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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři našeho zpravodaje.
Vstupujeme do podzimního času a pomalu se připravujeme na zimu. Věřím, že se vám
na vašich zahrádkách urodilo co nejvíce (zda vám to nenavštívili předčasně hraboši) a daří se
vám úrodu sklidit. Prázdniny a dovolená utekly rychleji, než jsme si všichni přáli a všichni
jsme dle svých možností načerpali nové síly do posledního čtvrtletí kalendářního roku.
V pondělí 2. září byl ve škole zahájen nový školní rok. Je to první den, na který
vzpomínají po celý život prvňáčci. Natěšeni, plni očekávání a otázek, co je čeká, vstupovali se
svými rodiči přes práh školy vstříc další etapě života. Bylo by zajímavé podívat se do
budoucnosti a vidět, v jaké profesi každé z těchto dětí pracuje. Je celkem jedno, jestli lékař,
učitel, právník nebo šikovný řemeslník. Asi nenajdeme profesi, ve který by se neuplatnil a
nevynikl některý z bývalých žáků naší základní školy. Vím, že zdejší škola má vynikající
výsledky a ne náhodou se její žáci pravidelně umisťují na předních místech v nejrůznějších
soutěžích, olympiádách a srovnávacích testech. Na základech, které zde získají, budou lehce
stavět svoji budoucnost.
Jsme si vědomi, že státních dotací je nedostatek a je třeba doplácet nemalé finanční
prostředky na provoz školy. Jedná se však o investici do budoucna, která se obci určitě
vyplatí.
Jsou věci, které někdy zamrzí (pomluvy, anonym), co se mi nelíbí (vandalismus) a
případně, co mi dělá starost (letošní přívalové deště z polí od Stádliska). Nedávno za mnou
přišel jeden místní občan, senior, jen si tak popovídat o tom, co se v obci děje, co se mu líbí,
co naopak nelíbí, co by přivítal nebo co by pro nás mohlo být inspirací z jiných obcí, kde mají
něco hezkého, něco, co se povedlo. A co víc, na závěr se zeptal, zda by on sám nemohl
jakkoliv pomoci. A proč to píšu? Je to obyčejná věc? No právě proto, že to obyčejná věc vůbec
není. Je to v dnešní uspěchané, poněkud sobecké době úkaz vzácný jako pověstný šafrán a já
jsem nesmírně rád, že se o něco takového, o tu moji radost, mohu podělit s vámi.
Díky aktivnímu občanskému postoji některých našich spoluobčanů se daří zkrášlovat
vzhled obce a jejich částí. Většinou se jedná o ty, kteří udržují veřejnou zeleň v okolí svých
domů, uklízejí na veřejném prostranství před svými domy či zkrášlují vzhled obcí rozmanitou
výsadbou a opravami svých domů. Další aktivní občané se sdružují v rozmanitých spolcích a
připravují akce pro veřejnost, věnují se dětem či pomáhají jiným.
Kromě pozitivního postoje existuje i řada příkladů zavrženíhodného postoje ke vzhledu
našich obcí – jako je například stále populární odkládání různých typů odpadů na místa k
tomu neurčena. Nejčastěji jde o komunální odpad poházený, kde se dá, zejména kolem
kontejnerů na tříděný odpad, navzdory možnostem, které nabízí systém obce pro nakládání s
odpady. Prosím, pomozte nám udržovat obce a jejich okolí čisté a nebuďte lhostejní k
nepořádku a vandalismu.
Proto nadále platí, že budu velmi rád za jakékoliv otázky, podněty či konstruktivní
kritiku, se kterými se na mě obrátíte ať už písemně, telefonicky, osobní návštěvou anebo
kdykoliv, když se potkáme. Připomínám vám také dosti opomíjenou možnost ovlivnění dění v
obci prostřednictvím vašich zastupitelů a samozřejmě účastí na schůzích zastupitelstva obce.
Blíží se nám kulaté výročí oslav 17. listopadu 1989. Vnímejte citlivost našich svobod a
zranitelnost demokracie. Buďme, prosím, ostražití a všímejme si věcí kolem sebe.
Demokracie je pro svou otevřenost a svobodu křehká, a proto ji prosím ochraňujme nejen pro
naši generaci, ale i generaci našich dětí a vnoučat.
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A co přát závěrem? Po měsíci ve školních lavicích, aby si žáci zvykli na pravidelný
režim a na plnění svých školních povinností. Nám všem pěkný a příjemný barevný podzim,
dobrou přípravu na zimu a hlavně dobrou náladu. Přeji vám všem více těch zážitků dobrých a
také vám přeji ty mimořádné – stojí za to je hledat.
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrn usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Ptení
ze dne 6. srpna 2019
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1)
Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 5. 6. 2019 do 6. 8. 2019
2)
Informaci o kolaudaci akce „Rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“
3)
Informace o výlukových jízdních řádech a zavedení nové autobusové linky na
Ptenský Dvorek pro svoz a odvoz dětí ze školy
4)
Výsledek kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení za období 1.8. 2016 – 31.5.
2019
5)
Výsledek kontroly o archivnictví a spisové službě provedené Státním okresním
archívem Prostějov
6)
Informace o uzavírce mostů ve Ptenském Dvorku, změně termínů svozu TKO a
odvozu tříděných odpadů
7)
Rozpočtové opatření starosty č. 6 a 7/2019
8)
Vítání nových občánků obce Ptení dne 14. září 2019
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1)
Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2)
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.j. UZSVM/BPV/1624/2019-BPVH k pozemku
parc. č. 2310/3 v k.ú Ptení a finanční náhrada 3.000,- Kč mezi Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Ptení. Pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy
3)
Smlouvu pachtovní mezi propachtovatelem Obcí Ptení a Josefem Sychrou,
Miloslavem Sychrou a Jaroslavem Sychrou na pronájem části pozemku parc. č.
3628/2 (14 m2), nově po zaměření parc. č. stav. 1059 za pachtovné v celkové
částce 200,- Kč včetně DPH za rok. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
4)
Smlouvu č. 1030049513/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Ptení a E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „P. Dvorek, přípojka NN, Ondruch“. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
5)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 16. 10. 2006 mezi půjčitelem Obcí
Ptení a vypůjčitelem Základní škola a mateřská škola Ptení. Navyšuje se majetek o
Nadstavbu budovy MŠ na parcelním čísle 73 v obci a k. ú. Ptení
6)
Rozpočtové opatření č. 8/2019
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 Tělocvičnou jednotou Sokol Ptení č.p.
159 o poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy
9)
Výběr zhotovitele na akci „Oprava místních komunikací v obci Ptení“ firmu
Roadmedic s. r. o., Pod Senovou 2960/70, Šumperk za cenu 939.198,- Kč bez DPH,
1.136.429,58 Kč s DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy
10) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330055239/001 mezi Obcí Ptení a
E.ON Distribuce, a.s., na akci „Ptení, DS NN, 8RD, Farská zahrada“. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
11) Dofinancování akce „Závlaha fotbalového hřiště Ptení“
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C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1)
Upravený Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení
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Souhrn usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Ptení
ze dne 29. srpna 2019
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1)
Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 7. 8. 2019 do 29. 8. 2019
2)
Informaci o kolaudaci akce „Rekonstrukce komunikace v parku ZŠ Ptení“
3)
Rozhodnutí KÚOK, odboru školství a mládeže o zápisu nejvyššího povoleného
počtu dětí v mateřské škole na počet 85 dětí
4)
Rozhodnutí České inspekce životního prostředí ohledně přestupku provozovatele ČOV
5)
Upozornění Lesů města Prostějova, s.r.o., že vstup do lesa je na vlastní nebezpečí
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1)
Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Mgr. Jaroslavem a Pavlínou Hádrovými na
prodej pozemku parc. č. 109/19 v k. ú. Ptení za cenu 517.860,- Kč včetně DPH.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
2)
Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Mgr. Jakubem a Mgr. Petrou Ambrosovými na prodej
pozemku parc. č. 109/7 v k. ú. Ptení za cenu 564.000,- Kč včetně DPH. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy
3)
Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Jakubem Frodlem na prodej pozemku par. č.
109/3 v k. ú. Ptení za cenu 555.660,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy
4)
Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Jaromírem Vyroubalem na prodej pozemku
parc. č. 109/17 v k. ú. Ptení za cenu 488.160,- Kč včetně DPH. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
5)
Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Jiřím a Marií Vičarovými na prodej pozemku
parc. č. 109/18 v k. ú. Ptení za cenu 586.740,- Kč včetně DPH. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
6)
Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Zdeňkem Portešem na prodej pozemku parc.
č. 109/15 v k. ú. Ptení za cenu 596.820,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy
7)
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Souhrn usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Ptení
ze dne 1. října 2019
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1)
Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 30. 8. 2019 do 1. 10. 2019
2)
Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Ptení za období
1.1. – 31.8.2019 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
3)
Provedenou deratizaci v obci Ptení
4)
Informace o ukončeném výběrovém řízení na obsazení funkce „Odborný referent“
5)
Cenu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
6)
Rozpočtové opatření starosty č. 10 a 11/2019
7)
Setkání jubilantů se zastupiteli obce Ptení ve víceúčelovém zařízení dne 22. 11.
2019
8)
Předvánoční výstavu ve dnech 30. 11. – 3. 12. 2019
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1)
Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Martinem Soldánem na prodej pozemku parc. č.
109/16 v k. ú. Ptení za cenu 602.400,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy
2)
Kupní smlouvu mezi Obcí Ptení a Robertem Balcarovským a Kristínou Balcarovskou
na prodej pozemku parc. č. 109/2 v k. ú. Ptení za cenu 414.540,- Kč včetně DPH.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
3)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Nadstavba budovy parc. č. 72 za účelem
rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
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Z NAŠÍ ŠKOLY
Co chystáme pro nový školní rok…
Naše škola vzdělává letos 210 žáků a školka 65 dětí.
Chceme, aby byli žáci ve škole spokojeni a měli možnost smysluplně využít čas i po skončení
výuky.
Naši učitelé nachystali
pro děti tyto kroužky: Divadelní,
Čtenářský klub, Míčové hry,
Pohybová průprava, Taneční,
Sportovní hry, Orientační běh,
Vizuální tvorba, Stolní tenis,
Začínáme šít, Klub zábavné
logiky a deskových her, Florbal,
Vaření, Anglické odpoledne,
Logické a matematické hry, PC
kroužek, Anglický klub, Světová
škola, Břišní tance, Příprava na
přijímací zkoušky z českého
jazyka a matematiky.
Učitelé ze ZUŠ v prostorách školy
budou vyučovat hru na klavír a
dechové nástroje.
V listopadu a dubnu proběhne sběr papíru, peníze využijeme na akce a odměny pro děti a na
dovybavení žákovské knihovny.
Připravíme oslavy k 70. výročí otevření školy, budeme pokračovat v projektu Ovoce do škol.
Celé Česko sportuje, Hejtmanův pohár, Zelená stezka - to všechno jsou soutěže, kde naše
škola nesmí chybět!
Zúčastníme se matematické, dějepisné, biologické a zeměpisné olympiády, olympiády z
českého i anglického jazyka a mnohých sportovních soutěží.
Děkuji všem žákům, kteří v minulém roce reprezentovali školu. Zvlášť chci
poděkovat Martince Trnečkové, která se úspěšně zúčastnila těchto soutěží: Matematická
soutěž Pythagoriáda– okresní kolo 2. místo, Pangea – krajské kolo 1. místo, celostátní kolo
18. místo, Matematický klokan – okresní kolo 17. místo, Dějepisná olympiáda – okresní kolo
7. místo, Zeměpisná
olympiáda – okresní kolo 3.
místo, Biologická olympiáda
– okresní kolo 2. místo,
krajské kolo 3. místo!
Pro veřejnost připravíme
dílničky a samozřejmě
Mikulášskou besídku.
Přeji nám všem klidný
školní rok!
Viera Šmilňáková

Fota z vítání prvňáčků
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Léto se rychle přehouplo a přineslo nám září. Začal nový školní rok, který nám toho
mnoho přichystal. Hned 2. září jsme přivítali děti a jejich rodiče v krásné nové třídě. Po
měsíci už jsme se zabydleli a zvykli si na vše nové a neznámé. Děti jsou ve třídě spokojené,
mají dostatek prostoru pro hraní, tvoření, učení i odpočinek.
Kolektiv mateřské školy se rozšířil hned o čtyři nové kolegyňky – dvě učitelky a dvě provozní
pracovnice. Věřím, že se jim u nás ve školičce líbí a budou i nadále spokojené.
V tomto školním roce nás čekají tradiční divadélka, návštěva dopravního hřiště v
Prostějově, podzimní uspávání broučků, advent a s ním spojená mikulášská nadílka, karneval,
Velikonoce, výlet, zahradní slavnost spojená se slavnostním rozloučením s předškoláky,
tématické vycházky po obci a po jejím okolí, logopedie, logopedická prevence, angličtina pro
předškoláky, náboženství, kroužky, dílničky a mnohé jiné.
Chtěla bych velmi poděkovat všem kolegyním za precizní přípravu celé školičky a
jednotlivých tříd, zvláště po realizaci nové přístavby.
Poděkování také patří vedení základní a mateřské školy – paní ředitelce Vieře Šmilňákové,
paní zástupkyni Kateřině Mikšíkové a paní ekonomce Soně Hejlové za jejich čas a obětavost.
Nesmím také zapomenout na pana starostu Jiřího Porteše a pana místostarostu Romana
Minxe.
V říjnu odchází do důchodu dlouholetá pracovnice mateřské školy, paní Boženka
Schönová. Tímto jí za celý kolektiv základní a mateřské školy děkuji a přeji jí, ať si
zasloužený odpočinek spokojeně užívá po boku manžela a vnoučátek.
Lenka Horáková

Z NAŠÍ OBCE
Realizované stavby v obci v roce 2019
Rád bych vás touto cestou informoval o stavbách realizovaných v naší obci v roce 2019.
- Nástavba MŠ na budově č. p. 72
Hned v lednu zahájila Stavební společnost Navrátil s.r.o. stavební práce. Od úplného začátku
jsme apelovali na dodržení termínu, abychom mohli děti v nové třídě přivítat už 2. září. Po
nemalých problémech jsme ve spolupráci se stavbyvedoucím a stavebním dozorem dotáhli
stavbu ke kolaudaci. V polovině srpna byla stavba úspěšně
zkolaudována a paní ředitelka zažádala o povolení na
zvýšení kapacity dětí v mateřské škole. Během září ještě
probíhaly dodatečné opravy závad, které jsou k dnešnímu
dni již všechny odstraněny. Pravdou je, že každý týden se
ještě najdou drobné nedostatky, které se projevují až při
samotném provozu, ale i ty se snažíme obratem řešit.
- Oprava povrchu komunikace k Bukáčkové vile
Byl proveden penetrační nástřik na povrch cesty.
- Rekonstrukce sálu na budově č. p. 72
V rámci nástavby MŠ došlo k demontáži stropu nad sálem,
který byl napaden červotočem a hnilobou. Na mimořádné
schůzce zastupitelů jsme rozhodli, že je potřeba udělat
strop nový. V rámci toho byla provedena i nová
elektroinstalace včetně nových světel a oprava omítek a
výmalba.
- Chodník a úprava terénu před budovou č. p. 72
Jelikož projekt nástavby MŠ neobsahoval úpravu terénu
před budovou, rozhodli jsme se jej nechat také
zrekonstruovat. Kromě nového chodníku tak máme
vybudovaný parkovací prostor pro osobní automobily. Nově
jsou odizolovány zdi, vedeny trubky od svodů ze střechy do
dešťové kanalizace, po celé délce budovy byly položeny
dlaždice a na závěr zaseta tráva do nově navezené zeminy.
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- Opravy na budově ZŠ Ptení
Aby v tělocvičně nedocházelo k poškození zdiva při míčových hrách, byly stěny obloženy
dřevem. Došlo také k drobným opravám a vyčištění svodů. Při prohlídce budovy jsme zjistili,
že ve fasádě jsou od ptactva díry (celkem 101 děr), které byly vyplněny montážní pěnou a
následně zapraveny omítkou. V zadní části školy bylo třeba opravit izolaci, aby nedocházelo k
prosakování vody do zdiva.
- Zídka na místním hřbitově
V dubnu začala výstavba zdi u brány, kde jsou uloženy popelnice na odpad a místo na čerpání
vody. Zároveň se opravy dočkala propadená dlažba u márnice. Také jsme nechali odbagrovat
zeminu za hřbitovní zdí ke Zdětínu, která spolu s náletovými dřevinami tlačila na základ
samotné zdi a tím ji narušovala.
- Čištění příkop a dešťové kanalizace na Boudách
Po přívalových deštích byl příkop zanesen, a tak byl s pomocí stavební techniky vyčištěn a
upraven tak, aby byla voda regulovaně přivedena do dešťové kanalizace. Firma Sezako
současně kompletně vyčistila dešťovou kanalizaci v celé ulici.
- Oprava dešťové kanalizace u č. p. 101
Červnové a červencové přívalové deště odhalily nepropustnost dešťové kanalizace u domu
č.p. 101. Následným monitoringem kamerou se zjistilo, že se zbortila betonová skruž. Ta se
musela vyjmout a nahradit plastovou trubicí.
- Rekonstrukce komunikace v parku ZŠ
Ptení
Na začátku prázdnin zahájila firma INSTA
a.s. práce na opravě komunikace k základní
škole. Stavebníci měli pouhé dva měsíce na
to, aby opravu realizovali. V pátek 30. srpna
byl položen finální povrch a první školní den
tím pádem školáci kráčeli po nové cestě.
- Oprava dešťové komunikace u č. p. 65 a
č. p. 67
Při budování tlakové kanalizace byla
narušena betonová trubka a v důsledku toho
byl odtok vody z příkopu nefunkční. To se
však zjistilo až při silných deštích. Musela být
tedy položena nová plastová trubka a u vtoku
i výtoku se vystavěla zídka. Vyčištěn byl také příkop až k JZD Ptení, kde je vpusť do dešťové
kanalizace. U výtoku z kanalizace byl odbagrován nános zeminy. Firma Sezako vše opět
zkontrolovala a vyčistila.
- Oprava cest v chatových oblastech Ptenský Dvorek
Stavební technika celý povrch cest srovnala a zpevnila vibračním válem.
- Vyčistění dešťové kanalizace v části Slatina
Firma Sezako provedla monitoring a vyčištění kanalizace
Stavební akce, které budou realizovány ještě do konce roku 2019
- oprava dešťové kanalizace u č. p.16 v rámci reklamace Strabag
- rekonstrukce povrchu cest místních komunikací
- oprava a vysprávka cest recyklátem
- oprava místnosti na budově č. p.72, kterou využívá SDH Ptení
- položení potrubí do děštové kanalizace ze svodů garáží budovy č. p.72
- usazení nových prvků na dětské hřiště ve Ptení
- usazení prvků na hřiště v mateřské škole
Touto cestou bych se rád omluvil, pokud jsme vám při opravách a rekonstrukcích způsobili
problémy. Současně vás, občany, 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

8
PTENSKÝ ZPRAVODAJ
Říjen 2019
Gulášfest – vzniká nová tradice
Poslední červencová sobota letos
potěšila všechny milovníky dobrého
jídla, pití a zábavy. Vyhrazena totiž byla
v pořadí již 2. ročníku Gulášfestu a rodí
se tak zřejmě nová tradice.
Počasí tento den kuchařům a
kuchařkám ze začátku příliš nepřálo a
vaření provázel déšť, postupem
odpoledne se však umoudřilo a
prostorem za místní sokolovnou se
nesla vůně, která lákala návštěvníky z
okolí.
V přátelském souboji o nejlepší
guláš se utkalo 7 družstev a návštěvníci
měli možnost ochutnat guláš od
myslivců, fotbalistů, hasičů, Šikundulek
a dalších. Jako sladká tečka nechyběly palačinky, které potěšily nejen děti. „Máme zde blízko
chatu, kde rádi trávíme volný čas. Loni jsme náhodou navštívili Gulášfest a letos jsme si to
rozhodně nemohli nechat ujít,“vysvětlovala paní Eva, která přijela s celou rodinou včetně
babičky.
Odborná porota, do které letos byli vybráni i návštěvníci akce, nakonec těsně rozhodla,
že nejvíce chutnal guláš od myslivců. Ti tak obhájili loňské vítězství. Všem zúčastněným
děkujeme a těšíme se na příští ročník!
Vítání občánků
V sobotu 14. září se v Obřadní síni
Obecního úřadu ve Ptení konal slavnostní obřad,
kdy starosta krátkým proslovem přivítal do
života nové občánky. Celkem bylo přivítáno 14
miminek, z toho 8 holčiček a 6 chlapců. Krátký
program dětí z naší mateřské školy a hudební
doprovod Pavla Marka a Terezy Plevové přispěl
ke slavnostní náladě události. Rodiče se zapsali
do pamětní knihy obce a obdrželi malý dárek.
Maminky navíc dostaly krásnou kytičku a dětem
obec věnovala malou finanční hotovost.
Navštívily nás také dvě hanačky z folklórního souboru Kosíř v bohatě zdobených krojích, se
kterými se mohli rodiče s dětmi vyfotit na památku.
CD s kompletní sadou fotografií bude dalším
dárkem, který rodiče obdrží. Všichni zákonní
zástupci udělili souhlas se zveřejněním jmen svých
dětí a za to jim děkujeme.
Všem rodinám přejeme touto cestou ještě jednou
hodně štěstí, zdraví, lásky i rodinné pohody.
Přivítaní občánci:
Adéla Slováčková, Vendula Fródlová, Matyáš
Plajner, Klára Novotná, Isabel Kloudová, Vojtěch
Marek, Dominik Silný, Natálie Ščudlová, Charlotte
Černíčková, Vilém Trhlík, Dominika Dvorská, Adam
Vašínek, Šimon Čep, Markéta Musilová.
Letní kino zavítalo do Ptení
Předposlední víkend v srpnu se v areálu místní sokolovny sešli milovníci dobrého filmu
a zábavy. Promítala se skvělá česká komedie Ženy v běhu, ve které ve svých rolích excelovali

PTENSKÝ ZPRAVODAJ
Říjen 2019
Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Martin Hofmann,
Ondřej Vetchý a mnoho dalších.
Samotnému promítaní předcházela prezentace téměř tisícovky fotografií pana Foltina,
který prostřednictvím svého fotoaparátu zaznamenává veškeré dění v obci. Smekáme
klobouk před jeho uměním vystihnout moment a vtisknout jej do fotografie.
Kolem osmé hodiny večerní už byla všechna připravená místa obsazená, a tak jsme
donesli ještě židle ze sálu. Další místa si vytvořili samotní diváci, kteří využili blízký svah a
rozprostřeli si na něm deky.
Úderem deváté hodiny byl spuštěn film a více než 90 minut se tak prostorem nesly
výbuchy smíchu. Film diváci po skončení ocenili potleskem. Věřtě nebo ne, ale podle
neoficiálního sčítání navštívilo promítání 250 diváků. Nás, pořadatele, velice potěšilo, že i po
skončení filmu zůstala téměř polovina diváků, která se chtěla dál bavit.
Produkci filmu zajistila profesionální firma na špičkové úrovni. Licenci filmu a
produkci zajistila Obec Ptení a Stavební společnost Navrátil s.r.o.
Závěrem bych chtěl jménem Obce Ptení i svým poděkovat spolkům SDH Ptení, FC
Ptení a Myslivecký spolek Ptení za zajištění občerstvení. Osobně si toho moc vážím, že v
dnešní době taková spolupráce spolků započala a doufám, že bude i nadále pokračovat.
Roman Minx

OD NAŠICH FOTBALISTŮ
Jdeme na postup!
Ústy hrajícího trenéra Františka Vlacha mužstvo před začátkem soutěže prohlásilo, že
má velký potenciál porvat se o postup do okresního přeboru.
Před začátkem soutěže přišly do týmu posily a to konkrétně Štěpán Procházka, Martin
Hon, Lukáš Holinka, Michal Brachtl a Ladislav Buriánský. Předběžný souhlas s pokračováním
po návratu z mise v Africe dal trenérovi i skvělý útočník Olda Dospiva. Trenér má tak nyní k
dispozici 21 hráčů a tím vznikla mezi hráči velká konkurence. V zápisu o utkání je totiž pouze
18 míst. Logicky tak na někoho nebude zbývat dres a bude si muset vystačit s rolí diváka.
Skvěle jsme vstoupili do soutěže, když jsme na domácím hřišti porazili 2:0 silné
družstvo Kostelce na Hané B. Následující víkend byl ve znamení těsné prohry v Kladkách,
kde jsme v poslední minutě dostali gól a odjížděli domů s prohrou 3:2. Náladu nám zlepšilo
domácí utkání s FC Hvozd a suverenní vítězství 7:1, které nám přineslo tři cenné body.
Odměnou hráčům tak nebylo pouze vítězství, ale i hlasitý potlesk téměř stovky diváků.
Další zápas se neodehrál, protože mužstvo Otinovse se odhlásilo ze soutěže. O to větší bylo
těšení se na utkání s mužstvem Sokol Protivanov B. Hráči po rozpačitém začátku přebrali
otěže utkání a brankami Štěpána Procházky a Lukáše Holinky jsme šli do šaten za stavu 2:0.
Trenér však nebyl s předvedenou hrou spokojen. V šatně měl k hráčům dlouhý proslov. Hned
po zahájení druhého poločasu soupeř ve velkém vápně fauloval a rozhodčí nařídil pokutový
kop, který s přehledem proměnil matador Jiří Hrabal. V krátkém sledu následovaly góly z
kopaček Jana Sekaniny a Michala Kučery. Skvělou formu potvrdil svým druhým gólem z
pokutového kopu Lukáš Holinka, který však musel trenéra na střídačce přemlouvat, aby si jej
mohl kopnout. Po šesté obdržené brance začali být protihráči mírně nervozní a agresivnější.
Rozhodčí proto nic nenastavoval a zápas ukončil. Výkon hráčů fanoušci ohodnotili bouřlivými
ovacemi.
Po čtyřech zápasech má tým skvělé skóre 17:4 a devět bodů. Jen tak dál, hoši...
Na další zápas odjíždíme na derby do nedalekého Zdětína. Utkání se odehraje v
sobotu 5.10. od 15.00 hod a všechny příznivce kopané tímto zveme. Přijďte nás
podpořit svými hlasivkami!
Závěrem bych chtěl poděkovat Michalu Francovi, Vojtovi Hrazdilovi, Markétě Minxové a
Martinu Grulichovi za velmi aktivní pomoc při organizaci Gulášfestu a Letního kina.
Roman Minx
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Plánované akce
► 5. října
Zájezd do termálních lázní Velký Meder
► 11. -12. října
Oslavy 70. výročí otevření školy
► 22. listopadu
Setkání jubilantů
► 29. listopadu
Rozsvěcování vánočního stromečku, ohňostroj
► 30. listopadu - 3. prosince
Předvánoční výstava
► 6. prosince
Mikuláš ve škole
► 7. prosince
Mikulášská besídka

Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
ČERVENEC
Portešová Anna
Zdráhalová Jana

SRPEN
Pořízková Květoslava
Vítek Jan
Zbořilová Věra

ZÁŘÍ
Vymazalová Anna
Vyroubal Jaromír
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších
let.
OPUSTILI NÁS
Konečný Jiří
Šimek Bedřich
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