PTENSKÝ ZPRAVODAJ
Červen 2012

Usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Ptení
ze dne 23. května 2012
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Prohlášení a složení slibu Ing. Zuzany Francové
za nového člena Zastupitelstva obce Ptení
2) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období
od 29. března 2012 do 23. května 2012
3) Rezignaci Ing. Tomáše Badala na mandát člena
Zastupitelstva obce Ptení z důvodu změny
trvalého bydliště
4) Inspekční zprávu z kontroly na ZŠ a MŠ Ptení
5) Přidělení dotace z programu POV 2012 - „Pořízení
Územního plánu obce Ptení“
6)Přidělení dotace z programu POV 2012 - „Oprava
chodníku ke hřbitovu“
7) Závěrečné vyhodnocení akce „18 TDI Ptení“
8) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Kostelecko za rok 2011
9) Informaci HZS Olomouckého kraje
10) Návrh zprávy z auditu „Zateplení základní školy
Ptení“
11) Vypracování energetického auditu obecní bytovky
a MŠ Ptení
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Závěrečný účet obce Ptení za rok 2011 a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
s výhradou a přijímá nápravná opatření ke
zjištěné chybě a nedostatku ze Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s tím,
že přijme systémová opatření, že bude řádně
v souladu s § 39 odst.1. zákona č.128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, zveřejňovat všechny
záměry, které se týkají hospodaření s majetkem
obce.
2) Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na akci „Ptení DS NN, Kroupa.“
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3) Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na akci „Ptení přípojka NN, Přikryl “
4) Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 2699/1 o
výměře 763 m2 v k.ú. Ptení za cenu 50,-Kč/m2
5) Výběr zpracovatele Územního plánu obce Ptení
firmou 2 arch, s.r.o., v celkové částce 294.000,- Kč
(včetně DPH) a ukládá starostovi uzavření a podpis
smlouvy.
6) Revokuje bod B/10 11. usnesení Zastupitelstva obce
Ptení ze dne 28. 3. 2012 a projednání odkládá na
příští zasedání
7) Bezúplatný převod id. 2/84 pozemků v k.ú. Ptení ze
správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce
Ptení
a)p.č. 260/21 - 735 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace
b) p.č. 260/17 - 700 m2, orná půda
p.č. 260/19 - 835 m2, orná půda
p.č. 260/23 - 274 m2, orná půda
p.č. 260/32 - 615 m2, orná půda
p.č. 260/33 - 606 m2, orná půda
p.č. 260/35 - 155 m2, orná půda
8) Bezúplatný převod id. 2/84 pozemku v k.ú. Ptení,
p.č. 260/21 - 735 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace z vlastnictví ČR - ÚZSVM do
vlastnictví obce Ptení
9) Úplatné nabytí id. 2/84 pozemků v k.ú. Ptení
z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví obce
Ptení za cenu v místě a čase obvyklou
p.č. 260/17 - 700 m2, orná půda
p.č. 260/19 - 835 m2, orná půda
p.č. 260/23 - 274 m2, orná půda
p.č. 260/32 - 615 m2, orná půda
p.č. 260/33 - 606 m2, orná půda
p.č. 260/35 - 155 m2, orná půda
10) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Ptení
z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví obce
Ptení
p.č. 2310/3 - 1397 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace
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p.č. 2310/6 - 96 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace
11) Pověřuje starostu obce, aby uplatnil nárok na
historický majetek obce - p.č. 37/3 v k.ú. Ptení,
713 m2, manipulační plocha

1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za
období od 24. května 2012 do 20. června 2012
2) Zprávu o auditu operace - Zateplení Základní
školy Ptení
3) Dotaz pana Juryška ohledně zájmu o
Moravanství - vyvěšování moravské vlajky
4) Upozornění DI PČR na chybějící a zanedbané
dopravní značení v obci Ptení a Pt. Dvorek
5) Stížnost majitelů chatové oblasti v Ptenském
Dvorku na hlasitou hudební produkci
z turistické základny TJ Sokol II. Proběhne
konzultace s vedením TJ Sokol II, vyžádán,
popř. upraven provozní řád a nařízeno
provozovateli přísné dodržování jeho plnění
6) Energetickou studii obecního bytového domu
č.p. 175 a mateřské školky
7) Rozpočtová opatření starosty obce č. 1 a 2/
2012
8) Informace k jízdním řádům na trati 271 Prostějov - Dzbel pro rok 2013
9) Informace místostarosty ohledně průběhu
řešení pozemků při budování kanalizace

2

12) Proplacení administrativního poplatku za vyřízení
smlouvy ve výši 6.000,- Kč p. Tomášovi Nevrlovi
13) Uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou na 0,5
úvazku s p. Vladislavem Řehulkou a to od
01.06.2012 do 30.11.2012

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ptení
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:

strana

ze dne 20. června 2012

10) Nabídku pana Macháčka na družbu s Chorvatskem
– přímořské letovisko Trpáň
11) Návrh Ing. Magdy Štěpánkové na zpracování
dotací na Rekonstrukci venkovního sportovního
areálu ZŠ a MŠ Ptení, Ptení č.p. 157
12) Navýšení ceny za obědy ZŠ Ptení pro cizí
strávníky z částky 45,- Kč na částku 46,- Kč
(s dovozem 51,- Kč) z důvodu změny zákona a
přechod na placení DPH
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Zhotovitele na akci „Oprava chodníku ke
hřbitovu“ firmu INVESTUM CZ, s.r.o., U
Stadionu 2459/1, Prostějov v celkové částce
700 473,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce
uzavřít s firmou INVESTUM CZ smlouvu o díle.
2) Zaslání písemné upomínky manželům
Walsbergerovým na neuhrazené splátky a předání
dopisu ze dne 20.6.2012 k řešení právníkovi
3) Podání žádosti o dotaci pro zásahovou jednotku
SDH Ptení
4) Doplnění kontrolního výboru o Ing. Zuzanu
Francovou za odstoupivšího Ing. Badala.
5) Rozpočtové opatření č. 3/ 2012

Další pomocník pro údržbu zeleně v naší obci
Začátkem měsíce června byl pořízen mulčovač na stávající obecní malotraktorek. Jedná se o kompaktní a
mnohostranně využitelnou nádstavbu, která umožňuje plošné drcení, mulčování trávy, listí, vysokých a hustě
zaplevelených porostů a dále pak čištění parků, sportovišť a veřejné zeleně. Závěs mulčovače je variabilní a lze ho
otáčet o 180°,což umožňuje připojit mulčovač jak na přední, tak na zadní tříbodový závěs malotraktoru.
Na ocelovém rotoru tohoto zařízení je
namontována sada tepelně zušlechtěných
univerzálních nožů, které lze po opotřebení z jedné
strany otočit a tím zvýšit jejich životnost. Celé toto
zařízení je poháněno kardanovou hřídelí
s volnoběžkou,která spojuje hřídel hnacího
mechanismu traktoru se samotným mulčovačem.
Počítáme s tím,že budeme zařízení využívat především
na větší přístupné plochy, které byly doposud pracně
vyžínány křovinořezy. Z tohoto důvodu také došlo ve
vytypovaných lokalitách k odstranění starých pařezů
speciální frézou.Vzhledem k šířce záběru 1,3 metru se
budou ručně dodělávat pouze malé části těchto ploch.
Zařízení je zatím ve zkušebním provozu, ale už první zkušenosti naznačují, že se jedná o dobrou investici. ps
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Slovo starosty
Léto - prázdniny, čas dovolených a odpočinku. Teplé letní dny nás budou svádět k relaxaci svých
sil, dosyta si budeme vychutnávat volné dny v plném zdraví a pohodě k posezení s přáteli, či rodinou při krásném
teplém večeru. Krátké sukně a kalhoty, trička a sandále - to je letní šatník těchto dnů. Sluneční paprsky lákají na
procházky, do přírody. Život je hned veselejší, krásnější a zpěvnější.
Poslední dobou se ale stále více setkáváme se stále větší lhostejností ze strany našich spoluobčanů,
sousedů. Nejednou jsem ve ptenském zpravodaji prosil spoluobčany, chataře, zda by neděle nemohla být po
celotýdenním shonu dnem klidu a odpočinku. Vím, žádný zákon není tak dokonalý, aby řešil lidskou bezohlednost a
lhostejnost, ale řezání dřeva, sekání trávy hlučnými sekačkami - to je obrázek nedělních dnů. Nesmírně si vážím
všech, kteří i jen úpravou svého domu či jeho okolí pomáhají utvářet vnější i vnitřní obraz
naší
obce. Těch, kteří stále něco vylepšují na svých domech a zahradách, či dokonce přiloží
ruku k dílu ve prospěch obce a veřejnosti. Každý z těchto lidí ví, co úsilí a práce dá
pouze údržba, natož vybudování něčeho nového. Ale prosím, pokusme si neděli
udělat dnem „přikázaného odpočinku“. Také prosím o dodržování nočního klidu,
neboť hlasitá reprodukovaná hudba linoucí se z dálky nemusí být
příjemná pro všechny spoluobčany. Nerad bych v době prázdnin jen
přivolával Policii ČR k řešení tohoto přestupku.
V okolních vesnicích se množí případy, kdy se do domu,
pod záminkou poskytnutí trochu vody či pod jinou záminkou, dostanou zloději a
během doby, kdy u vstupu s lidmi jedna skupinka hovoří či nabízí cokoliv k prodeji,
druhá skupinka kompletně „probere" všechny skříně. Po jejich odchodu se nestačíte divit. Poučte, prosím, všechny
své příbuzné, zejména děti, ale též seniory, aby neznámým osobám vstup neumožňovali a do domu je za žádnou
cenu nevpouštěli. V případě neodbytnosti takových osob se okamžitě obracejte na Policii ČR.
Psí výkaly jsou ve Ptení, ale i ostatních obcích velký problém. Jen těžko se řeší. U nás je situace ještě
složitější v tom, že nemáme prostředky na obecní policii, jako města. Přál bych si, aby majitelé miláčků pochopili,
že obec patří všem, že svým chováním ohrožují zdravotně spoluobčany a především děti. Myslím si, že je nejvyšší
čas problém razantně řešit. Jediné řešení tohoto problému vidím pouze za spoluúčasti vás, občanů obce.
Během prázdnin začneme opravovat v obci chodník ke hřbitovu, na který jsme dostali dotaci z POV.
Také se nám podařilo získat dotaci na Územní plán obce Ptení. Jsem si vědom, že naše obec potřebuje téměř ve
všech osadách ještě hodně investic, abychom napravili to, na co dlouhá léta nebyly peníze. Jde to však velmi
pomalu, naše obec je zcela závislá na příjmech od státu, které, pokud nedojde ke změně zákona o
rozpočtovém určení daní nebo výraznému růstu ekonomiky, neporostou. Jediný druh příjmu,
který můžeme ovlivnit, je daň z nemovitosti. Nejsme bohatá obec, a proto musíme dobře
zvažovat, jak účelně využívat omezené finanční prostředky.
Je léto, čas odpočinku. Lidé se pořád za něčím honí, po něčem touží, pořád
jsme nespokojeni. Pořád se za něčím usilovně namáháme, nesmírně po něčem prahneme
a jsme ochotni pro svůj sen cokoliv obětovat…Měli bychom ale přibrzdit, zvolnit a
přemýšlet… Šťastný je totiž ten, kdo dokáže být spokojený s tím, co má, a dokáže se
radovat ze života…
Skončil školní rok 2011-2012, děti dostaly „zaplaceno“ za celoroční práci. Všem studentíkům přeji
krásné slunečné prázdniny, všem rodičům a občanům naší obce příjemné prožití dovolené, ať už budou kdekoliv a
hlavně šťastný a bezpečný návrat zpět domů.
Příjemné letní dny, klidné prázdniny a dovolené přeje
Jiří Porteš

Srdečně Vás zveme na ,,odpoledne dětí a rodičů‘‘

Uskuteční se za přispění sponzorů
v sobotu 21.července 2012 od 13 hodin na Ptenském Dvorku v prostorách hřiště u prodejny

► Soutěže dětí o ceny ► Občerstvení (makrely,udírna) ► Hudba (MERKUR) ► Tombola ►
Přijďte se pobavit a povzbudit děti při hrách,soutěžích a dovádění na skákacím hradu a jiných atrakcích.

Těší se na Vás pořadatelé Dvorečku se svými spolupracovníky.
www.pteni.cz
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Jednotka hasičů obce Ptení
Podle Zákona o požární ochraně musí každá obec zajistit požární ochranu na svém katastrálním území.
Nejen ve Ptení, ale i v naprosté většině ostatních obcí, se požární ochrana zajišťuje zřízením jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce (JSDHO). Ač je tento oficiální název zavádějící, je nutno na pravou míru občany
informovat o rozdílech mezi SDH a JSDHO.
Zatímco sbor dobrovolných hasičů (SDH) je občanským sdružením, jednotka obce Ptení (JSDHO) je
organizační složkou obce, která ji zřizuje a financuje. Podrobnější vysvětlení lze nalézt na níže uvedeném schématu.

Rozdíl mezi SDH a JSDHO
JSDHO - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

SDH - Sbor dobrovolných hasičů

- zřizuje ji obec

- občanské sdružení působící na poli požární ochrany

- jedná se o zásahovou jednotku

- pořádá kulturní a společenské akce

- disponuje zásahovou technikou
- členové procházejí odbornou přípravou

- má podobný status jako ostatní spolky (fotbalisté, včelaři)
- disponuje privilegiem navrhnout starostovi obce velitele JSDHO

- jednotka je financována z rozpočtu obce

- činnost sboru je především financována výdělky z kulturních akcí

V případě naší obce je spolupráce tak těsná, že oba subjekty jsou v očích veřejnosti vnímány jako jeden
celek. I když je většina členů JSDHO Ptení zároveň členy SDH Ptení, přesto má výše uvedené členění smysl,
zejména z důvodu pochopení organizace požární ochrany a financování jednotky.
Způsob zajištění a provedení požární ochrany je závislý na zařazení jednotky do kategorie, které vyplývá
z plošného pokrytí kraje. Z důvodu zvýšeného požárního rizika je JSDHO Ptení zařazena do kategorie JPO III.
Základní povinnosti vyplývající z tohoto zařazení jsou uvedeny níže v tabulce.
V dnešní době již k hlavnímu úkolu jednotky nepatří jen zasahování u požárů, ale také i poskytování účinné
pomoci při odstraňování následků u ostatních mimořádných
událostí. JSDHO Ptení je připravena vyjet kdykoliv
Jednotka kategorie JPO III
k poskytnutí účinné pomoci, která je bohužel limitována
- zřizuje se zpravidla v obcích nad 1 000 obyvatel
jejím vybavením. Poplach jednotce je dle zákona vyhlašován
- zasahuje i mimo území zřizovatele
povinně rotační sirénou a některým členům také pomocí SMS
- disponuje minimálně cisternovou
zpráv. Naše jednotka je zařazena do pokrytí Olomouckého
automobilovou stříkačkou v základním provedení
kraje, proto vyjíždí i mimo území zřizovatele. V prvním
a dopravním automobilem
sledu zasahuje především v obci Ptení, Ptenský Dvorek,
- jednotka musí vyjet do 10 minut od vyhlášení
poplachu v počtu minimálně 4 hasičů
Holubice, Vícov, Stínava, Okluky, Malé Hradisko, Stražisko,
Růžov a Maleny. V případě větších událostí i v ostatních
místech Olomouckého kraje i mimo něj.
Naše jednotka disponuje cisternovou
stříkačkou na podvozku Tatry 148 a dopravním
automobilem na podvozku Avie A30. Oba
automobily jsou napojeny na konzervátor
autobaterií, cisterna je stále připojena na vzduchový
kompresor a Avie je vybavena vyhříváním motoru.
Všechny tyto uvedené prostředky výrazně urychlují
výjezd naší jednotky. Díky obětavosti členů
jednotky v době jejich osobního volna dochází
k pravidelné údržbě a k opravám zásahové techniky
vlastními silami. I když je technika vždy připravena
k výjezdu, je nutno brát v potaz, že oba automobily
jsou více jak 30 let staré a i přes snahu je udržovat
ve stavu schopném k výjezdu, tak to někdy jejich
technický stav neumožňuje. Příkladem může být
závada na vodním čerpadle a netěsnosti vodní
nádrže cisterny, kdy byla letos na jaře cisterna dva
měsíce mimo provoz a jednotka byla odkázána pouze na dopravní automobil. I když se čerpadlo podařilo opravit, u
vodní nádrže se oprava podařila pouze částečně a provizorně. Oba zásahové automobily nejen, že již nedostačují
nárokům, které jsou na ně kladeny, navíc jejich současný technický stav neumožňuje službu do nekonečna, a proto
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si musí být vedení obce, ale i zastupitelstvo vědomo, že v nebližší době čeká obec investice k řešení stávající
situace. Druhým problémem, který jednotka pociťuje při každém zásahu, je její nedostatečné vybavení osobními
ochrannými prostředky. Jednotka disponuje 6 kompletními zásahovými obleky, které výrazným způsobem chrání
zdraví členů naší jednotky při mimořádných událostech. I když se jedná o finančně nákladné věci, přesto věříme, že
vedení obce bude nadále pokračovat v investování do nákupu další zásahové výstroje.
Postupné dovybavení jednotky souvisí především se stále zvyšujícím se počtem výjezdů naší jednotky.
V loňském roce vyjela jednotka k 9 mimořádným událostem, v letošním roce zatím k 11 zásahům. K největšímu
požáru vyjížděla naše jednotka v neděli 29. dubna k Zámečku do okolí kopce Habrky, kde hořel les o zhruba 15
hektarech. Jednalo se o náročný zásah pro všechny zasahující hasiče. Lze ho považovat za jeden z největších
požárů, u kterých naše jednotka v posledních letech zasahovala. Výčet ostatních letošních zásahů lze vidět
v přehledu níže.
Zásahy v letošním roce k 27. červnu:
8. ledna ve Vícově
- požár komínového tělesa v dřevostavbě
21. března na Stražisku
- požár trávy
24. března v Růžově
- požár trávy
25. března v Malenách
- požár trávy
27. března v Kobylničkách
- rozsáhlý požár chaty a přilehlého lesa
28. března v Přemyslovicích
- požár lesa a drůbežárny
29.– 30. března v Přemyslovicích - rozsáhlý požár lesa u Zámečku
26. května v Ptenském Dvorku - planý poplach v Agropu
11. června na Pohodlí
- požár chaty ve Žlebu
16. června v Malém Hradisku
- hledání pohřešované osoby
27. června v Ptenském Dvorku - požár manipulačního skladu
Činnost jednotky nesouvisí jen se
zásahy, kondičními jízdami, údržbou a opravou
techniky, ale také s pracemi na hasičské
zbrojnici. V poslední době se nejen členové
jednotky, ale i sboru podíleli na rekonstrukci
vjezdu do hasičské zbrojnice. Důvodem opravy
byla nestabilita střešní konstrukce. Nyní
probíhají práce na instalaci sušáku hadic a také
na zřízení šatny pro zásahovou jednotku. I když
je každoročně na zbrojnici a jejím okolí uděláno
několik stovek dobrovolnických hodin, přesto je
práce stále dost, např. je nutné do budoucnosti
vyřešit nízký strop garáže a taktéž zakrytí
potoku, který vlhkostí ohrožuje garáže zásahové
techniky.
Další informace s fotkami a videi ze
života sboru i jednotky lze nalézt na stránkách
hasičů www.sdhpteni.webgarden.cz
foto: členové JSDHO + HZS OLK

Členové JSDHO Ptení

Fotbalové zprávy
Fotbalový klub FC Ptení zakončil úspěšně své snažení postoupit do III.třídy
okresních fotbalových soutěží. Po podzimní části figuroval na 2.místě
s dvoubodovou ztrátou na Malé Hradisko. Na jaře pak s přehledem ovládl odvetná
utkání, když 7x vyhrál a prohrál jen jednou, a to v předposledním kole
v Mostkovicích, to už ale bylo o prvenství našeho mužstva v tabulce s předstihem rozhodnuto. Kromě prvního
Ptení postupují také ještě další dva týmy v pořadí, Mostkovice „B“ a Brodek u Konice, neboť v následujícím
ročníku dochází k rozšíření počtu mužstev II. a III. třídy okresu Prostějov na 16 účastníků. Bude tedy mnohem více
zápasů, a tak si nejen hráči, ale i fanoušci užijí mnohem více fotbalu než v předešlých letech. S vyšší soutěží
přichází také vyšší kvalita soupeřů, přesto věříme, že budeme hrát důstojnou roli a pohybovat se minimálně
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uprostřed tabulky. O tom, že hráči se na sezonu těší, nemůže být pochyb, především „derby“ zápasy se sousedními
vesnicemi Vícovem a Zdětínem bývají výzvou a také přilákají do ochozů plno fanoušků.
Již v minulém čtvrtletníku byla veřejnost informována o tom, že letos ptenský fotbal slaví 55 let od svého
založení. Oslavy k tomuto výročí byly plánovány na 28.července, avšak v době uzávěrky tohoto čísla čtvrtletníku
nebylo ještě známo rozlosování a termíny nového ročníku soutěží, a také díky zvýšení počtu startujících mužstev je
možné, že budou mistrovská utkání probíhat o dva týdny
Tabulka IV.A třídy 2011/2012
dříve než v minulosti, což by překrývalo právě termín oslav.
Poř

Tým

V R P

Skóre

Body

1

FC Ptení

12 1 3

45 : 16

37

2
3

TJ Mostkovice "B"

8 6 2

37 : 20

30

TJ Brodek u Konice

9 1 6

43 : 31

28

4

TJ Sokol Malé Hradisko

8 1 7

34 : 32

25

5

Sokol Čechy p. Kosířem

7 3 6

31 : 30

24

6

SK Jesenec "B"

7 2 7

34 : 33

23

7

TJ Sokol Plumlov "B"

6 4 6

40 : 32

22

8

Sokol Přemyslovice"B"

4 4 8

26 : 36

16

9

TJ Sokol Drahany

0 0 16

9 : 69

0

Pak by se tyto oslavy musely
posunout na dřívější, zatím
blíže neurčený termín, což je
zase komplikováno tím, že
plno hráčů má v červenci
dovolenou. Tímto se výbor FC
Ptení
omlouvá,
jak
to
nakonec
s těmito
oslavami
dopadne…

Pořízení územní plánovací dokumentace
Územní plány obcí, schválené podle starého stavebního zákona končí k 31.12.2015. V této souvislosti připomínám,
že bez nového územního plánu by byla možná výstavba jen v zastavěném území, v nezastavěném území by bylo možné
umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření jen omezeně. Další problémy by mohly nastat v případě žádání o dotace, kdy je nutné
prokázat soulad s vydaným územním plánem. O činnost spojenou s pořízením nového územního plánu jsme požádali příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působnosti - Magistrát města Prostějova, stavební úřad, jako úřad územního plánování. Jde o
odbornou technickoadministrativní činnost, která je vykonávána v přenesené působnosti.
Pro financování nového územního plánu pro obce do 2000 obyvatel byla možnost využít dotace Olomouckého kraje
z Programu obnovy venkova 2012 - oblast podpory č. 3 „Podpora
zpracování územně plánovací dokumentace“, o kterou jsme zažádali a
byla nám poskytnuta v částce 200.000 Kč.
Ve výběrovém řízení byla ze čtyřech nabídek vybrána firma 2 arch s.r.o.,
Česká 824/31, Prostějov v ceně za dílo v částce 294.000,- Kč včetně
DPH. Dílo bude zpracováno po etapách, kde ve stručnosti Vám předložím
koncept projektu:
Zadání schválené zastupitelstvem se stane závazným
podkladem pro projektanta k vypracování návrhu změn. Tento dokument
bude dvoukolově projednán. Nejprve s dotčenými orgány státní správy a
na základě jejich požadavků bude návrh upraven. S upravenou
dokumentací se bude moci seznámit veřejnost při veřejném projednání.
Termín veřejného projednání bude oznámen na úřední desce obce Ptení
lze ho očekávat v podzimních měsících letošního roku. V této fázi
projednání mohou všichni občané podávat k navrhovaným změnám
územního plánu připomínky a vlastníci staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch námitky. O námitkách rozhodne a projednané změny územního plánu schválí Zastupitelstvo obce Ptení.
Poté bude vyhotoven čistopis Územního plánu obce Ptení, který bude předán (textové i grafické části) v tištěné podobě a na
CD.
jp

Plnění volebního programu
Programový hit dvou posledních komunálních voleb – chodník ke hřbitovu, dostává po dlouhé době
alespoň zčásti reálnou podobu.Původní projekt, řešící chodník současně s plánovaným obchvatem (který se
pozastavil), musel být opraven.Vzhledem ke skutečnosti, že některé pozemky mezi obcí a hřbitovem nejsou
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doposud vyřešeny, byla zvolena varianta vybudovat chodník od parkoviště po konec vesnice, na který se zbytek
chodníku v budoucnu napojí.
Na začátku června 2012 byla odeslána výzva k podání nabídky se zadávací dokumentací.Výběrového
řízení pod hlavičkou autorizované firmy Quantum CZ s.r.o. se zúčastnily čtyři stavební společnosti, z nichž zvítězila
firma Investum CZ, s.r.o. Prostějov, která nabídla vůči
zadání nejlepší podmínky.Předpokládaný termín
realizace je srpen 2012.
Finální cena se bude pohybovat kolem 700 000
Kč, přičemž téměř na polovinu částky dostala obec
dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje.
Bude se jednat o rozebrání a vytrhání dlažby a
obrubníků ze starého propadeného chodníku,
odstranění hliněného a kamenného podkladu.Před
položením nového podkladu ze štěrkodrtě budou
uloženy chráničky pro kanalizační přípojky.Pak bude
následovat osazení nových betonových obrubníků a položení nové zámkové dlažby.
Prosíme občany o trpělivost a maximální opatrnost při pohybu v přímé blízkosti stavby.
ps

Kanalizace a ČOV Ptení
V minulém vydání Ptenského zpravodaje jsme slíbili podrobnější informace o samotném projektu
kanalizace a o jeho rozpracovanosti.Stávající kanalizace v obci je dešťová s vyústěním do místního potoka.Odvádí
dešťové vody prakticky z celé obce kromě ploch, které jsou gravitačně do potoka odvodněny přímo,dále ze střešních
svodů a uličních vpustí.Splaškové vody z domácností jsou v současnosti likvidovány v žumpách či septicích
s přepadem do kanalizace nebo do potoka, některé domácnosti jsou do kanalizace napojeny napřímo. Na základě
těchto skutečností byla navržena splašková kanalizace v celém intravilánu obce s čištěním odpadních vod pod obcí u
místního zemědělského družstva v nově navržené čistírně odpadních vod (ČOV).
Samotná ČOV je navržena jako mechanicko – biologická s nízkozatíženým aktivačním procesem.
Vzhledem k nízkým průtokům v místním potoku, kam bude vyčištěná voda vytékat, bylo nutné zvolit technologii,
která v každém období zajistí vysokou kvalitu vyčištěné vody při co možná nejnižších provozních nákladech.
Celá naše obec včetně místní části Ptenský Dvorek bude odkanalizována gravitačně s dvěma čerpacími stanicemi
splaškových vod, kde budou kalová ponorná čerpadla. Samotný chod čerpadel pak bude řízen ultrazvukovou sondou
snímající hladinu splašků v čerpací stanici.Trasa kanalizace je vedena po pozemcích vhodných k pokládce tak, aby
bylo možné v co největší míře odkanalizovat území gravitačně a umožnit napojení maximálního počtu nemovitostí
v obci. Součástí stavby budou i odbočky pro domovní kanalizační přípojky ukončené mimo komunikaci.Po
dokončení výstavby bude v obci stávající kanalizace odvádějící srážkové vody ze zpevněných ploch, silnic a střech,
a nová, splašková, pro odpadní vody z domácnosti (WC, koupelny, prádelny, kuchyně).Celá tato stavba je pak
navržena v souladu s územním plánem naší obce. V současné době řešíme věcná břemena na pozemcích, kde půjdou
jednotlivé kanalizační větve, přičemž výtlakové propojení z Ptenského Dvorku, co se týče pozemků, je smluvně
hotové.Vše je směřováno k tomu, abychom koncem roku 2012 dosáhli na stavební povolení a stihli dotační výzvu,
jejíž vyhlášení se předpokládá v jarních měsících roku 2013.
ps

Hurá - konec školního roku
Začínají prázdniny. Pro děti období dvouměsíčního volna, období, kdy veškeré školní starosti hodí za hlavu
a kdy začne čas odpočinku, her a zábavy. Před tím ale bylo nutno uzavřít celoroční práci ve škole. Spravedlivě ji
zhodnotit a výsledky předat dětem. Na naší škole se toto slavnostní ukončení roční práce událo v úterý 26 června. A
bylo co oslavovat.
V mnoha předmětových olympiádách se naši žáci umístili na předních místech. V matematice to byla Lucie
Zapletalová z 8. třídy, Karolínka Doleželová z 2. třídy, Michal Vojtěchovský a Pavel Pejř ze 3. třídy. Úspěšnými
řešiteli Pythagoriády v 5. třídě byl Dominik Novák a Jakub Božek. V matematické olympiádě si diplom ze
slavnostního vyhlašování odvezli Vítek Minx a Oliver Šmilňák. V okresním kole olympiády v anglickém jazyce se
umístil Jindřich Motal ze 7. třídy na čtvrtém místě. Hned několik míst za ním se umístili další žáci z naší školy.
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Soňa Výmolová, Dominik Huňka a Barbora Volná. Celostátní plošné testy žáků 5. a 9. tříd zařadily naši školu na
pěknou nadprůměrnou pozici. A tak bylo co slavit, odměňovat a chválit.
„Chtěl bych Vám všem dnes popřát, aby
jste složitou cestou životem našli vždycky ten
správný směr. A na té cestě lidi, kteří Vám podají
ruku. Najdete-li je, pak směle budete moci
hovořit o tom, že jste šťastní lidé. Přeji Vám, aby
jste byli úspěšní a aby jste nikdy nezapomněli,
odkud jste vyšli a kde je Váš domov.
Nezapomeňte na ptenskou školu. Všichni víme, a
vážíme si toho, jaká kvalita výuky ve Ptení je.“
Těmito slovy se starosta naší obce rozloučil
z vycházejícími žáky, které dekorovaly děti z první třídy.
A tak popřejme žákům o prázdninách hezké počasí a učitelům a zaměstnancům školy pohodu k nabrání
nových sil do příštího školního roku a do další odpovědné práce.
sk

Pouťová výstava
Jako každoročně se ve Ptení v první
polovině května koná pouť. Kolotoče a
houpačky pro děti, stánky pro dospělé. A
v posledních letech také každoročně malá
výstavka lidové tvorby, kterou po mnoho let
připravují občanům pracovníci obecního
úřadu.
V letošním roce to byla výstavka
vyšívaných obrazů paní Libuše Němcové
z Nivy. Sama pracuje jako učitelka mateřské
školy a ve volných chvílích se zabývá touto

činností. Rozsah její práce a hodiny

strávené nad touto zálibou si uvědomili všichni ti,
co navštívili tuto výstavu a strávili tak příjemně
hodinu se zajímavým povídáním prostějovského
flašinetáře Pavla Moše. Několika snímky se vracíme
ještě k této zajímavé akci.
sk
PTENSKÝ ZPRAVODAJ

–
informační čtvrtletník Obecního úřadu ve Ptení. Vydavatel: Obec Ptení,
IČO 00288691. Náklad 350 výtisků.Distribuce zdarma. Redakční rada: Jiří Porteš, Josef Svoboda,
Vladimíra Krejčí, Sylva Poláchová. Zapsáno v evidenci periodického tisku MKČR E 18078.
Vychází v elektronické podobě na stránkách www.Pteni.cz. Den vydání 30. června 2012

www.pteni.cz

