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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsem si vědom toho, že v současné závažné situaci, která je v celém světě, se k Vám dostávají
informace ze všech stran a v různých formách. V dnešní již tak složité době, musíme čelit epidemii zvané
koronavirus. Jelikož se k nám nákaza blíží a byly zjištěny první příznaky i u nás ve Ptení, měli bychom být
opravdu na nejvyšší míru opatrní a zodpovědní i ke svému okolí. Máme hodně lidí v obci, kteří už nemají
zdraví v té nejlepší kondici a toto je hlavně ta skupina, která je případnou nákazou nejvíce ohrožena, i když
podle statistik, koronavir napadá teď i mladší ročníky. Proto Vás všechny vyzývám co k největší opatrnosti.
Pouze společným zodpovědným přístupem se nám může podařit minimalizovat dopady koronavirové
nákazy. Prosím, zůstávejte co nejvíce doma, vycházejte ven jen s rouškou nebo si zakryjte ústa šálou nebo
šátkem. Vzdalujte se z domova jen na dobu nezbytně nutnou a dodržujte zvýšená hygienická opatření.
Tuto dobu se snažte využít k tomu, na co jste už dlouho neměli čas, nestresujte se a hledejte na
nastalé situaci pozitiva - být se svými dětmi více času, číst si, věnovat se koníčkům. A nezapomínejte udržovat
kontakt se svými rodiči, prarodiči - ale nesetkávejte se s nimi tváří v tvář, ale například v telefonickém
kontaktu či přes sociální sítě. Chráníte tím nejen sebe, ale své děti a zejména je, rodiče a prarodiče. Ve většině
případů jsou tito občané v péči svých rodinných příslušníků, ale jsou i případy, kdy naši pomoc potřebují a tu
jim rádi poskytneme. V případě, že by kdokoli z občanů měl povědomost o tom, že někdo z okolí potřebuje
jakoukoliv pomoc (zásobování potravinami, léky apod.), nechť nás informuje na obecním úřadě.
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás v těchto náročných dnech oslovit a poděkovat Vám za ohleduplné
dodržování vládou vydaných nařízení a doporučení. V jejich důsledku jsme sice částečně omezeni na běžném
způsobu života, ale tato opatření jsou nezbytná a zcela určitě povedou k úspěšnému překonání současného
náročného období. Jsme v tom všichni společně, a proto teď více než kdy jindy, musíme táhnout za jeden
provaz. Opět vidíme, jak je pro nás důležitá rodina a zdraví našich blízkých. Jak pomíjivé věci jsme často
považovali za smrtelně vážné a dnes se bez nich musíme obejít. Vlastní zdraví i zdraví všech blízkých
spoluobčanů je snad nejdůležitější. To si z této krize, kterou dlouho nepamatujeme, prosím odnesme.
V naléhavých případech mají občané možnost si vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Ptení
jednorázovou či plátěnou roušku.
Buďme jeden k druhému tolerantní a ohleduplní, pozitivní a solidární. To nyní všichni budeme
potřebovat. Věřím, že tuhle těžkou zkoušku společně zvládneme.
Jiří Porteš
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrn usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 8. září 2020
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Prohlášení a složení slibu Ing. Terezy Novotné za nového člena Zastupitelstva obce Ptení.
Rezignaci Josefa Svobody na mandát člena Zastupitelstva obce Ptení.
Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 10. 6. 2020 do 8. 9. 2020.
Zamítnutí žádosti o dotaci na bezplatné zřízení wi-fi pro občany a návštěvníky ve veřejných
prostorách pod názvem WiFi4EU.
Rozpočtové opatření starosty č. 5,6 a 7/2020.
Žádost o dotaci ze Státního intervenčního fondu na pořízení velkoprostorového stanu, nákupu
pivních setů, nůžkových stanů a stolů a židlí do knihovny.
Platební výměry Finančního úřadu pro Olomoucký kraj č. 67 a 68/2020 na odvod za porušení
rozpočtové kázně v celkové výši 737.798,- Kč.
Poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Nadstavba budovy parc. č. 72 za účelem
rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení v částce 9.942.942,36 Kč.

B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení.
2) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BPV/1228/2020BPVH mezi Českou republikou - ÚZSVM a Obcí Ptení. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
3) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem zastoupená KIDSOK
a obcí Ptení. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330061437/001 mezi Obcí Ptení a E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na akci „Ptení, úprava DS, Smyslová“. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
5) Smlouvu č. 1030060946/001 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, Zabloudil“.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
6) Výběr zhotovitele akce „Oprava hřbitovní zdi“ firmu PK STAV s.r.o., Svatoplukova 21, Prostějov,
v částce 917.792,- Kč bez DPH, 1.110.529,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
7) Výběr zhotovitele akce „Místní komunikace ve Ptení a Ptenském Dvorku firmu STRABAG a.s.,
odštěpný závod Morava, oblast Střed, Holická 29, Olomouc, v částce 473.009,- Kč bez DPH,
572.341,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
8) Výběr zhotovitele akce „Oprava cest v chatové oblasti katastru obce“ firmu INSTA CZ, s.r.o.,
Jeremenkova 1142, Olomouc, v částce 530.634,- Kč bez DPH, 642.067,14 Kč včetně DPH. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
9) Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu „Cyklistické komunikace
Romže“. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
10) Zmařenou investici projektové dokumentace s příslušenstvím k akci “Rekonstrukce venkovního
sportovního areálu ZŠ a MŠ Ptení“.
11) Rozpočtové opatření č. 8/2020
12) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a SDH Ptení 31 o poskytnutí dotace ve výši 110.000,- Kč.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
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INFORMACE OBČANŮM
Rady a doporučení pro domácí karanténu
Jste v domácí karanténě? Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice? Je důležité dodržovat následující pokyny.
1) Zůstaňte doma
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče. Nechoďte do práce,
školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to
bezpečné. Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou
osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích pro dodání zboží musí
být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.
2) Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být
separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře. Pokud je to možné, používejte oddělenou
koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici
samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba
měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další
členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou. Pokud
bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste
zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.
Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst,
pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku. Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité
nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.
3) Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických
zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi. V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví
se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat
poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.
4) Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno
Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi
i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé,
kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.
5) Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby
čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové
kapesníky.
Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem
a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá
při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.
6) Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často
a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž
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platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma
rukama.
7) Vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo
osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití
těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.
Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy
na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny
k manipulaci s prádlem níže.
8) Nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem.
Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.
9) Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po
kontaktu s nimi.
10) Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí
pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C.
Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.
Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte
všechny povrchy v okolí pračky. Prádlo nenoste do veřejné prádelny. Po manipulaci se špinavým prádlem
si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
11) Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli
na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle
a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.
12) Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte
lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do
nemocnice.
Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste
vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .
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Z NAŠÍ OBCE
1) Dokončené stavební práce
Vybudování výtokové výpustí z dešťové kanalizace u č. p. 16 a č.p. 1 Ptení
Při stavebních úpravě byla doplněna betonová skruž. Následně došlo k úpravě terénu vybagrováním,
aby mohlo dojít betonáží a zpevnění svahu. Po betonáži došlo k usazení kamene, který vytvořil dno a břehy
výpusti. Kolem kamene došlo k vyspárování. Na závěr proběhly terénní úpravy s osetím travního semene.
Ještě bude na požadavek vlastníků osazeno zábradlí z důvodu bezpečnosti před pádem do výpusti.
Stavební práce v kotelně ZŠ Ptení
Po demontáži stávajících kotlů a vedení došlo k osekání omítek, až na zdivo. Zdivo se nechalo
obnažené. Před zdí se vybudoval rošt, na kterém byly osazeny speciální desky s nátěrem. Při pracích byla
kompletně provedena i úprava elektrického vedení.
Rekonstrukce kotelny v ZŠ Ptení
Po demontáži stávajících 3 kotlů, vedení potrubí a příslušenství ke kotlům, bylo nově osazeno
12 kotlů v kaskádovém připojení. Dále bylo instalováno nové vedení a ovládání kotlů.
Dokončené další stavební akce během prázdnin
− rekonstrukce třídy v MŠ Ptení (zednické práce, pokládka linolea, výmalba atd…),
− oprava havarijního stavu kapličky v Ptenském Dvorku,
− osazení nové posuvné brány na Skládalovém,
− oprava místní komunikace k nádraží v Ptenském Dvorku.

2) Probíhající stavební práce
Oprava a vysprávka cest v katastru obce Ptení a Ptenský Dvorek
Momentálně probíhá těžkou technikou vysprávka cest k chatám na Ptenském Dvorku a Ptení.
Technika napřed odstraní přebytečnou hmotu z cesty (trávu a nánosy bahna). Potom dochází
k doplnění hmoty a následně k zaválení vibračním válem.
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Oprava zdi na místním hřbitově
Začaly již stavební práce na odstranění stávající zdi, která tlačila na hroby a jejich základy. Po odstranění
zdi bude vykopán nový základ a provedena betonáž. Na základu bude vystavěna nová zeď z okrasných bloků.
Za zdí budou provedeny terénní úpravy a po konzultaci se zahradnickou firmou dojde k osazení stromů nebo
okrasných keřů.
Rekonstrukce povrchu cest místních komunikací
Na zasedání zastupitelstva v září byla vybrána firma Strabag a.s. na opravu vybraných cest. Bohužel již
z důvodu klimatických podmínek musí být realizace přesunuta na jaro 2021.

3) Probíhá projekt
Projekt na rekonstrukci sokolovny - byl zadán a probíhají již konzultace s projektanty zaměřeny na jednotlivá
řemesla v projektu.

4) Připravujeme projekty
−
−
−
−
−
−
−

rekonstrukce komunikace Boudy směr Stádlisko
zbudování chodníku za mostem v Ptenském Dvorku směr kaplička
chodník u rybníka ve Ptení od hlavní komunikace k pozemkům na nové Bachorky
rekonstrukce parkoviště u pošty
úprava části objektu pro potřeby obce a spolků na Skládalovém
zbudování chodníku a parkové úpravy – propojení mezi ZŠ Ptení a poštou
víceúčelové hřiště za školou.

Pro tyto projekty byly osloveny projekční kanceláře, které se specializují na určitou problematiku, aby
vypracovaly cenovou nabídku. Na nejbližším zasedání budou tyto projekty projednávány.

Roman Minx
27. ročník Dvorečku radosti ve Ptenském Dvorku
V sobotu 5. září ožil sportovní areál ve Ptenském
Dvorku znovuobnovenou tradicí. Pila Javořice, a.s. zde spolu
s obcí Ptení, spolkem Ptení beze slibů a provozovatelem
místního pohostinství, panem Bábkem, uspořádala 27. ročník
Dvorečku radosti. A tentokrát to opravdu radost byla.
Pořadatelé děkují návštěvníkům za bohatou účast.
Program akce byl pestrý, na své si přišly hlavně děti. Soutěžily
v mnoha disciplínách. Jejich úspěchy byly ohodnoceny místní
měnou, která má stále lepší kurz vůči Euru, a nazývá
se Pteník.
Vyhrané peníze bylo možno směnit za věcné ceny nebo různé atrakce. Největšímu zájmu
se opakovaně těšila tvořivá dílnička, kde se děti za vydatné pomoci rodičů pustily do sestavování výrobků
ze dřeva.
Nechyběly ukázky umění hasičů a téměř všechny věkové kategorie se vyřádily v pěně. Na své si
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v sobotu přišli i dospělí, nejen bohatou nabídkou jídla a pití, ale také se zapojili do soutěžení.
Kulturní program byl obohacen vystoupením Holóbkovy muziky a večer vyvrcholil koncertem
legendární regionální skupiny Marasd. Pořadatelé i hosté se tak těší, že za rok se všichni znovu potkají,
za stejně příznivého počasí.
Jan Vařeka
Letošní letní kino vyšlo na výbornou
V pátek 28. srpna se konalo letní kino v areálu sokolovny. Letos byl vybrán k promítání film 3Bobule.
Skvělý film s příběhem z vinařského prostředí a překrásné krajiny jižní Moravy. Akci si nenechalo ujít 280
diváků. Vstup byl pro všechny zdarma. Během odpoledne, až do setmění, byl pro děti k dispozici skákací hrad.
Před promítáním celovečerního filmu vystoupili dva mladí talentovaní hudebníci ve hře na flétnu - Pavel
Marek a Jakub Hádr. Dále ještě byly promítnuty krátké filmy z oslav 140 let SDH Ptení a ze sklepení místního
zámku. Během celého večera byla na čepu Litovelská 11° a velmi dobré uzeniny z udírny. Kdo měl chuť na
něco tvrdšího zastavil se u výčepu. Náklady na projekční, zvukové a licenční práva uhradili v plné výši oslovení
sponzoři. Občerstvení po celý večer zajišťovali ve své režii místní spolky - hasiči, myslivci a fotbalisti. Svůj
podíl z výdělku věnovalo FC Ptení na zakoupení fotbalových minibranek do zahrady MŠ Ptení, kde budou
během jara 2021 instalovány a předány do užívání.
Roman Minx

Z NAŠÍ ŠKOLY
Co chystáme pro tento školní rok
Škola a školka jsou v provozu od 6:30 do 16:30.
Naši učitelé nachystali na tento školní rok pro děti kroužky: divadelní, světová škola, míčové hry,
mažoretky, orientační běh, klub pro dívky, líný tenis, PC kroužek, badmintonový, redakční, kroužek logických
a stolních her. Učitelé ze ZUŠ v prostorách školy budou vyučovat hru na klavír a dechové nástroje.
Zakoupili jsme z hygienických důvodů pro každého žáka vlastní sluchátka - potřebují je k práci s
výukovými programy. V průběhu měsíce pořídíme notebooky, které budou moci využívat žáci (část z nich
bude tvořit zápůjční fond pro případné uzavření školy).Ke komunikaci v době distančního vzdělávání máme
připravené komplexní cloudové řešení pro školy G-Suite. Žáci pracují v takto vytvořených učebnách již nyní,
aby v případě přechodu na distanční vzdělávání nebyl nikdo překvapen.
V době, kdy byla škola mimo běžný provoz, proběhly některé opravy. Do 2 tříd se instalovaly nové
bílé tabule, v dalších dvou třídách byly vyměněny podlahy. Vyklidili jsme kabinety, z jednoho tak vznikla nová
učebna pro výuku jazyků v dělených hodinách. Je zrekonstruovaná kotelna ve škole, kde během jara postupně
dosloužily všechny 3 kotle (sloužily 25 sezon).
V mateřské škole se zrekonstruovala třída v přízemí – výmalba, výměna PVC, dveří, osvětlení,
instalace nového nábytku a kuchyňské linky v přípravně jídel. Na zahradě MŠ jsou dvě nová pískoviště se
zastíněním, s pomocí rodičů a obce jsme vysadili ovocné stromy a keře, byl vytvořen vyvýšený záhon a
připravuje se chodníček pro chůzi naboso. Ochotní tatínci nám opravili zahradní domečky.
Vytvořili jsme hygienická pravidla pro naši školu – dodržování zásad osobní a respirační hygieny,
standardy úklidu a postup školy v případě podezření na výskyt nákazy. Doplnili jsme ŠVP a školní řád o pravidla
při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole. Vzhledem k současné situaci jsme byli nuceni zrušit veškeré
kulturní akce (především vánoční besídku). S rozsvěcováním vánočního stromečku zatím počítáme, jedná se
o venkovní akci. Do odvolání nepronajímáme tělocvičnu, abychom omezili vstup třetích osob do budovy školy.
Kroužky pokračují v režimu, který určila KHS. S divadlem a čarodějnicemi zatím počítáme, jsou naplánované
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na jarní měsíce.
Od 14. října nastala distanční výuka, na kterou jsme připraveni. Máme jednu hlavní komunikační
platformu pro komunikaci se žáky, rodiči i kolegy. Máme zajištěnou technickou i odbornou podporu pro výuku
na dálku. Uděláme maximum pro zapojení každého žáka. Zmapovali jsme individuální podmínky žáků, jejich
potřeby a možnosti. Máme stanovená pravidla k časovému a obsahovému rozvržení online i offline výuky a
pravidla hodnocení a poskytování zpětné vazby jednotlivým žákům.
Vzájemně se podpoříme a všechno zvládneme!!!
Viera Šmilňáková

Z HISTORIE
Novodobá historie ptenských zvonů
Z dohledaných pramenů vyplývá, že historie zvonů ve Ptení sahá přinejmenším do konce 16. století.
Konkrétně roku 1594, kdy je datován rok odlití (později přelitého) zvonu sv. František, o kterém ještě bude
zmínka a který byl původně odlit „Ke cti Purkmistra“.
Do novodobé historie ptenských zvonů se, bohužel, nechvalně zapsaly obě světové války, přičemž
v tomto ohledu daleko více ta první. Válečné rekvizice zvonů, jakožto způsob ukořistění kvalitní zvonařské
bronze pro válečné a průmyslové účely, připravily Ptení postupně o všechny historické zvony.
Před I. světovou válkou byly ve věži kostela čtyři zvony a pátý zvon „sanktusník“ ve vížce nad lodí kostela. Ta
byla později při opravách střechy odstraněna, aby byla při poslední rekonstrukci obnovena do stávající
podoby. Důležité je též zmínit, že s tehdy nejstarším a nejmenším zvonem (odlit 1769) a zvonem největším
(odlit 1796) bylo úzce spjato jméno dalšího zdejšího významného rodáka Jana (Johanna) Výmoly, tehdejšího
uznávaného varhanáře v Brně (1722 Ptení – 1805 Brno). Jak to tedy vypadalo před první válkou.
Ve věži byly tyto zvony:
tyto byly rekvírovány 3.10.1916
1) sv. Martin (271 kg, průměr zvonu 80 cm) – odlit roku 1796 a do Ptení přivezen jako oběť k 74.
narozeninám rodáka z Ptení, varhanáře brněnského, Jana Výmoly.
2) Marie Magdaléna (159 kg, průměr zvonu 63 cm) – odlit roku 1763 a postupně přelit v letech 1770 a
poté roku 1825.
tyto byly rekvírovány 2.10.1917
3) sv. František (115 kg, průměr zvonu 58 cm) – historiky nejspíše nejstarší doložený ptenský zvon,
původně odlit roku 1594, poté přelit roku 1853 (nejspíše puklý).
4) „umíráček“ (údaj o váze nejasný, průměr zvonu 24 cm) s jednoduchým nápisem „Johann Vimola“, odlit
roku 1769.
rekvírován později za II. světové války (mezi lety 1942-1943)
5) „sanktusník“ o váze 15 kg.
Na sklonku I. světové války, jako výsledek silné vůle a odhodlání místních po obnově zvonů, byly
objednány tři nové ocelové zvony, které v srpnu a prosinci roku 1918 odlila Zvonárna Rudolfa Manouška
v Brně. Není bez zajímavosti zmínit, že náklady na pořízení, dopravu a montáž zvonů, tehdy činily 5.256 Korun
a 45 Haléřů. Na instalaci se tehdy podíleli dva odborní montéři. „Starší“ ve mzdě 6,- Korun na hodinu, „mladší“
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ve mzdě 3,- Koruny na hodinu. Zvony to byly tyto:
1) sv. Martin (340 kg, průměr zvonu 890 mm, tón C2)
2) Ave Maria (160 kg, průměr zvonu 705 mm, tón E2)
3) Blahoslavený Jan Sarkander (95 kg, průměr zvonu 574 mm, tón A2) – „umíráček“
Tyto sloužily ve Ptení až do poloviny 80. let minulého století, kdy byly z věže sňaty a následně přemístěny
do věže kostela v sousedních Přemyslovicích a kde zvoní dodnes.
Stávající zvony ve Ptení:
Za působení faráře P. Ladislava Dvořáka byla nejprve svépomocí vyrobena a osazena nová zvonová
stolice, poté byly pořízeny nové zvony z tradiční zvonoviny. S ohledem na tehdejší politické a společenské
poměry se jedná o obdivuhodný počin, se vším respektem k tehdejší generaci místních, kteří se podíleli jak
organizačně, tak finanční a řemeslnou pomocí. A tak roku 1986 odlila rodina Dytrychova v Brodku u Přerova
první tři z nich. Zvony byly v listopadu téhož roku posvěceny a následně zavěšeny do věže. O výtvarně
hodnotnou výzdobu se postaral akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu.
1) sv. Martin (620 kg, průměr zvonu 1015 mm, tón Gis 1)
2) Panna Maria – Vítězná Ochránkyně Moravy (340 kg, průměr zvonu 832 mm, tón B1)
3) sv. Václav (230 kg, průměr zvonu 730 mm, tón Cis 2)
Posléze soubor doplnil 4. zvon s původní datací 1855, přelitý roku 1987
v dílně rodiny Dytrychovy.
4) Panna Maria – Orodovnice (150 kg, průměr zvonu 620 mm, tón
E2)
Současnost (rok 2020)
Sbor dobrovolných hasičů ve Ptení, u příležitosti výročí 140 let
založení zdejší Hasičské jednoty, nechává ve zvonařské dílně rodiny
Dytrychovy v Brodku u Přerova ulít zvon ke cti svého patrona sv.
Floriána. Svěcení probíhá o slavnosti konané 22. 8. 2020 a hned záhy
je zvon vyzdvižen do věže a doplňuje stávající soubor.
„Nejmenší a nejmladší“, poprvé se rozeznívá samotný. Posléze,
v plénu všech zvonů, zvoní nejen na počest hasičského výročí,
ale i ke vzpomínce na padlé v obou světových válkách, které nás
připravily nejen o naše zvony, ale, a to především, o řadu blízkých.
5) sv. Florián (75 kg, průměr zvonu 490 mm, tón Gis 2)
… s přáním dlouhého věku našim zvonům a ať zvoní …
Radek Špicera

SVAZ VČELAŘŮ
S končícím babím létem začíná pro včelaře nové období včelařského roku, který je trochu jiný než rok
kalendářní. V současné době je většina včelstev nakrmena cukerným roztokem s vodou v poměru 3:2, také
jsou přeléčeny na roztoče Varrao a připravují se k zazimování.
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Včely posbíraly poslední pyl z pozdně kvetoucích rostlin, včelaři vyplnili povinné hlášení počtu včelstev
do registru u Českomoravské společnosti chovatelů dle zákona.
Letošní jaro bylo ve znamení značných ztrát včelstev, které začaly už v loni a spousta včelařů o svoje
včely buď přišla, nebo byla včelstva slabá, že nemohla využít jarní snůšky z řepky a květu ovocných dřevin.
Ani ten, kdo úspěšně přezimoval, nemohl jásat, neboť sucho se významně podepsalo na množství nektaru
a vydatnosti jarní snůšky. Mnohde dávaly květy pouze pyl a žádný nektar.
V dalším průběhu roku to bylo přesně naopak, snůšky propršely, včely je nemohly využít. Důsledkem počasí
je zřejmě historicky nejhorší rok na množství vyprodukovaného medu.
Co se týká ZO CSV Ptení, letos byl v celém Svazu včelařů rok volební, který zahájil náš včelařský spolek
výroční schůzi v březnu 2020, která vyhodnotila minulé volební období a zvolila funkcionáře na dalších 5 let.
Předsedou se stal Procházka Josef z Vícova, místopředsedou Popelka Zdeněk ze Stražiska, jednatelkou
Stojanová Jarmila z Růžova, pokladní Ing. Piňosová Jana z Malen. Do výboru ZO dále zvolila jako členy Ehla
Pavla z Hamer, Tvrdého Iva z Lešan, Schöna Jaromíra ze Ptení. Problém nastal při volbě do kontrolní a revizní
komise, kde krom nového předsedy bylo nutno členy k funkci přesvědčit a opětovně se ukázalo, že čerpání
výhody členství by rád každý, ale přispět svou prací už nikdo. Nakonec byla zvolena revizní komise ve složení
Pajchl Oldřich z Přemyslovic, Přikryl Josef z Vícova, Křupková Martina z Přemyslovic. Do okresního výboru tak
i jako delegáti na sjezd okresní konference byli zvoleni Procházka Josef a Přikryl Josef. Hosty okresní
konference budou naši členové Grepl František a Crhonková Věra, kteří převezmou čestná vyznamenání
„Vzorný včelař“za dlouholetou aktivní funkcionářskou činnost pro včelařství.
Do spolkové činnosti nemile zasáhla omezení ohledně koronaviru, která ji omezila na naprosté
minimum, přijali jsme 5 nových členů, 2 adepty na členství, 3 členi ubyli a dva ukončili včelařskou činnost,
1 člen zemřel. Počet členů se daří navyšovat, máme spoustu mladých včelařů a včelařek, počet včelstev
se podařilo rozchovat na průměrných 700 včelstev.
Mor včelího plodu nebyl letos diagnostikován, více starostí přinášejí virové nákazy s pojené
s varoázou, na něž není většina včelařů připravena a neumí jí čelit.
Doufejme, že příští včelařský rok bude lepší, přinese přezimování beze ztrát, lepší počasí pro snůšku,
minimum anglických trávníků, kde pro včely nic nekvete, včely zůstanou zdravé a přispějí k bohaté úrodě
ovocných stromů a snad přinesou med nejen pro sebe, ale i pro včelaře.
Včelaření je především o lásce k přírodě, pokoře, vzdělání se, důslednosti a poctivosti. Plné hrnce
medu jsou pouze bonus za práci včelařů.

Josef Procházka

FC PTENÍ
Fotbalová mládež 2020
Na začátku roku 2020 jsme chtěli navázat na úspěšně zvládnutý podzim probíhající sezóny 2019/2020,
který jsme končili na krásném druhém místě soutěže okresního přeboru starších žáků. Osud tomu chtěl
bohužel jinak a sezóna byla předčasně ukončena z důvodu celosvětové pandemie.
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Pořádání turnajů aneb zpět do normálu
Když jsme se konečně dostali na hřiště, měli jsme v úmyslu udělat něco, co by bylo prospěšné
pro kluky, abychom je udrželi u fotbalu. Ve spolupráci s OFS Prostějov se uspořádal náhradní pohár, do
kterého se přihlásily bohužel jen čtyři týmy. Čechovice, Mostkovice, Brodek u Konice a náš tým
Plumlov&Ptení. V této konkurenci jsme skončili na výborném druhém místě po finálové porážce od Čechovic.
Na začátku srpna, tedy v polovině letošních prázdin, se v areálu hřiště ve Ptení konal první ročník
turnaje starších žáků, který nesl název „O pohár místostarosty obce Ptení“. Pro tento turnaj jsme postavili
hned dva týmy, které byly složeny z hráčů FC Ptení, TJ Sokola Plumlov a TJ Sokola Vícov. Úroveň turnaje a
přátelská atmosféra nás utvrdila v tom, že jdeme správnou cestou. Velký podíl na uspořádání turnaje měli i
dobrovolníci z řad mužského týmu FC Ptení a také jejich drahé polovičky.
Fotbalový camp v Loučné nad Desnou
V polovině srpna jsme odjeli na odložený fotbalový camp do Loučné nad Desnou. Celkem se zúčastnilo
dvacet dětí a doprovod. Vynikající atmosféra během campu více stmelila celý kolektiv. V Loučné hráči
absolvovali první dva venkovní tréninky v dešti, což nás
ale nezastavilo. Další fyzicky náročný trénink byl v
přilehlé hale ve Velkých Losinách, turnaj pokojů v areálu
penzionu, celoodpolední výšlap do Koutů nad Desnou,
večerní turnaj v bowlingu a samozřejmě celocampový
turnaj ve hře FIFA. V den odjezdu jsme se vydali na vlak
do Velkých Losin pěšky. Celá cesta měřila 11 kilometrů.
Toto jsme zvládli vcelku bez větších problémů. Jen jsme
třikrát kufrovali v lese, jelikož orientační běžec Matěj šel
s námi na chvostu skupiny.
Nová sezóna
Do nového soutěžního ročníku jsme vstoupili s novou vizí pokračování mládežnického fotbalu v okolí.
Domluvila se tedy spolupráce, která už byla rozjetá od prázdnin, mezi třemi kluby, které reprezentují obce
Ptení, Vícov a Plumlov. Tyto mládežnické týmy jsme dokázaly provázat tak, aby hráči, kteří se chtějí zlepšovat,
mohli hrát více zápasů a hlavně těžší zápasy ve věkově vyšší kategorii. Zatím se spolupráce vyplácí a je to vidět
nejen na tréninku, kde se sejde až dvacet hráčů, ale i na zápasech, kde je přetlak v šatně. Výsledky na začátku
podzimu také napovídají, že tato spolupráce zatím nese ovoce a po prvních pěti kolech atakujeme přední
příčky v obou žákovských kategoriích.
Vize do budoucna
Pokud vše půjde tak jak nyní a kluci budou mít zájem o fotbal, máme před sebou velký úkol. Tím je,
že příští sezónu chceme založit i dorost z hráčů, kteří nám nedávno prošli rukama. Toto nás utvrzuje o
prodloužení spolupráce všech výše zmíněných klubů, o které budeme jednat. Samozřejmě již pomalu
chystáme zimní fotbalový camp, který nám snad situace v republice umožní. V příštím roce chceme udělat
nábor do přípravek a mladších žáků, aby mohli růst další nástupci nynějších mladých nadějí.

Co nás žene kupředu
Když jsme se společně sloučili, končili jsme sezónu na chvostu soutěže. Když vidím pracovitost,
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morálku a soudržnost týmu teď, vím, že pokračovat s tímto týmem má smysl a není to ztráta času. Někdy nás
brzdí hráči, kteří přijdou na pár tréninků a pak skončí, někdy i několikrát, pak vás ani nepozdraví. Tomu už
bohužel nedokážeme zabránit. V tomto nás musí podpořit i rodiče. Ale nadále je tu dalších dvacet hráčů, kteří
na sobě naopak makat chtějí a fotbal u nás je baví, řekl jeden z trenérů starších žáků.

Trenéři: Michal Brachtl
Roman Minx
Informace o fotbalové mládeži zde:
www.plumlov-pteni.banda.cz
Plumlov Ptení Banda
@plumlovptenibanda

Z OBECNÍ MATRIKY
Blahopřání jubilantům
Červenec
Svozilková Anna

Srpen
Novák Petr
Zvoneček Přemysl
Kaprál Vilém
Sekaninová Marie
Růžičková Marie
Zbořilová Věra

Září
Frodl Jaroslav
Vrána Jiří
Soldánová Marie
Lang Jaroslav

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let.
Opustili nás
Walsbergerová Veronika Theresia
Šustr Jiří

Přikrylová Běloslava
Grepl Milan
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