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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme zde další číslo Ptenského zpravodaje. Rozmarné léto skončilo, každý z nás během
dovolených načerpal síly do poslední čtvrtiny letošního roku. Zahájili jsme nový školní rok.
Před několika dny skončily prázdniny a děti nyní už naplno „zabírají“ ve školních lavicích. Naplnili
jsme první třídu a bylo docela radostné sledovat první reakce nových školáků při přivítání ve škole.
Musím zde vyslovit poděkování celému pedagogickému sboru za to, jak připravil třídy na zahájení
školního roku.
Splašková kanalizace v obci Ptení je zkolaudována! Přešli jsme na ostrý provoz. Teď nás
ještě čeká sepsání smluv s majiteli jednotlivých přípojek. V minulém čísle zpravodaje jsem
informoval o předpokládané ceně stočného (1260,- Kč/rok/os), ale tato částka ještě není
zastupitelstvem schválena. Teprve po jejím schválení budou všichni odběratelé obesláni bližšími
informacemi. Zatím provoz čistírny platíme z obecního rozpočtu a věříme, že občané, kteří jsou
napojeni na splaškovou kanalizaci, tím ušetřili nemalé finanční prostředky za likvidaci těchto
odpadů. Projekty na domovní přípojky se ještě zpracovávají na Stavebním úřadě v Kostelci
na Hané, proto zálohu 500,- Kč na jeden projekt ještě není možné vyúčtovat.
Úřední hodiny na Obecním úřadě ve Ptení jsou doporučené časy, kdy úřednice obce nejsou
mimo budovu obecního úřadu (na školeních, poradách, gratulaci jubilantům apod.) a občané tak
mají záruku, že je na úřadě zastihnou. Návštěva obecního úřadu je samozřejmě možná i v jinou
dobu, doporučuji však občanům, aby přišli v úřední dny a měli tak jistotu, že příslušný úředník
nebude na služební cestě či školení.
Rád bych také všechny prostřednictvím tohoto zpravodaje poprosil, aby sledovali nejen
obecní vývěsku, ale také webové stránky naší obce, které obsahují mnoho užitečných informací.
Rovněž se prosím neostýchejte přijít se svými podněty, dotazy nebo žádostmi přímo na obecní
úřad. Velice rád se s Vámi osobně setkám a pokusíme se společně najít řešení bez rizika
nedorozumění či zkreslení informací.
Na webových stránkách naší obce najdete dotazník, o jehož vyplnění Vás do konce října
prosí Ing. Petra Palátová, která ve spolupráci s firmou Javořice vypracovává svou dizertační práci.
Vaše odpovědí budou cenným zdrojem pro zhodnocení vybraných sociálních a ekonomických
charakteristik obce a regionu. Mohou tak posloužit k řešení problematiky nezaměstnanosti a
zlepšení kvality života. Za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku předem děkuje.
Také bych chtěl na tomto místě připomenout, že v roce 2015 skončila u všech hrobových
míst platnost smluv uzavřených před deseti roky. Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté
hrobové místo na hřbitově ve Ptení, že je potřeba obnovit Smlouvy o nájmu hrobového místa
a zaplatit nájemné na další desetiletí. Tyto smlouvy je možné podepsat a uhradit na Obecním úřadě
ve Ptení.
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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. Tento týden – v pátek a sobotu, proběhnou volby
do zastupitelstev krajů. Uvidíme, zda i nově zvolené krajské zastupitelstvo Olomouckého kraje
bude nadále podporovat tento projekt. Rád bych věřil, že ano a obchvatu se dočkáme.
Jsem rád, že se v obci stále nachází dost nadšenců, kteří neváhají a obětují svůj volný čas
a pořádají pro spoluobčany spoustu akcí. Všem těmto tahounům vyslovuji veliký dík a přeji jim,
ať se nenechají odradit od některých „chytráků“, kteří by vše udělali lépe.
A co přát závěrem?
Ať stihneme všechny podzimní práce včas, aby babí léto vydrželo co nejdéle a mohli jsme
zažít ještě mnoho hezkých chvilek na zahrádkách, v lese, při odpočinku a připravit se na zimu…
A také Vás srdečně zvu na všechny akce organizované ve IV. čtvrtletí…
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrnné usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Pteníze dne 4. srpna 2016
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 3. 6. 2016 do 4. 8. 2016
2) Výtěžek 13.119,- Kč z charitativní akce „Děti dětem“ pořádaný dne 4. 6. 2016
3) Rozpočtové opatření starosty č. 2/2016
4) Kolaudační souhlas na akci „Ptení - výstavba ZTI v lokalitě Báchorky – Splašková
kanalizace“
5) Kolaudační souhlas „Kanalizace a ČOV Ptení – SO 101 – Sjezd a zpevněné plochy“
6) Kolaudační souhlas „Kanalizace a ČOV Ptení“
7) Darovací smlouvy od dárců: Ing. Tomáš Vrba 10.000,-Kč; M+M zfp s.r.o., 20.000,- Kč;
Agrop Nova a.s. 30.000,- Kč. Poskytnutá finanční částka bude použita na dovybavení
zásahového vozidla JSDH Ptení
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Firmu Energy Solutions and Savings s.r.o., Strupkova 952/18, Olomouc na akci
„Rekonstrukce rozhlasu Ptení – v místních částech Ptenský Dvorek a Holubice“ v celkové
částce 328.986,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
2) Smlouvu mezi Obcí Ptení a TJ Sokol Ptení o poskytnutí dotace ve výši 30.000,-Kč. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
3) Smlouvu mezi Obcí Ptení a spolkem Sarkander Olomouc o poskytnutí dotace ve výši 5.000,Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
4) Smlouvu mezi Obcí Ptení a STP Ptení o poskytnutí dotace ve výši 3.500,- Kč. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
5) Rozpočtové opatření č. 3/2016
6) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a slečnou Klárou Honovou, Ptení 172 na částečné pokrytí
nákladů spojených s péčí o postiženou osobu ve výši 4.500,- Kč
7) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a slečnou Milenou Strouhalovou, Ptení 74 na částečné
pokrytí nákladů spojených s péčí o postiženou osobu ve výši 4.500,- Kč
8) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a paní Darinou Francírkovou, Ptenský Dvorek 90
na částečné pokrytí nákladů spojených s péčí o postiženou dceru Štěpánku Pečovou ve výši
4.500,- Kč
9) Podání žádosti o dotaci do 39. výzvy OPŽP – Zateplení OÚ Ptení
10) Poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro seniory Jesenec ve výši 3.000,- Kč
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Z NAŠÍ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ODSTARTOVÁN!
Nejvíc ze všech se do školy těšili naši prvňáčci, kteří budou
objevovat tajemství matematiky, českého jazyka a dalších předmětů.
Deváťáci jsou poslední rok pod ochrannými křídly naší školy a před
nimi je náročný úkol vybrat si povolání, na které se budou
připravovat na střední škole. Držme jim palce, ať se rozhodnou
správně.
Přivítali jsme nové posily v pedagogickém sboru – Veroniku
Klemešovou, Petru Svobodovou a Kateřinu Zavadilovou.
Po mateřské dovolené se vrátila Eva Třísková.
V letošním roce chystáme společné akce, které potěší všechny generace. 21.10. je v plánu
dlabání dýní, 31.10. – 4.11. proběhne podzimní část soutěže ve sběru starého papíru, v týdnu
od 7.11. – 11.11. mohou rodiče poobědvat v naší jídelně společně s dětmi, poslední den bude pro nás
vařit pan kuchař Zdeněk Diatka! 18.11. potěšíme svým vystoupením naše seniory, 25.11. budeme
tvořit vánoční aranžmá, 3.12. společně rozsvítíme vánoční stromeček a slavnostní atmosféru 10.12.
dotvoří Vánoční besídka.
Čeká nás spousta kroužků. Orientační běh, kroužek elektrotechnický, keramika, sportovní
hry, psaní všemi deseti, výtvarný, zdravíčko, malá kopaná, šikovné ručičky, english club, příprava
na SŠ, čtenářský, matematika jinak, světová škola, vaření, lidové písně, taneční, břišní tance,
šitíčko a nesmí chybět ani naše slavné divadlo. Tento rok má pohádka název „Kdo bude král“.
ZUŠ bude mít nadále v prostorách školy hru na klavír a dechové nástroje. Jde o opravdu
pestrou nabídku a žáci mají z čeho vybírat.
Pokračuje projekt Ovoce do škol. Snažíme se žáky vzdělávat environmentálně, a to tříděním
odpadu a zapojením do přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list. Žáci druhé a třetí třídy se naučí
plavat a sedmáci lyžovat. Plánujeme se zúčastnit olympiád v matematice, dějepise, zeměpise,
v českém a anglickém jazyce.
Ať je nový školní rok pohodový, veselý, plný zajímavých činností a objevů!
Viera Šmilňáková

Dentální hygiena
Po menší odmlce jsme měli tu čest přivítat
v úterý 13. 9. 2016 v ptenské škole dvě studentky
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Budoucí lékařky navštívily postupně všechny
ročníky
prvního
stupně.
Hlavním
tématem
připravených prezentací byly zubní kazy, krvácení
z dásní, ale také špatný dech, správný výběr zubního
kartáčku a pro všechny nejdůležitější správné
techniky čištění zubů. Žáci nejen blíže proklouzli
do hlubin dentální hygieny, ale zároveň se i pobavili
při praktické ukázce.
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Paní doktorky nabarvily všem žákům zoubky nezávadným fialovým barvivem, které
na první pohled odkrylo všechny nedostatky správných technik čištění. Ten, kdo má správné
návyky, měl po prezentaci opět zoubky jako perličky. A ostatní? Ti bohužel odcházeli domů
s fialovým úsměvem… To nám přece nevěříte . Ve skutečnosti jim opět dentální odbornice
vysvětlily, kde udělaly děti chybu a doporučily jim vhodnější kartáčky na zoubky. Asi takto by měl
vypadat skutečný preventivní program, ze kterého si žáci odnesli spoustu nových poznatků
a dovedností.
Markéta Kohoutová

Dopravní hřiště
Pozóóór, první jízda je tu! Dej přednost v jízdě, zastav, rozhlédni se, jednosměrka, přikázaný
směr – už nám z toho vše jde hlava kolem. Jsme žáci čtvrté třídy a stejně jako naši spolužáci se
z nás tento rok stanou účastníci silničního provozu. Abychom mohli dosáhnout vytouženého
řidičského průkazu, musíme se setsakramensky připravit na velké zkoušky. Příprava je rozdělena
na podzimní a jarní část. Než jsme se vydali do Prostějova na výuku, vyzkoušeli jsme si několik
testů již ve škole. Úterý bylo velkým dnem, kdy jsme se jeli předvést na Dětské Dopravní Centrum.
Ve třídě jsme si povídali o značkách, pravidlech jízdy, ale i o povinné výbavě každého kola. Bylo to
zajímavé, ale stejně jsme se nejvíce těšili na kola a naše spanilé jízdy. Závěrečný test nás čeká
na jaře, tak to jdeme všechno ještě vypilovat. Držte nám ,,řídítka“!!!
Žáci 4. třídy

TÁBOR SUCHDOL 2016
„Je statisticky dokázáno, že tábor začne..“ , tedy téměř vždy začne takhle ve čtvrtek
dopoledne v půli srpna. A je tomu už dobrých pětatřicet let. Samozřejmě na pár nepodstatných
výjimek. Stejné místo, ukryté v lese, které rodiče i děti, kteří jedou na tábor poprvé, obtížně hledají.
Kouzelná louka uprostřed lesa.
Letos se na táboře pořádaném tělocvičnou jednotou Ptení sešlo postupně přes třicet
dětí a zhruba patnáct až dvacet instruktorů a vedoucích. Přálo nám počasí, ani horko, ani velká
zima, ba ani déšť nás netrápil.
V necelých deseti dnech si děti zkusily, pro někoho téměř nemožné, žít bez elektřiny,
bez mobilu, bez internetu, a naopak si vyzkoušely studenou vodu ve sprchách, spát ve spacáku
pod tenkou plachtou stanu, samy se postarat o své oblečení, utírat nádobí, protože myčka je
v nedohlednu, i samy vyrazit do lesa bez dospělého za krkem.
Večer
pouze
s kytarou
a nebem plným hvězd, probouzet se křikem ptáků a celý den žít v lese, hrát společně hry, bavit
se s přáteli a v noci usínat na úzké posteli ve stanu s kamarádem.
Myslíte, že i vaše děti by to zvládly? Jestli ano, tak je přihlaste za rok k nám na tábor.
Budeme se těšit!
Kateřina Mikšíková

ČINNOST MLÁDEŽE SDH PTENÍ
Svou činnost zahájily děti ze Sboru dobrovolných hasičů Ptení v roce 2016 přípravou
na soutěž "Zlatá vařečka" v Drahanech, která se konala 27. února. Tato soutěž se skládá ze dvou
disciplín, a to z vaření pokrmu dle vlastního výběru v kotlíku, a dále branného závodu. První
skupinka dětí vařila "Soptíkovu čínu", za kterou obsadila 8. místo. Další dvě skupinky se účastnily
běhu, který dále obsahoval střelbu ze vzduchovky, uzlování, topografické značky a zdravovědu,
za tyto výkony obsadily 6. a 11. místo.
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Další, tentokrát velká soutěž, nás čekala
21. května v Lipové, kde se konalo jarní kolo hry
Plamen. Mladší žáci soutěžili v disciplínách
štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m
a požární útok. Vybojovali si 5. místo z 12 týmů.
Kromě toho zde probíhal přebor jednotlivců,
kterého
se zúčastnila
Daniela
Konečná.
V kategorii mladší 13 - 14 let obsadila 2. místo.
Děti se dále zúčastnily několika soutěží
v požárním útoku, např. v Lešanech, Hrochově,
Dětkovicích, Bílovicích, ale nejlepší výkon podaly
ve Vrahovicích, kde se umístily na 3. místě a domů si plni radosti odvážely medaile a pohár.
Mládež se zúčastnila také hasičských akcí jako je Sv. Florián nebo svěcení nového hasičského
vozidla Scania, dále Dvorečku radosti na Ptenském Dvorku, kde obohatila program o předvedení
požárního útoku a Dětského dne v Jednově, kam jely děti za odměnu za poctivou práci v tomto
roce.
V minulých dnech jsme se připravovali na další závod, a to podzimní kolo hry Plamen, které
se konalo 1. října v Tišnově. Děti v této hře plní úkoly na stanovištích: K1 střelba ze vzduchovky,
K2 základy topografie (zde si vylosují topografickou značku, kterou musí určit, dále zorientují
mapu podle buzoly a určí azimut daného bodu v terénu), další stanoviště nese název K3 uzlování
(děti si vylosují jeden z pěti uzlů, který musí uvázat, na výběr je zde z tesařského uzlu, ploché
spojky, lodní smyčky, zkracovačky a úvazu na proudnici), K4 základy první pomoci (zde je
zapotřebí znalost, jak zraněnému ošetřit poraněné koleno nebo ruku a co nejrychleji dopravit
do nemocnice), K5 požární ochrana (děti musí určit značku technických prostředků
např. plnoproudá proudnice C, rozdělovač, sací koš apod., dále určit podle dané skupiny hořlavých
látek čím se smí nebo nesmí hasit) a poslední kategorie K6 překonání překážky po vodorovném
laně.
Tímto ale naše činnost v roce 2016 nekončí, dále se budeme scházet každý čtvrtek v 16:30
v naší klubovně, kde budeme procvičovat naše dovednosti.
Chtěla bych poděkovat našim dětem, které pravidelně dochází na tréninky a jsou zapálené
pro tento sport a jejich rodičům za podporu. Další poděkování patří veliteli mládeže Martinovi
Frodlovi, který za námi dojíždí až z Určic.
Doufám, že v příštím roce bude činnost mládeže také tak hojná jako letos a že výsledky
soutěží budou jen lepší.
Helena Musilová

MYSLIVECKÝ SPOLEK PTENÍ
„Jak dál s krajinou a vším živým ve Ptení i jinde“
(aneb jak dál s myslivostí a kde na to vezmeme)

Pohled pamětníka. Honitba Ptení byla za našeho mládí oblastí typickou pro předhůří
Vysočiny, o které se říkalo, že je to tam, kde končí Haná a začíná kamení. Z hlediska myslivosti zde
nebyly výsledkem honů na drobnou zvěř bohaté výřady zajíců, bažantů nebo i koroptví, ale stavy
byly stabilní. Místní myslivci se zemědělci, z nichž se poměrně velká část myslivosti také věnovala,
o zvěř pečovali společnými silami, v zimě přikrmovali, aktivně tlumili zvěř škodnou, ze srstnaté
zvěře to byly především lišky a jezevci, z pernaté zvěře šlo zejména o káňata a jestřáby. Solidní
byly také stavy zvěře srnčí, sem tam se vyskytl i divočák nebo prošel od Vojenských lesů Plumlov
rudl zvěře vysoké. Na řízení i výkonu práva myslivosti se podíleli také lesníci Městských lesů
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Prostějov, jejichž část v obci i bydlela. S okolními obcemi – honitbami či mysliveckými sdruženími
- byly četné kontakty, které vrcholily vzájemným hostováním na společných honech nebo
pozváním na odlov zvěře srnčí. Lovecky upotřebitelných psů, ohařů, bylo na společných honech
vždy dost, protože se držení loveckého psa považovalo za přirozenou součást myslivosti, a to jak
u domácích, tak u hostujících myslivců. Že jsou pod myslivostí skryty hodiny a hodiny práce,
brigád, značné finanční náklady a povinnosti, tušili jen zasvěcení. S mizejícími remízky a mokřady,
se zesilující chemizací, s nástupem těžké mechanizace i s redukcí osvědčených způsobů střídání
plodin, zmizely postupně koroptve, bažanti, snížily se rapidně stavy zajíců, klesla i kvalita zvěře
srnčí. Myslivci se snažili tomuto trendu čelit. Stavěly se společné odchovny bažantů, odchovny
koroptví, zkoušel se za značných nákladů i umělý odchov zajíců, pro výcvik adeptů a kondiční
trénink všech myslivců se stavěly střelnice, pro snížení ztrát se cvičili ohaři, budovaly se umělé
nory. Toto všechno se činilo bez dotací, na vlastní náklady a ve volném čase. Honitba Ptení také
po určitý čas náležela z hlediska pěstování zvěře do ideálního celku spojeného s Lesy Města
Prostějova.
Současný stav přírody a krajiny. Současný trend ubývání všeho živého v přírodě
(kromě zvěře černé) se u nás ani celorepublikově nedaří zastavit. Místo domácích zástupců flóry
a fauny nastupují agresivní přistěhovalci, zemědělská produkce pro potřebu uživení se lidí a zvířat
byla nahrazena produkcí paliva do bioplynek. Půda nemá dostatek organických složek, eroze ničí
krajinu jako celek, půda zhutnělá provozem těžké mechanizace není schopna zadržovat vodu. Zajíc
a drobná zvěř nenajde dnes na polích pokrytých monokulturami řepky a kukuřice své pro vývoj
„potřebné“ bylinky a strádá. Černá zvěř si ve velkých a pro člověka neprostupných lánech
průmyslových rostlin naopak přímo lebedí, poněvadž zde má ochrannou krytinu, potravu
a zpravidla i vodu. Jako zákuskem si „poslouží“ srnčaty, malými zajíčky i na zemi hnízdícími ptáky.
A počátkem září je veškerá zvěř v šoku, po sklizni obilovin, řepky a kukuřice zbývá v polní honitbě
pro zvěř toliko bezútěšná holina. Zbytek krajiny hyzdí betonové plochy skladů i nákupních center,
četné komunikace, elektrická vedení a různé vysílače, ploty, sluneční a větrné elektrárny, lomy
nebo skládky. Zamítání obnovy poldrů s trvalým podceňováním významu pravidelných záplav
pro krajinu a život, s účelovou propagací byznysu výstavby dalších přehrad, nepovedou k obnově
přirozené přírodní rovnováhy, kterou člověk neustále narušuje. Nepromyšlené zásahy vyvolávají
zásadní změny rázu krajiny, zhoršuje se místní klima, následně je ohroženo přežití na krajinu
vázaných živých organismů. Lidská populace je také na krajinu vázaná, v celkových důsledcích tak
člověk ohrožuje sebe sama.
Není jasná opora v zákonných normách. Škody. Například zákon č. 449/2001 Sb.
„O myslivosti“ majitelům a nájemcům honiteb ukládá povinnost v době nouze zvěř přikrmovat,
zákon č. 114/1992 Sb., “O ochraně přírody a krajiny“ v chráněných oblastech přikrmování zakazuje,
v ostatních nedoporučuje. Není také jasné, co je to přemnožený nebo nepůvodní druh živočichů
nebo rostlin. Nepůvodním, a tudíž nežádoucím druhem zvěře podle návrhu EU se tak může stát
mezi skutečnými přistěhovalci z poslední doby (jelen sika, ondatra pižmová, norek americký,
mývalové, šakal, jelenec běloocasý aj.) nejen jesenický kamzík, ale i muflon a koza bezoárová nebo
i daněk skvrnitý či bažant obecný, krocan divoký a další již staletí u nás pěstované druhy zvěře.
Analýzy ochránců přírody dnes řeší spíše horské celky s uvažovaným návratem velkých šelem nebo
vypouštění divokých koní do přírody, než problémy obyčejné nelukrativní zemědělské krajiny.
Škody způsobené zvěří a jejich následné finanční úhrady, tak jak jsou formulována pravidla
v zákoně č. 449/2001 Sb., jsou z hlediska obyčejného provozovatele honitby neuhájitelné
a zpravidla i likvidační. Škody na zvěři, způsobované dopravními prostředky, těžkou mechanizací
nebo chemickými látkami, jsou naopak v podstatě nevymahatelné.
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Jak dál. Obecně se ví, že do krajiny je třeba vrátit strukturální pestrost pěstovaných plodin
i obnovit jímavost půdy z hlediska vody. Oživit je třeba také tradiční osevní postupy a k tomu
změnit systém dotací. Aktivní politikou je třeba vyvolat omezení pěstování zemědělských plodin
pro průmyslové účely a zastavit postupnou likvidaci živočišné výroby. Zemědělské porosty je třeba
zmenšit a rozčlenit, aby se daly s ohledem na škody způsobené černou zvěří kontrolovat nebo tato
zvěř plašit i bezpečně lovit. Krajinu je třeba obohatit o remízky, v porostech je třeba vytvářet
biopásy, které doplňují vhodně místní aktuální plodiny, spolupůsobí zádržně z hlediska vody a jsou
úkrytem nejen pro drobné živočichy, ale i pro hmyz (řešení oddaluje nedostatek financí i pomalý
nástup legislativních změn). Myslivecký spolek Ptení i Honební společenstvo Ptení si jsou vědomi
nutnosti hledat další finanční zdroje pro zlepšení úživnosti honitby, pro obnovu přirozeného krytu
pro zvěř i pro rozšíření pachových ohradníků na další plochy polí z hlediska ochrany pěstovaných
kultur. Podobně bude třeba ošetřit hlavní komunikace, aby byla zvěř chráněna před střety
s motorovými vozidly. Důležitým úkolem zůstává dlouhodobě obnova populace zaječí zvěře
a zastavení poklesu kmenových stavů zvěře srnčí. Potvrzuje se v celém státě, že je nutná otevřená
komunikace mezi zemědělci a myslivci, vzájemné pochopení se ctěním uzavřených dohod, respekt
k vynaloženým nákladům i případným škodám. Stejně tak je třeba objektivně posuzovat reálnou
možnost myslivců škodám zabránit. Rozhodujícím faktorem při ovlivňování krajinotvorných prvků
v honitbách jsou obce. Stejně tak mohou obce přispívat svým vlivem k úspěšné spolupráci mezi
zemědělci, myslivci i majiteli pozemků tvořících honitbu. Zde máme štěstí. Spolupráce obce Ptení,
Místního zemědělského podniku Ptení s Mysliveckým spolkem Ptení a Honebním společenstvem
Ptení je dlouhodobě velmi dobrá.
Myslivecký spolek Ptení
(Zpracováno s využitím materiálů časopisů „Myslivost - Stráž myslivosti 2016.).

Z DALŠÍCH AKCÍ NAŠÍ OBCE
Nostalgické ptenské léto
Jak oslavit konec prázdnin? Přece promítáním filmu Vesničko má středisková! V sobotu
27. srpna za sokolovnou možná začala nová tradice. Všechny přítomné pobavil starý známý film,
ale i dokumenty z obecních akcí. Naši fotbalisté zajistili perfektní občerstvení, takže zážitek byl
dokonalý a nikdo nelitoval, že se přišel podívat.

Drakiáda
Babí léto přináší nejen slunečné dny,
ale začíná foukat „ze strnišť“. Proto jsme
využili státní svátek a uspořádali ve středu
28. září na dětském hřišti na Holubicích
poprvé Drakiádu. Naše obavy z malé účasti
se naštěstí nenaplnily, i když ještě ráno se ani
lísteček nehnul. Po poledni se krásně
rozfoukalo, takže draci mohli nad Holubicemi
vesele plachtit. Děti i rodiče si pochutnali
na bramborách pečených v popelu jako
za starých časů, na zahřátí byl připravený čaj
s citronem, pro dospělé trošku „silnější“.
A teď už hurá do podzimu!
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Zájezd do termálů
V sobotu 1. října se houf nadšenců ze Ptení vydal za hranice všedních dnů – do slovenských
termálních lázní ve Velkém Mederu. Dobrou náladu měli všichni s sebou, takže úspěch byl předem
zaručen. Počasí bylo exkluzivní, jako na objednávku. A tak jsme strávili celý den naplněný nejen
relaxací v léčivých pramenech, ale i vodními radovánkami na toboganech a v bazénech.
Od nejmladšího po nejstaršího účastníka jsme se vraceli ve večerních hodinách všichni spokojení
a příjemně unavení.
Příště pojeďte s námi – nebudete litovat!!!

Co pro Vás chystáme …
 Vítání občánků v obřadní místnosti Obecního úřadu Ptení

22. 10. 2016 v 10 hod

 Setkání jubilantů se členy Zastupitelstva v obecní budově Ptení 30 18. 11. 2016 od 15 hod
 Lampionový průvod, ohňostroj a rozsvícení vánočního stromu

3. 12. 2016

 Vánoční výstava

od 3. 12. do 6. 12. 2016

BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

ČERVENEC
Zdráhal František
Ptení 273
Marek Vladimír
Ptení 68
Vémolová Daniela
Ptení 36
Novotná Kristína
Ptení 36
SRPEN
Fajstlová Antonie
Ptení 168
Witassková Růžena
Ptenský Dvorek 73

Dočkal Václav
Porteš Josef
Látalová Ludmila
Ošťádalová Marie
Vítek Zdeněk
Fojtek Břetislav
Vyhlídal Jiří
Nebeská Marta

ZÁŘÍ
Ptení 98
Ptení 71
Ptení 85
Ptení 92
Ptení 144
Holubice 2
Ptenský Dvorek 84
Ptenský Dvorek 76

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