Březen 2018

Číslo 1

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
tři měsíce utekly jako voda a máme tu další číslo Ptenského zpravodaje, první v
roce 2018. A stejně, jako se přetočil letopočet, po svatém Josefu přichází první jarní
den a čeká nás další koloběh života. V přírodě s jarem začíná slunce pomalu hřát. Na
zahradách prokukuje nová zelená tráva a poslové jara – sněženky, petrklíče a
kvetoucí jívy – nabízejí první jarní osvěžení nedočkavým hmyzím strávníkům.
Všechno v přírodě se probouzí k životu, ptáci po ránu začínají prozpěvovat.
Prodlužuje se den a především je možné zahájit práce na zahrádkách, vytáhnout kola
na vyjížďky. Také v životě člověka dochází s příchodem jarního slunce k probuzení
optimistické nálady a tvořivých sil. Něco nás napadne, dostaneme nápad a v hlavě se
nám začnou rýsovat postupy a smělé plány. Máme radost z nového nadšení. Také při
různých příležitostech a téměř vždy při vzájemných rozhovorech dojde na klasické
„Už aby bylo jaro a teplo“.
Takže JARO je opravdu tady a s oteplením započne (započal) čilý stavební ruch.
Díky dotaci SFŽP v částce 1.469.562,40 Kč, kterou jsme dostali z Operačního
programu životní prostředí 2014 - 2020, jsme se pustili do zateplení obecního úřadu.
Jsou vyměněna všechna okna, provedlo se zateplení půdy a sklepů. Započala výměna
starých plynových wafek za nové teplovodní topení. Už nás čeká jen zateplení fasády
a obecní úřad dostane nový kabát. Díky provedeným úpravám dojde ke snížení výdajů
na vytápění, které tvoří značnou část rozpočtu na tomto zařízení.
Děti jsou veliká radost, jsou kořením nového života, ale přinášejí nám i starosti.
Jednu takovou nám připravily i minulý rok. K zápisu do mateřské školy se dostavilo
více dětí než obvykle. To si nestěžuji, to je konstatování skutečnosti a my jsme tomu
jen rádi. Kapacita stávající MŠ je i přes výjimku 56 dětí. Zastupitelstvo se rozhodlo
vyřešit tento problém „Nadstavbou budovy parcelní číslo 72 (víceúčelového zařízení Skládalovo) za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“. Objekt sousedí s objektem
stávající mateřské školy, se kterou bude v úrovni 2. nadzemního podlaží (v úrovni
nadstavby) komunikačně propojen. Výstavba nového oddělení je navržena formou
nadstavby nad celým půdorysem uličních traktů a nad částí půdorysu dvorního traktu
parc. č. 72 (objekt č.p. 30). Nadstavba nevyžaduje novou zastavěnou plochu, využívá
v současné době nevyužitý půdní prostor, změní se pouze výška zástavby, kdy se
téměř sjednotí výšky obou sousedních budov v uličním i dvorním traktu. Nová třída s
24 místy by měla být připravena pro děti, které nastoupí do mateřské školy v září
2018. Samozřejmě víme, že stavební úpravy budou spojeny s provozními problémy a
komplikacemi, ale věřím, že se dají vydržet a bude to stát za to. Bude to po dlouhé
době poprvé, kdy nebude muset paní ředitelka odmítnout ani jednoho zájemce o
umístění do mateřské školy. Stavební práce budou zahájeny patrně v měsíci květnu
nebo červnu. Celkové rozpočtové náklady předpokládáme okolo 8 milionů Kč. Část
prostředků chceme čerpat z dotace ve výši 500 tis. Kč, o kterou jsme požádali
v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje pro rok 2018.
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Další velkou investiční akcí v letošním roce je výstavba inženýrských sítí a
následná příprava 8 parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Farská zahrada.
Práce budou zahrnovat výstavbu vodovodu, plynovodu, elektrických sítí, splaškové a
dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a rozhlasu, komunikací, veřejného
prostranství a zeleně. V současnosti jsou vydána všechna potřebná stavební povolení
a připravuje se zadání na výběr zhotovitele stavby. Snahou vedení obce je, aby
veškeré práce byly provedeny do podzimu letošního roku a mohla tak začít výstavba
rodinných domů.
Ale abych nepsal jen o akcích, které chceme realizovat, musím se zmínit i o
jedné, kterou jsme zatím pozastavili. Je to „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ
Ptení“. I když máme na tuto akci vysoutěženého dodavatele (realizační částka 13.290
tis. Kč včetně DPH), nepodařilo se nám získat z dotačních titulů dostatek finančních
prostředků. Žádosti podané na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na
Ministerstvo pro místní rozvoj byly vyhodnoceny záporně. Podařilo se nám dosáhnout
jen na dotaci z Olomouckého kraje v částce 2 mil. korun. Tuto dotaci ale pro
nedostatek potřebných finančních prostředků realizace akce vrátíme zpět
Olomouckému kraji.
Pochopitelně se budeme i v letošním roce starat o údržbu veřejného
prostranství a ostatní věci související s provozem obce tak, aby se nám zde všem i
nadále dobře žilo. Jak vidíte, je toho opravdu hodně, co máme letošní rok v plánu.
Teprve čas nás prověří a ukáže, co vlastně dokážeme.
Každého těší, když se může pochlubit upraveným okolím svých domů a
zahrádek. Chytne nás elán mít pěkné květinové zahrádky, posekané trávníky,
upravené domy a pořádek kolem nich. O sobotách a nedělích začnou vrčet sekačky,
cirkulárky a křovinořezy. V tu ránu je po idylce, která na nás dýchla z předešlého
textu. A tak se pokusme v těchto okamžicích přidržet křesťanských zvyklostí a
nechme neděli klidu a prožívání radosti z příchodu jara. A pokud nám to vydrží po
celý rok, tak opravdu nepotřebujeme vyhlášky omezující provoz hlučných zařízení o
nedělích a svátcích.
Všechny prováděné akce a práce se nějakým způsobem dotknou nás všech a
dojde k určitým dočasným omezením. Navíc velká většina prací se bude časově
překrývat. Již dnes se všem omlouvám za případné nepříjemnosti a komplikace. Ať se
nám všechny smělé plány podaří zrealizovat ke spokojenosti nás všech.
Začínal jsem dnešní slovo zmínkou o jaru, dovolím si s ní i končit. S prvními
slunečními paprsky rozkvétá příroda kolem nás, dovolme proto sluníčku vstoupit i do
našich srdcí. Vím, že doba není pro nikoho lehká a vždycky není každému do smíchu.
Přesto, než se na někoho škaredě podíváte nebo vypustíte jedovaté slovíčko,
zamyslete se, jestli zrovna on může za vaši špatnou náladu. A když ne, zkuste se
přemoct a vyloudit na tváři úsměv.
Úsměv může totiž pohladit,
povzbudit, rozveselit. Pojďme to
změnit a udělat ze Ptení
nejusměvavější obec. Myslím, že by
se nám zde hned všem žilo o něco
lépe.
Přeji Vám pokojné a naplněné
prožití velikonočních svátků
Jiří Porteš
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrnné usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 13. února
2018
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 15. 12. 2017 do 13. 2. 2018
2) Cenu vodného pro rok 2018
- pohyblivá složka 31,60 Kč/m3 bez DPH, 36,34 Kč/m3 s DPH
- pevná složka 180,- Kč/rok bez DPH, 207,- Kč/rok s DPH
3) Podání žádosti z Programu na podporu JSDH 2018 o dotaci na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje 2018 ve výši 25.000,- Kč se spoluúčastí Obce Ptení v částce
25.000,-Kč.
4) Podání žádosti z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 o dotaci na
akci „Nadstavba budovy parcelní číslo stavební 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ
v obci Ptení“ v částce 500.000,- Kč.
5) Informace k připomínkování návrhových jízdních řádů veřejné linkové dopravy
6) Výpověď z provozovny masáží od nájemce Veroniky Dočkalové.
7) Vyhlášení Veřejné výzvy na obsazení funkce „odborný referent“ v Obci Ptení
8) Informace týkající se budování inženýrských sítí na Farské zahradě
9) Inventarizační zprávu za rok 2017
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2) Zadání změny č.1 Územního plánu Ptení ve smyslu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2007
Sb., o územím plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) a v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti
3) Rozpočet Obce Ptení na rok 2018 jako schodkový
Příjmy ve výši
19 674 616,- Kč
Výdaje ve výši
47 593 033,- Kč
Financování
27 918 417,- Kč
4) Nabídku Ing. Lenky Štajnerové, Dělnická 257, Bystřice pod Hostýnem na
organizační zajištění výběrového řízení akce „Nadstavba budovy parcelní číslo
stavební 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“ v částce 25.000,- Kč bez
DPH, 30.250,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy
5) Pojištění budovy ČOV Ptení od Generali Pojišťovny a.s., Bělehradská 299/132,
Vinohrady, Praha 2, v celkové částce 16.759,- Kč. Pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy
6) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Ptení za rok 2017
7) Převod hospodářského výsledku ve výši 74.752,99 Kč do rezervního fondu
8) Převod částky 74.752,99 Kč z rezervního fondu do fondu investic na pokrytí
nákupu nového konvektomatu
9) Pojištění technologie ČOV včetně čerpacích stanic od Generali Pojišťovny a.s.,
Bělehradská 299/132, Vinohrady, Praha 2, v celkové částce 25.374,- Kč. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy
10) Zápis do kroniky za rok 2016
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C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Žádosti o odprodeje obecních pozemků p. Trochty Rostislava, část parcely p. č.
3631/2 a p. Valouchové Lucie, p. č. 3702 v k. ú. Ptení. Odprodeje budou prováděny až
po digitalizaci.
Obecní úřad informuje,
...že splatnost poplatků za odvoz TKO a poplatků ze psů je jako každoročně do
30.4., přičemž výše poplatků se nezměnila.
TKO: Pro děti od 1 roku do 18 let a seniory starší 65 let činí 350 Kč, pro ostatní
občany 450 Kč, děti do 1 roku jsou od poplatku osvobozeny. Poplatky je možné
hradit rovněž převodem na účet obce č.ú. 150 204 1309/0800, variabilní symbol pro
TKO 1340xxx, kam se doplní číslo popisné (pokud je dvoumístné, doplní se nulou).
Poplatek ze psů: Za jednoho psa činí poplatek 100 Kč, za druhého a každého dalšího
psa 200 Kč, pro seniory pak činí poplatek 60 Kč. I tyto je možné platit převodem na
účet obce č.ú. 150 204 1309/0800, variabilní symbol 1341xxx, kam se opět doplní
číslo popisné.
V Ptenském Dvorku budeme poplatky vybírat v úterý 17. dubna od 14:00 do 16:00
hodin v klubovně (bývalá váha u nádraží).
Splatnost stočného je do 31.5. Cena stočného pro rok 2018 je 35 Kč/m³, cena dle
směrného čísla 1260 Kč za osobu a rok.
Dále oznamujeme, že termín sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu
proběhne v naší obci 19. května 2018.

Z NAŠÍ ŠKOLY
Naše škola a realizace plánů v prvních měsících roku 2018
Co všechno jsme už stihli v novém roce?
Kdo nezabloudí v Bludišti, ten se už ve světě neztratí! Několik let jsme se do soutěže
přihlašovali, ale až tento rok se na nás usmálo štěstí a autobus jsme vypravili do
televizního studia v Ostravě 2x. Náš tým Ptevisti (Ptení, Vícov, Stínava) opět ukázal,
jak šikovné děti máme! Jestli jste se nestihli na pořad v televizi podívat, pak
neváhejte! Na http://decko.ceskatelevize.cz/bludiste si kdykoliv najdete záznam
z 10.3. a 17.3.2018.
Sdružení D je nezisková organizace, jejíž hlavním pilířem jsou interaktivní
prožitkové programy pro děti a naši žáci se aktivně podíleli na lekcích a naučili se,
jak se zachovat v rizikových situacích.
Čtvrťáci na dopravním hřišti natrénovali bezpečnou jízdu na kole a s heslem
Bez helmy ani krok! jsou připraveni na jarní jízdy.
Jak pracuje naše tělo? Žáci třetí až deváté třídy zjistili, že dokážou všechno, co budou
sami chtít, třeba i obelhat své tělo.
Se skupinou Marbo zpívala a tančila celá škola. První stupeň se věnoval známým
písničkám lidovým i moderním a druhý stupeň zrození big beatu.
Kdo jsou laureáti Nobelovy ceny? Vernisáž výstavy se konala 13. února ve foyer školy,
přednášel RNDr. Jiří Prudký a osmáci připravili pro všechny zúčastněné různé
delikatesy.
Žáci 7. třídy spolu s policisty probrali nezákonné chování a jeho následky, 5. třída
pracovala na zlepšení vztahů a učila se toleranci.
Předškoláčci z vícovské i ptenské školky se přijeli podívat do naší školy a zahráli si na
velké školáky. Zvládli všechno, jenom židličky v jídelně byly pro ně ještě moc
vysoké…
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Konec února je tradičně ve znamení lyžařského kurzu, no tento rok se stalo to, co
ještě nikdy. Arktická zima se spojila s chřipkou a nedopadlo to dobře. Některé děti
ani neodjely a pár onemocnělo a muselo domů s horečkou přímo z lyžáku. :-(
20.3 hasiči z Konice nacvičili se žáky 2.,3.,4. a 6. třídy, jak postupovat v případě
vzniku požáru.
Teď žije naše škola divadlem. O jarních prázdninách jsme šili kostýmy, chystali
rekvizity, malovali kulisy a připravovali aulu na premiéru hry Karla Foltina „O
královně Noci a princezně Jitřence“.
Reprezentujeme školu na olympiádách. Tento rok je mimořádně úspěšný. Vyhráli jsme
okresní kolo dějepisné olympiády a v krajském kole obsadil náš žák krásné 12. místo!
V zeměpisné jsme ve třech různých kategoriích obsadili první, druhou i třetí příčku a
postoupili do krajského kola! V anglické olympiádě jsme skončili na 4., 10., 15. a 18.
místě. Matematické soutěže jsou v plném proudu, připravuje se i okresní kolo
biologické olympiády pro žáky 7. třídy.
Čekají nás ještě další hezké zážitky, např. přírodovědná soutěž Zlatý list, Noc
s Andersenem, Čarodějnice, Badatelský den a určitě ještě něco vymyslíme….
Těšíme se všichni na jaro a na všechno hezké, co přijde.
Viera Šmilňáková, Kateřina Mikšíková

Základní škola a mateřská škola Ptení vyhlašuje
zápis do 1. třídy na pátek 6.4.2018 od 12.00 do
16.00 hod. Vezměte si s sebou rodný list a
dotazník školní zralosti (možné vyplnit na místě).

V Bludišti jsme nezabloudili!
Jako vánoční dárek jsme v letošním školním roce dostali od naší úžasné paní
učitelky příležitost zúčastnit se vědomostního a sportovního pořadu BLUDIŠTĚ.
Začátkem ledna se náš čtyřčlenný
tým s názvem PTEVISTI (Ptení,
Vícov, Stínava) ve složení Pavel Pejř,
Kateřina Vičarová, Klára Sittová a
Nikol Jungmannová vydal na
natáčení do Ostravy. Nebudeme vám
nic nalhávat, nervy byly veliké.
Atmosféra byla velmi příjemná
a všechny části soutěže zajímavé.
Jako v minulém roce samozřejmě
Bludiště obsahovalo laserovou
stezku, balancovník a nechyběl ani
úkol pro učitele. Novinkou pro nás
bylo zpestření programu v podobě
„rizika“, díky kterému jsme mohli
body buď získat, nebo naopak
ztratit. Asi nejvíc se nám dařilo
v rychlostních otázkách, které jsme
s převahou zvládli a skvěle jsme se doplňovali. Naším soupeřem byla ZŠ T.G.M.
Bílovec, kterou jsme porazili s konečným výsledkem 31:16.
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Velké díky patří našemu úžasnému publiku, které bylo složené ze žáků osmé a
deváté třídy. Bez jejich podpory by to nebylo ono!
Děkujeme SRPŠ za příspěvek na dopravu a krásná trička, kterými jsme
reprezentovali naši školu, i všem, kterým samým držením palců zbělely prsty na
rukou a začali si okusovat nehty.
Těšíme se na další kolo. Držte nám palce!
Klára Sittová a Nikol Jungmannová
ZŠ Ptení, 9.třída
Lyžák
Koncem února jsme se odvážlivci
ze sedmé a deváté třídy, kteří jsme
nepodlehli chřipce, setkali a vyšli vstříc
novému dobrodružství. Vrbno pod
Pradědem nás přivítalo s otevřenou
náručí a vlekaři byli taky hezcí.
Svah byl krásně upravený, jídlo dobré a
chata sálala přátelskou atmosférou.
Arktická zima nás zasáhla natolik, že
mnohým způsobila mírné omrzliny.
Naštěstí nás zachránila paní učitelka a
její teplé rukavice a čaj. Tématem
večerních her byla letošní olympiáda.
Otestovali jsme si své znalosti v oblasti
sportu a vyzkoušeli si, jaké to je být
“vrcholovým sportovcem”. Po týdnu stráveném na lyžích jsme se spokojení, špinaví (a
někteří možná trošku zmrzlí) vrátili domů.
Klára Sittová

Z NAŠÍ OBCE
Silvestrovský špacír
Jen málokdo by čekal, že po
vánočním veselí, na Silvestra před obědem,
bude na ptenské návsi živo. Zvláště při
počasí, které ten den panovalo.
Někdy koncem roku 2016 se zrodil
nápad, že nebudeme na Silvestra sedět
doma, ale vyrazíme na čerstvý vzduch do
přírody. Vloni jsme uspořádali již druhý
ročník. Jako cíl procházky byla zvolena část
lesa Kubina. Aby si po svátečním zápřahu
stihli odpočinout i největší “spáči“, byl sraz
naplánován na 10. hodinu před betlémem
na návsi.
Jsme rádi, že se tolika místním tento
nápad zalíbil. I přes nepříznivé deštivé
počasí se nás sešla necelá stovka. Cestou
se k nám připojilo ještě několik dalších
nadšenců.
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Výšlap nebyl až tak náročný, ale po předchozích svátcích to bylo příjemné
provětrání, při kterém jsme si stačili sdělit ještě čerstvé zážitky z Vánoc a probrat své
nejbližší plány. Než jsme pocítili únavu, ocitli jsme se v místě plánované zastávky, kde
na nás čekal horký čaj a výborný hovězí guláš. Všem moc chutnalo, až se za ušima
olizovali. S dobrým pocitem, že správně vykročíme do nového roku, jsme se po
poledni rozešli. Budeme se těšit na příští rok a věřit v lepší počasí.
Pavel Šnajdr
Pochod za krásami našeho okolí aneb Poznejme naše studánky
Letos jsme vyrazili již počtvrté za poznáním krás našeho katastru a našich
studánek. Trasa byla přibližně jedenáct kilometrů dlouhá a směřovala za poznáním
pro nás asi nejvýznamnějšího pramene – pramene Ptenky. Většina lidí náš potůček
dobře zná, ale na
jeho úplném
začátku nikdy
nebyla.
Přes mrazivé,
zdánlivě nepříznivé
počasí a epidemii
chřipky se nás sešlo
více jak čtyřicet.
Sobotní ráno
prosvětlené
sluníčkem a
doplněné sněhovou
nadílkou bylo přímo
výzvou
vyjít do přírody a
užívat si krásných scenérií, které pro nás paní zima připravila. Cestou jsme navštívili
několik dalších studánek - Studánka u Seče, Pod vlčí jámou a U Cesty. Od dávných
dob lidé přisuzovali pramenité vodě nejen blahodárné účinky na zdraví, ale také
magickou a očišťující moc. Prastarou víru v zázračné prameny a studánky dokládají
lidové pověsti a pohádky o živé vodě, která uzdravuje a oživuje. Zaslouženou
přestávku jsme měli v areálu lesní školky Seč, kde na nás čekalo připravené
občerstvení v podobě teplého čaje a výborného cigára přímo z udírny. Na konci
polední přestávky byly rozdány medaile pro nejstarší, nejmladší a nejpomalejší
účastníky. Tradiční diplomy za poctivě ušlapaných 11 kilometrů poznávacího pochodu
PTENSKÉ STUDÁNKY obdrželi všichni. Domů jsme dorazili v odpoledních hodinách
plní zážitků z příjemně prožité soboty.
Pavel Šnajdr

OD NAŠICH VČELAŘŮ
V letošním roce oslaví ZO ČSV Ptení 85. výročí založení. Vznikla v roce 1933
(doloženo zápisem v obecní kronice) rozštěpením včelařského spolku v Konici.
Samostatnou činnost začala vykonávat v roce 1933 jako člen Včelařského svazu
moravského v Brně pod názvem Včelařský spolek pro Ptení a okolí. Prvním
předsedou byl zvolen Jindřich Černý, jednatelem Leopold Roder, pokladníkem
František Skřivánek, u založení spolku stálo 7 členů. Během let vyvíjel spolek svoji
činnost, první akcí byl včelařský ples pořádaný hned v roce 1933. O činnosti spolku
byla vedena kronika, která se bohužel ztratila.
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Další kronika byla založena až v roce 1982, podle zápisu ji kronikář p. Albrecht
dokázal zpětně dopsat do roku 1965, kdy spolek vedl A. Konečný ze Stražiska a
jednatele dělal R. Gottwald z Přemyslovic. Spolek měl 149 včelařů a 829 včelstev.
V roce 1970 se stal předsedou B. Šimek, jednatelem A. Černý, oba ze Ptení.
V roce 1972 převzal na delší čas řízení včelařského spolku už pod názvem Základní
organizace Českého svazu včelařů Ptení Zdeněk Šustr (do roku 1984), funkci
pokladníka Miroslav Vítek (do roku 1988), oba ze Ptení. V roce 1974 byl zvolen
jednatelem Josef Zatloukal ze Stražiska (do roku 2002) a místopředsedou Jaroslav
Novotný ze Ptení (do roku 1987).
V roce 1985 přebírá funkci předsedy spolku Alois Doležel z Vícova, v roce 1988
ho doplňuje ve funkci místopředsedy Jindřich Husárek ze Zdětína. V roce 1990
nastupuje do funkce předsedy ZO Ptení Jaroslav Piňos a do funkce pokladníka
František Grepl, oba rekordmani v počtu let strávených ve vedení ZO, kteří odstoupili
z funkcí až začátkem roku 2015 a vykonávali je neuvěřitelných bezmála 25 let, čímž
málem dostihli bývalého jednatele pana Zatloukala a jeho 28 let. Všem jmenovaným
patří velký dík za odvedenou práci.
ZO žila bohatým kulturním životem, pořádali se zájezdy za poznáním, včelařské
plesy, karnevaly, provádělo se kočování se včelstvy k opylení zemědělských kultur,
členové vysadili spoustu medonosných stromů a keřů. V ZO bylo sdruženo nejvíce
170 včelařů, jejichž včelstva se nacházela na území Ptení, Ptenského Dvorku,
Stražiska, Malen, Růžova, Přemyslovic, Zdětína, Holubic, Stínavy, Vícova, Seče a
Hamer.
Ještě v roce 1990 bylo v ZO 125 členů, bohužel díky zániku státního výkupu
medu, který prováděla Jednota, pádu cen výkupu až na 14 Kc/kg, nárůstu cen
cukru ke krmení včelstev a naprosté nepřipravenosti včelařů nabízet a prodávat med
sami, došlo k významnému úbytku včelařů během 5 let na počet 81 v roce 1995, až
na 71 v roce 2000. V dalších letech klesl počet členů až k 50, a pozvolna se zvedal k
65.
V letošním roce má ZO ČSV Ptení 60 členů, kteří mají zazimováno 613 včelstev.
85. výročí jsme si připomenuli na výroční schůzi 10. března na Stražisku, kde byly
některé dobové dokumenty, kronika, album k 50. výročí včelařského spolku. Zároveň
v rámci připomenutí výročí byla ve spolupráci s OÚ Ptení uskutečněna prezentace
včelařství, pracovně nazvaná Povídání o včelách, včelařích a včelaření. Cílem bylo
přiblížit obyvatelům obce Ptení a nevčelařské veřejnosti včelu medonosnou,
zvláštnosti a jedinečnost jejího chovu, způsoby ošetřování a práci včelařů, zajímavosti
ze života včel. Vše bylo doplněno fotografiemi, neboť kdo dnes ví, jak vypadá včelí
královna nebo trubec, z čeho se skládá moderní včelí úl, co je to medomet? Proč
včelař používá kuřák, jaká je historie a další? Povídání jsem uváděl já a doufám, že
jsem vzbudil zájem, snad se našlo i pár odvážlivců, kteří o možnosti včelařit a mít
vlastní med pro rodinu, či relaxovat u včel po práci, začali vážně uvažovat.
Za výbor ZO ČSV Ptení
Josef Procházka, předseda

Plánované akce
● 1.4.2018
Vítání jara, areál sokolovny
● 28.4.2018
Zájezd do města Kroměříž a na prodejní výstavu Floria Jaro 2018
● 12.5.2018
Zájezd do ZOO Brno
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Výsledky Tříkrálové sbírky
Ptení
Ptení
Ptení
Ptení
Ptení
Ptenský Dvorek
Ptenský Dvorek
Holubice
Celkem

Rok 2016
5 553,00 Kč
7 620,00 Kč
3 829,00 Kč
2 595,00 Kč
6 040,00 Kč
7 069,00 Kč
0,00 Kč
1 380,00 Kč
34 086,00 Kč

Rok 2017
5 792,00 Kč
7 064,00 Kč
4 439,00 Kč
2 817,00 Kč
4 925,00 Kč
3 851,00 Kč
2 694,00 Kč
689,00 Kč
32 271,00 Kč

Rok 2018
7 328,00 Kč
4 099,00 Kč
5 560,00 Kč
6 529,00 Kč
4 775,00 Kč
4 706,00 Kč
2 385,00 Kč
1 306,00 Kč
36 688,00 Kč

Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

LEDEN
Křenková Libuše
Kubešová Františka
Šnajdr Petr
Musilová Anastázie

Ptení 149
Ptenský Dvorek 41
Ptení 199
Ptení 256

ÚNOR
Strouhalová Miloslava
Frodlová Helena
Piňosová Marcela
Frgal Jaroslav
Komárková Věra
Kopečná Vojmíra
Růžičková Julie

Ptení
Ptení
Ptení
Ptení
Ptení
Ptení
Ptení

BŘEZEN
Smékalová Marie
Švécarová Alena
Všetičková Květoslava
Krejčiřík Pavel
Zdráhal Petr
Špicerová Růžena

Ptení 95
Ptenský Dvorek 57
Ptení 175,
Ptení 127
Ptení 235
Ptení 65

74
4
152
161
11
255
7

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do
dalších let!
Ptenský zpravodaj – informační čtvrtletník Obecního úřadu ve Ptení. Vydavatel: Obec Ptení,
IČO 00288691. Náklad 350 výtisků. Distribuce zdarma. Redakční rada: Jiří Porteš, Pavel
Šnajdr, Vladimíra Krejčí, Bc. Petra Vejmolová. Zapsáno v evidenci periodického tisku
MKČRE18078. Vychází v elektronické podobě na stránkách www.pteni.cz. Den vydání 26.
března 2018.
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Hospodaření za rok 2017 - výdaje
2221
2310
2321
2321
3113
3113
3314
3319
3322
3341
3399
3419
3429
3429
3429
3519
3611
3611
3612
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3726
3745
5512
6112
6114
6171
6171
6310
6399
6402
6409

Výdaje na dopravní obslužnost
Členský neinv. příspěvek
Odvádění a čištění odpadních vod
Elektrotříkolka
Provoz ZŠ a MŠ Ptení
Projekt – rozšíření MŠ Ptení, ZŠ – projekt aula
Činnost knihovnictví + internet
Ostatní záležitosti kultury
Obnova kult.pam. - oprava kostel. hodin
Rozhlas a televize - oprava, poplatky
Kultura - vítání občánků, jubilanti
Tělovýchova – Fotbalový klub
Ostatní zájmová činnost – Sokol, myslivci, důchodci
Dětské hřiště – opravy
Rekonstrukce budovy Ptenský Dvorek
Nájem dětské ordinace
Podpora individuální bytové výstavby
Podpora ind. byt. výstavby, vratka za pozemky
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení - provoz + opravy
Pohřebnictví- provoz a údržba + zeleň
Platby daní - daň z prodeje pozem.
Nebezpečný odpad
Likvidace komunálního odpadu, nákup popelnic
Svoz ostatních odpadů - plasty, sklo
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí, údržba
Požární ochrana + provoz víceúčelového zařízení
Odvody SZ, ZP, + zastupitelstvo
Volby
Činnost místní správy + provoz OÚ
Zateplení budovy obecního úřadu
Výdaje z finančních operací
DPH
Vratka transferů z minulých let
Nein.transfery - Mikroregion + Reg. Haná

Výdaje

75 530
48 440
737 626
60 080
2 710 593
255 965
31 179
32 391
2 400
1 376
127 439
66 355
144 722
201 938
32 000
34 000
302 660
61 076
139 475
2 085
18 550
84 273
369 705
93 446
141 989
1 321 310
307 908
977 321
22 085
1 463 847
117 583
277 582
4 170
17 570
38 822

1111
1112
1113
1121
1211
1334
1340
1341
1343
1361
1381
1382
1511
2310
2321
3319
3341
3399
3611
3612

DPFO ze závislé činnosti
DPFO z kapitálových výnosů
DPFO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty ( DPH )
Odvody za odnětí půdy
Poplatky za komunál.odpad
Poplatky ze psů
Veřejné prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií
Daň z nemovitosti
Příjmy s poskytovaných služeb-pitná voda
Stočné
Ostatní záležitosti kultury
Příjmy z poskytovaných služeb-rozhlas a televize
Příjmy z prodeje zboží
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Bytové hospodářství

3632
3639
3716
3722
3723
3725
3745
4111
4112
4116
4122
4213
4222
5512
6171
6310

Pohřebnictví - příjmy ze služeb
Příjmy z pronájmu pozemků
Ochrana ovzduší - sankční platby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy z prodejů ostat.odpadů
Zneškodňování kom. odpadů-příspěvek Ekokom
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Neinv.př.transfery z všeobec.poklad.správy SR
Dotace ze SR na místní správu
Ostat.neinv.přijaté transf.ze st.roz.
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Investiční přijaté od krajů
Nájemné víceúčelové zařízení+dary
Činnost místní správy
Úroky a dividendy
P ř íjm y ce lk e m

10 323 491

Rozpočet na rok 2018 - příjmy

3 559
98
316
3 643
6 555
58
445
20
4
29
41
43
1 723
6
882
3

919
590
100
015
011
437
076
704
050
660
284
284
488
000
754
800
900
12 552
5 000
202 071
57 600
43 814
7 500
22 325
5 802
123 245
55 325
52 846
449 300
1 123 848
25 000
20 000
2 000 000
27 200
47 372
87 806
21 800 678

Rozpočet na rok 2018 - výdaje

1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1343
1361
1381
1511
2321
3319
3341
3612

DPFO ze závislé činnosti
DPFO z kapitálových výnosů
DPFO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty ( DPH )
Poplatky za komunál.odpad
Poplatky ze psů
Veřejné prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Stočné
Ostatní záležitosti kultury
Příjmy z poskytovaných služeb-rozhlas a televize
Bytové hospodářství

3 500 000
100 000
300 000
3 500 000
6 500 000
440 000
20 000
4 000
25 000
40 000
1 700 000
1 000 000
1 500
700
210 000

3632
3639
3722
3723
3725
4111
4112
4116
4213
5512
6171
6310

Pohřebnictví - příjmy ze služeb
Příjmy z pronájmu pozemků
Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy z prodejů ostat.odpadů
Zneškodňování kom. odpadů-příspěvek Ekokom
Neinv.př.transfery z všeobec.poklad.správy SR
Dotace ze SR na místní správu
Ostat.neinv.přijaté transf.ze st.roz.
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Nájemné víceúčelové zařízení+dary
Činnost místní správy
Úroky a dividendy
Příjmy celkem

3 000
42 000
17 000
5 000
100 000
51 774
468 100
45 000
1 469 542
15 000
30 000
87 000
19 674 616

Financování
8115 Běžný účet z roku 2017
8124 Splátka úvěru

BŘEZEN 2018
Hospodaření za rok 2017 - příjmy

27 918 417
30 473 973
-2 555 556

2212
2219
2221
2310
2321
2321
2321
3113
3113
3314
3319
3319
3322
3341
3399
3399
3419
3429
3429
3519
3529
3611
3611
3612
3631
3631
3632
3721
3722
3723
3726
3726
3745
5212
5512
5512
6112
6118
6171
6171
6310
6399
6402
6409

Silnice - oprava a udržování místních komunikací
Neinvestiční operace prosp. společností
Výdaje na dopravní obslužnost
Členský neinv. příspěvek
Odvádění a čištění odpadních vod
Rezerva na obnovu kanalizace
Kanalizace - věc. břemena, výkup pozemků
Provoz ZŠ a MŠ Ptení
Rozšíření Mateřské školy Ptení
Činnost knihovnictví + internet
Ostatní záležitosti kultury
Projekt – oprava sokolovna
Obnova kult. pam. - oprava kostel. hodin
Rozhlas a televize - oprava, poplatky
Vybavení víceúčelového zařízení
Kultura - vítání občánků, jubilanti
Tělovýchova – Fotbal. klub
Ostatní zájmová činnost – Sokol
Dětské hřiště – opravy, ost.zájm.činnost – myslivci, důchodci
Nájem dětské ordinace
Ostatní ústavní péče
Podpora individuální byt. výstavby - IS Farská zahrada
Podpora individuální bytové výstavby, vratka za pozemky
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení - provoz + opravy
Rekonstrukce osvětlení – Pt.Dvorek
Pohřebnictví - provoz a údržba + zeleň
Nebezpečný odpad
Likvidace komunálního odpadu, nákup popelnic
Svoz ostatních odpadů - plasty, sklo
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Projekt – Sběrný dvůr, zneškodňování ost.odpadů
Péče o vzhled obcí, údržba
Řešení krizových situací
Požární ochrana – víceúčelové zařízení
Požární ochrana + vybavení JSDH
Odvody SZ, ZP, + zastupitelstvo
Volby
Činnost místní správy + provoz OÚ
Zateplení budovy obecního úřadu
Výdaje z finančních operací
DPH
Vratka inv. dotace a transferů z minulých let
Nein. transfery - Mikroregion + Reg. Haná

6409 Nespec. rezerva
8901 Provoz školního autobusu
Výdaje

2 000 000
5 000
75 530
43 040
842 200
500 000
500 000
2 600 000
8 000 000
40 000
35 000
250 000
250 000
20 000
150 000
200 000
280 000
100 000
50 000
32 000
20 000
6 580 000
320 000
100 000
200 000
350 000
50 000
100 000
500 000
110 000
170 000
250 000
1 500 000
10 000
80 000
220 000
1 420 000
51 774
1 600 000
4 850 000
280 000
15 000
2 027 662
40 000
10 385 827
390 000
47 593 033

