskytnutí investiční dotace ve
výši 25.000,- Kč na pořízení motorové rozbrušovací pily s příslušenstvím. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
9) Členy komisí a náhradníky členů hodnotící komise na administraci zadávacího
řízení na akci „Nadstavba budovy parc. č. 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ
v obci Ptení“
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Členové pro otvírání obálek – Ing. Lenka Štajnerová, Jiří Porteš, Pavel Šnajdr
Členové hodnotící komise:
Ing. Lenka Štajnerová
Mgr. Markéta Sekaninová
Roman Minx
Pavel Šnajdr
Jiří Porteš

Náhradníci členů hodnotící komise:
Ing. Radek Sedláček
Mgr. Kamila Francová
Ing. Zuzana Francová
Miroslav Peterka
Josef Svoboda

Souhrnné usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 21.
června 2018
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 27. 4. 2018 do 21. 6. 2018
2) Informace o omezení tonáže mostů ve Ptenském Dvorku
3) Cenu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
4) Informace o množství odpadu předaného k dalšímu využití za rok 2017
a finanční přínos pro obec Ptení od společnosti EKO-KOM a.s.
5) Změny ve vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů od 1.7.2018
6) Návrh organizace ZŠ a MŠ na školní rok 2018/2019
7) Přípravu jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2018/2019
8) Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko za rok 2017
9) Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví, svazku obcí za rok 2017
10) Uzavření Obecního úřadu Ptení od 2.7 – 4.7.2018 z důvodu čerpání řádné
dovolené
11) Rozpočtové opatření starosty č. 4 a 5/2018
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2) Přijetí dotace z pogramu „POV Olomouckého kraje 2018“ od Olomouckého kraje
v částce 500.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů akce „Nadstavba budovy par. č.
st. 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ Ptení“
3) Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2018/02123/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a
Obcí Ptení ve výši 500.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů akce „Nadstavba
budovy par. č. st. 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ Ptení“. Pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330049327/001 mezi Obcí Ptení a
E.ON Distribuce, a.s., na akci „Ptení, přípojka NN, Peterka“ Pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy.
5) Smlouvu č. 1030041119/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Ptení a E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Ptenský Dvorek, nový
p.b.č.10+3xUO, Agrop“. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
6) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a Tělocvičnou jednotou Sokol Ptení č.p.159,
o poskytnutí dotace ve výši 93.500,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy
7) 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 podpisem příslušné smlouvy
8) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů
Ptení, Ptení 30, IČ 628 60 771 o poskytnutí dotace – na technické vybavení
mládeže, závodní činnost ve výši 10.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy
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9) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Svazem tělesně postižených v České republice,
z.s., místní organizace Ptení, č.p. 152 o poskytnutí daru ve výši 4.000,-Kč. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
10) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a panem Zdeňkem Bábkem, Ptení, Ptenský
Dvorek 31, IČ 04078756, o poskytnutí daru ve výši 3.000,-Kč, na akci „Dvoreček
radosti 2018“
11) Smlouvu o Budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem na
bezúplatné předání částí pozemků (dle vyhlášeného záměru darovat části obecních
pozemků) na akci „III/37349 Ptení – obchvat“ a uzavření dohody o zrušení Smlouvy
o budoucí darovací smlouvě č. 2010/01284/OMP/DSB ze dne 21.4.2010. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
12) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem na bezúplatné předání
pozemku parc. číslo 3819/3, ostatní plocha, silnice o výměře 226 m2 v rámci stavby
„III/37354 Holubice – Hrochov. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
13) Rozpočtové opatření č. 6/2018
14) Smlouvu č. 1030045862/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Ptení a E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Ptení, DS NN, 8RD, Farská zahrada“.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
15) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Ptení, GasNet s.r.o., Klišská 940/96,
Klíše a paní Miluší Smyslovou, Jílová 531/6, Neředín, na zřízení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. číslo 3776/1 a pozemku parc.č. 2896/9.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
16) Příkazní smlouvu č. 46/2018 mezi Obcí Ptení a BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6,
Olomouc na zajištění služeb souvisejících s administrací žádosti o dotaci
s přípravou a organizací výběrového řízení na akci „Nadstavba budovy parc. č. 72
za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“. Pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy
17) Smlouvu o dílo č. 14/2018 mezi Obcí Ptení a BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6,
Olomouc na přípravu podkladů nezbytných pro podání žádosti o dotaci k projektu
„Nadstavba budovy parc. č. 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
18) Nového člena pro otvírání obálek a člena hodnotící komise na administraci
zadávacího řízení na akci „Nadstavba budovy parc. č. 72 za účelem rozšíření
kapacity MŠ v obci Ptení“ Mgr. Davida Linharta
19) Výběr zhotovitele na výměnu věžních hodin – firma JUDr. Pavla Tralichová,
Sokolovská 600/24, Karviná – Nové Město za cenu 130.680,- Kč vč. DPH.
20) Výběr zhotovitele na akci Ptenský Dvorek – renovace veřejného osvětlení – firmu
ELNERMONT s. r. o., Černovír 368, Olomouc za cenu 359.697,- Kč vč. DPH.
21) Odvolání člena pro otvírání obálek a člena hodnotící komise na administraci
zadávacího řízení na akci „Nadstavba budovy parc. č. 72 za účelem rozšíření
kapacity MŠ v obci Ptení“ Ing. Lenku Štajnerovou.
22) Pověření starosty jednáním na VÚT Brno k zajištění studie nosnosti místní
komunikace.
C) Zastupitelstvo obce Ptení ruší:
1) Příkazní smlouvu mezi Obcí Ptení a Ing. Lenkou Štajnerovou, Dělnická 257,
Bystřice pod Hostýnem, na organizační zajištění výběrového řízení akce „Nadstavba
budovy parcelní číslo 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“.
Obecní úřad informuje, že v době od 2.7. do 4.7. bude z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřen.
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Z NAŠÍ ŠKOLY
Poslední čtvrtletí v naší škole
Duben byl ve znamení divadla. Hercům hry O královně Noci a princezně
Jitřence tleskali dospělí diváci ze Ptení a širokého okolí, žáci a učitelé z Konice,
Lipové, Stražiska, Suchdolu, Mostkovic, Protivanova, Kostelce na Hané a Hrubčic.
Pokračovaly preventivní programy se zaměřením na klima třídy.
Do 1. třídy je zapsaných 18 nových žáčků.
Na soutěži Odznaku všestrannosti jsme si změřili síly se školami celého okresu.
V přírodovědné soutěži Zlatý list máme 2. místo, žák 9. ročníku vyhrál krajské kolo
zeměpisné olympiády a reprezentoval školu v celostátním kole. Naše žákyně vyhrála i
okresní kolo biologické olympiády a v krajském skončila na 3.místě.
V rámci projektu Ovoce do škol žáci plnili různé úkoly a ochutnali i exotické druhy
ovoce.
Konec měsíce patřil tradičně charitativní akci Světové školy a Čarodějnicím.
Květen byl ve škole měsícem ochrany životního prostředí.
Na základě výzvy osmé třídy se díky spolupráci všech tříd podařilo snížit uhlíkovou
stopu o 19 %. Naše škola je v uhlíkové zátěži sice pod evropským průměrem, ale
Česká republika evropský průměr zřetelně převyšuje.
Pokračovali jsme v jarní části soutěže ve sběru starého papíru a v hodinách zeměpisu
absolvovali spolu se členy přírodovědecké fakulty Badatelský den.
V krajském kole Přeboru škol v orientačním běhu nejmladší žáci obsadili 3. a mladší
2. příčku.
V matematických soutěžích žáci řešili zapeklité úkoly v Pythagoriádě i v matematické
olympiádě.
Studenti JAMU potěšili naše nejmladší žáky nejen pohádkou, ale v odpoledních
hodinách si společně vyrobili loutky z netradičních materiálů.
Začaly výlety do blízkého i dalekého okolí a starší žáci se ve workshopu dozvěděli
důležité informace o partnerských vztazích.
V červnu pokračovaly výlety, ukončovali jsme preventivní programy, žáci ze 4.
třídy a školní družiny navštívili dopravní hřiště. Do soudní síně na veřejný soud se
podívali deváťáci.
Aula naší školy přivítala vzácného hosta, paní Eriku Bezdíčkovou, která prošla
Osvětimí a přišla tam skoro o všechny své blízké. Její příběh je smutný následnými
poválečnými osudy. Jak sama říká, s válkou holokaust neskončil…
Ti, kteří nemají školy dost, si ji vychutnali i v noci. Noční Hru za pokladem
absolvovala družinka, čtvrťáci, šesťáci a sedmáci si vybrali jinou noc a svůj vlastní
program.
Jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji sluneční paprsky, modré nebe a ať
volné dny utíkají pomalu…
Viera Šmilňáková
Škola slaví vítězství v soutěži Hejtmanův pohár
Na začátku školního roku byl vyhlášen 4. ročník soutěže Hejtmanův pohár, ve
kterém mezi sebou soutěží jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolání specifické opičí
dráhy. Soutěží se ve všech 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů
hejtmana daného kraje. Cílem soutěže je podpora zdravého životního stylu u žáků a
jejich pozitivní vztah ke sportovním aktivitám. V rámci Olomouckého kraje se do
soutěže přihlásila také naše škola. Po naší celoroční aktivní práci, kdy se zapojila
skutečně celá škola včetně pedagogů a dalších zaměstnanců školy, se těšíme, že
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právě Hejtmanův pohár Olomouckého kraje zamíří již potřetí na půdu naší školy, kde
jsme si pro něj vymezili čestné místo.
Abychom tohoto prvenství dosáhli, museli
jsme kromě zdolání opičí dráhy splnit také tzv.
hejtmanské výzvy, kterých bylo bezmála třicet.
Patřil mezi ně například běh pozadu, poslepu,
vytvoření imaginárních židlí, přísaha čestnosti
při sportu, novoroční předsevzetí, nekonečná
štafeta, proběhnutí dráhy zaměstnanci školy a
mnoho dalších.
Skleněný Hejtmanův pohár nám bude
předán během září na Krajském úřadě
Olomouckého kraje za přítomnosti zástupců
kraje, odkud si také odvezeme finanční odměnu
ve výši 10.000 korun na nákup nového
sportovního vybavení.
Markéta Sekaninová
Zajímavý program v mateřské škole zpestřil dětem jaro a závěr školního roku
Na začátku dubna se děti z mateřské školy zapojily prostřednictvím svých
výtvarných prací do akce obce Ptení a Pteníčka „Vítání jara.“ Navštívily Zemědělské
obchodní družstvo Ptení. V rámci kulturního vyžití děti v základní škole zhlédly
představení Ptenského dětského divadla „O královně noci a princezně Jitřence.“
Měsíc zakončila již tradiční jarní slavnost na zahradě mateřské školy.
V měsíci květnu v naší mateřské škole proběhl den otevřených dvěří spojený se
zápisem nových dětí. Divadlo Kašpárek paní Zatloukalové k nám zavítalo
s představením „Letní slavnosti veverky Zrzečky.“ Pan Soldán nás s dětmi rozezpíval
při svém interaktivním hudebním vystoupení s kytarou. Tradičně jsme maminkám,
ale nejen jim, připravili besídku ke dni matek. Ovšem nejvíce děti nadchla návštěva
hasičské zbrojnice. Na konci května jsme se vydali na školní výlet na zámek Plumlov.
Čekal nás bohatý program v podobě tvořivé dílny, pohádkové prohlídky a procházky
v okolí zámku.
Den dětí jsme společně strávili v dětském dopravním centru. Děti byly nadšené.
Překvapením pro ně byla procházka okolo říčky Hloučely. Ukončení školního roku
patřilo pasování předškolních dětí
a to celé v duchu námořníků.
Krásné prázdniny!
Za kolektiv MŠ Lenka Horáková

Kroužek orientačního běhu
Končí Hanácký žebříček v orientačním běhu jarní část.
Letos se dařilo našim závodníkům zejména v kategoriích D10 a H10 (dívky a
hoši do deseti let). Během jara stanuli celkem 10x na stupních vítězů.
Celkově to znamená, že Matěj Mikuš si drží 3. místo v silné konkurenci 25 závodníků
Hanácké oblasti kategorie H10 a Alžběta Klapková taktéž 3. místo, tentokrát
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v kategorii D10. Karolína Vavrdová bojuje na 4.místě a Marie Vrbová je zatím na
pěkném 6. místě v téže kategorii.
Další naše naděje se snaží ze všech sil. Moc dobře si vedou naši nejmenší v kategorii
HDR (hoši, dívky, rodiče) a DH10N (náborová smajlíková trať pro začínající děti do
10 let), kde už někteří ochutnali první stupně vítězů.
Starší kategorie jsou náročnější, chce to více dřiny a zkušeností.
V květnu jsme se zúčastnili týmové soutěže – Krajského finále škol v orientačním
běhu, kde naši nejmladší (1. - 3.třída) získali 3. místo a mladší (4. - 5.třída) byli
dokonce stříbrní a nechybělo jim moc bodů na vítězné družstvo. Tak třeba za rok!
Byla bych ráda, kdyby děti měly rády orientační běh jako sport pro radost,
hezký den se zážitky a kamarády. Ale důležité je někdy si dokázat, že na to mám, že
můžu patřit mezi nejlepší.
Dobrá umístění v žádném případě nejsou samozřejmostí. Znamenají
pravidelnou účast na závodech i trénincích v OB. Děkuji tímto všem, kteří umožňují
dětem věnovat se orientačnímu běhu, všem, kteří nelitují svého volného času, peněz
a často i vlastního automobilu. Ráda bych poděkovala i obci Ptení zejména za
finanční podporu.
Kateřina Mikšíková
Plánované akce
♦ 21.7.2018
♦ 28.7.2018
♦ 4.8.2018
♦ 24.8.2018

Guláš fest
Sokolovna
Dvoreček radosti
Ptenský Dvorek
Zájezd - exkurze do pivovaru Holba
NOSTALGICKÉ PTENSKÉ LÉTO
Sokolovna

Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

KVĚTEN
Skulilová Růžena
Přikrylová Běloslava
ČERVEN
Langerová Justina
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
spokojenost a mnoho sil do dalších let!

štěstí,
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