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Spokojené, láskou a
porozuměním naplněné
vánoční svátky,
v novém roce všechno
dobré, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů
Vám přeje
Zastupitelstvo obce
Ptení a zaměstnanci
obecního úřadu.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a je tu opět adventní čas a s ním ty nejkrásnější svátky
v roce – Vánoce. Čas pokoje, štěstí, lásky a v neposlední řadě obdarovávání se.
Vánoce jsou pro nás tou krátkou zastávkou v urychleném světě. Je tu čas pro
zamyšlení se nad sebou. U křesťanů má tato doba zvláště duchovní význam
v přípravě na oslavu narození Syna Božího, Ježíše, jako symbolu nového života. Ale ať
už prožíváme Vánoce jako křesťanský svátek, nebo prostě světsky, mají pro nás
jedinečný význam. Každý z nás se na ně těší a snaží se, aby během těchto pár dní
bylo vše dokonalé. Uklízíme naše domovy, pečeme cukroví nebo jiné dobroty a
v neposlední řadě chystáme i vánoční stromeček. Snažíme se setkat s našimi
blízkými, na které jsme během roku neměli až tolik času, nebo se věnovat víc naší
rodině.
Vánoce jsou pro každého z nás něčím magickým a tajemným. Je to čas, kdy se
nám otevírají naše srdce a opět, my lidé, máme k sobě o něco blíž. Mnozí z nás si
jistě vzpomenou na ty předešlé Vánoce, nebo na svoje dětství a to, jak jsme prožívali
přípravy na tento nejočekávanější den v roce. Jistě si však vzpomeneme i na ty, kteří
již, bohužel, nejsou mezi námi, ale stále jsou živí v našich srdcích a vzpomínkách. Je
přirozené, že čas Vánoc nás vrací do minulosti, do let mládí a dětských časů. Do
domova, ve kterém vládl pocit bezpečí a atmosféra pokoje v prostředí plném lásky. A
určitě v každém z nás je přesvědčení o vůli vytvořit podobnou atmosféru v našich
domovech, v našich rodinách. Zachovejme si proto posvátnou úctu k těmto svátkům,
svátkům pokoje a porozumění.
Je adventní čas a není třeba podrobně hodnotit, ani plánovat do budoucna.
Obecně platí, že jen co zhodnotíme rok, který se blíží ke svému konci, tak začneme
znovu plánovat, rozpočtovat a připravovat se na ten další. A aby byl příští rok
úspěšný, je třeba spolupráce celého týmu lidí, který se na fungování obce podílí, ať
jde o členy zastupitelstva, nebo pracovníky obecního úřadu.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se zasloužili, že jsme adventní
čas mohli strávit v příjemné atmosféře. Nemohu nezmínit vydařené akce, které
neodmyslitelně patří k závěru roku v naší obci. Ať už to bylo setkání s jubilanty ve
víceúčelovém zařízení, kde vystoupil dětský folklorní soubor z Kostelce na Hané
„Malý Kosíř“ s nezapomenutelným hanáckým vystoupením, nebo již tradiční
jedenáctá Předvánoční výstava, která parafínovými výrobky Dany Zrůbkové a
vánočním cukrovím Zdeňky Staňkové provoněla zasedací místnost obecního úřadu.
Zvláštní poděkování si zaslouží Ing. Karla Kotrlová Plevová, která při rozsvěcování
vánočního stromku dala dohromady dvacetičlenný hudební a pěvecký sbor, který nám
předvedl, že i ve Ptení máme vynikající zpěváky a hudebníky. Také paní inženýrce
patří „smeknutí“ pochvaly za ušití osmi oblečků pro andělíčky, kteří svým
vystoupením u betléma, byli součástí hudebního koncertu. Ohňostroj s hudbou, grog
pro děti a dospělé spolu s chutnými medovými perníčky od Lenky Peterkové, jen
umocnily sobotní pohodovou atmosféru. Byla to pěkná podívaná, hezký zážitek.
Při cestě domů jsem si nějak uvědomil, že si adventní čas dokážeme náležitě
užít a umíme to samé, co ve velkých městech. Jen v menším měřítku, s troškou více
námahy, ale s minimálními finančními náklady.
Neopomenu ještě vyslovit pochvalu na adresu našim učitelům za organizaci
akcí v tomto období a prezentaci obce navenek. I oni si zaslouží upřímný dík. Věřím,
že se všechny pořádané akce líbily a v podobném přátelském duchu se budeme
setkávat i v roce 2018.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál krásné, štědré a láskyplné
vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Našim dětem přeji, aby pod vánočním
stromečkem našly to, co si přály. A když se s vánočními svátky pomalu blížíme i
k oslavám Nového roku, dovolte mi, abych Vám z celého srdce popřál hodně štěstí,
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zdraví, lásky a hojnosti Božího požehnání. Ať je nový rok rokem plný radostných chvil
a splněných snů.
Hezké prožití svátků vánočních Vám přeje
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrnné usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 14.
listopadu 2017
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 3.10.2017 do
14.11.2017
2) Upozornění vlastníkům pozemků na ořez, popř. odstranění dřevin
ohrožujících bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy E.ON
3) Podání žádosti o udělení licence pro zvláštní vnitrostátní linkovou osobní
dopravu
4) Výsledek voleb do Parlamentu ČR v obci Ptení
5) Provedenou deratizaci v obci Ptení
6) Informace o ukončeném výběrovém řízení na obsazení funkce „odborný
referent“
7) Výsledek matriční kontroly u Obecního úřadu Ptení
8) Rozpočtové opatření starosty č. 7/2017
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2) Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Ptení na
částečnou úhradu investiční akce „Rekonstrukce venkovního sportovního
areálu ZŠ a MŠ Ptení“ v částce 2.000.000,- Kč. Pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy.
3) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem.
Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
4) Smlouvu o dílo mezi Mix-max energetika s.r.o., Brno a Obcí Ptení na zajištění
činností spojených s vyhodnocením udržitelnosti investiční akce hrazené
z dotačního programu SFŽP na akci „Zateplení MŠ Ptení“ v částce 32.000,- Kč
bez DPH, 38.720,- Kč s DPH. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné
smlouvy.
5) Nabídku Ing. Ivo Klíče, Cyrila Boudy 4027/4, Prostějov na vypracování
projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Nadstavba
budovy parcelní číslo st. 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“
v celkové částce 236.000,- Kč. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné
smlouvy.
6) Nabídku firmy Stavtes, s.r.o., Tylova 1698/3, Prostějov na vypracování
projektové dokumentace k výběrovému řízení na akci „Nadstavba budovy
parcelní číslo st. 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“ v celkové
částce 118.000,- Kč bez DPH, 142.780,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu
obce podpisem příslušné smlouvy.
7) Nabídku Ing. Luďka Mlčocha, Těšetice 43, na činnost technického dozoru
investora při průběhu stavby „Zateplení budovy Obecního úřadu v Obci
Ptení“ v částce 66.570,- Kč bez DPH, 80.550,- Kč včetně DPH. Pověřuje
starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
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8) Odprodej části pozemku parcelní číslo 65/1 v k.ú. Ptení o výměře 135 m2
Václavu Přikrylovi, Ptení 312 za cenu 200,- Kč/m2. Pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy.
9) Stanovuje neuvolněnému místostarostovi za výkon funkce odměnu v částce
25.000,- Kč/měsíc.
Odměna bude poskytnuta od 1. ledna 2018.
10) Pravidla rozpočtového provizoria (podle §13 zák. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) na 1. čtvrtletí
roku 2018 – v jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí čerpat finanční prostředky
ve výši 1/12 výdajů roku 2017
11) Složení inventarizační komise:
- předseda: Ing. Francová
- členové: p. Šmidra, pí. Krejčí, p. Šnajdr, p. Peterka
12) Na základě stížností občanů podat podnět na Drážní úřad – sekce Drážní
stavební úřada na SŽDC na neupravenou nákladovou plochu a zanesenou
dešťovou kanalizaci na pozemku parc. číslo 3832/1 v k.ú. Ptení
13) Nabídku Ing. Ivo Klíče, Cyrila Boudy 4027/4, Prostějov na vypracování
projektové dokumentace k teplovodnímu vytápění objektu OÚ Ptení v celkové
částce 35.000,- Kč. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
14) Příkazní smlouvu mezi Obcí Ptení a Insta CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42,
Olomouc na předmět podnikání: Odpovědný zástupce provozovatele kanalizace
s ČOV pro veřejnou potřebu v obci Ptení. Cena 40.000,- Kč/rok bez DPH.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Souhrnné usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 14.
prosince 2017
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 15. 11. 2017 do 14. 12.
2017
2) Nepřiznání dotace z Ministerstva zemědělství, dotačního programu Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 na akci "Oprava věžních
hodin"
3) Informace k havarijnímu stavu rod. Domu č. p. 2 v obci Ptení – zahájení
dodatečného dědického řízení po Josefu Kalinačovi
4) Informace o změně dopravce veřejné linkové dopravy a zveřejnění nových
jízdních řádů platných od 1. 1. 2018 – jízdní řády zveřejněny na stránkách
www.pteni.cz a úřední desce OÚ Ptení
5) Náhradní termín svozu TKO – pondělní termín z 1. 1. 2018 přesunut na
sobotu 30. 12. 2018
6) Uzavření Obecního úřadu Ptení od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017 z důvodu
čerpání řádné dovolené
7) Informace týkající se budování inženýrských sítí na Farské zahradě
8) Volba prezidenta republiky ve dnech 12. - 13. ledna 2018, případné II. kolo
ve dnech 26. - 27. ledna 2018
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2) Doplnění návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Ptení:
Původně požadavek společnosti AGROP NOVA, a. s. Ptenský Dvorek na výrobní
a skladové plochy se doplňuje o pozemky parcelní čísla 2135/8 a 2136/8 vše v
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katastrálním území Ptení.
Rozšíření skladovací plochy PILA JAVOŘICE, a. s. Ptenský Dvorek, navazující
na severní část stávajícího areálu firmy, včetně dopravního napojení a návazné
přehodnocení tvaru a velikosti prvků ÚSES v této lokalitě, vše v katastrálním
území Ptení.
Vzhledem k podstatné úpravě návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Ptení
souhlasí s opakovaným projednáním tohoto dokumentu podle § 47 zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (v platném znění)
3) Provozní řád Víceúčelového zařízení Ptení č. p. 30
4) Nabídku Ing. Lenky Štajnerové, Dělnická 257, Bystřice pod Hostýnem na
organizační zajištění výběrového řízení akce "Ptení – IS Farská zahrada" v
částce 25.000,- Kč bez DPH a 30.250,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy.
5) Nabídku firmy Staving Engineeing, s. r. o., Bylinková 365/14, Olomouc –
Nemilany na výkon autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora
BOZP při realizaci stavební zakázky "Ptení – IS Farská zahrada " v částce
165.000,- Kč bez DPH, 199.650,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy.
6) Nabídku p. Karla Huňky, Ptenský Dvorek 79, Ptení na zhotovitele akce
"Teplovodní vytápění objektu Obecního úřadu Ptení " v částce 340.525,92 Kč
bez DPH, 412.036,- Kč s DPH. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné
smlouvy.
7) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění odvozu a zneškodnění směsného
komunálního odpadu mezi FCC Prostějov, s. r. o. Průmyslová 1b, Prostějov a
Obcí Ptení. Pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku.
8) Rozpočtové opatření č. 9/2017
C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů –
nařízení GDPR – mezi Ing. Ondřejem Najbrem, Francouzská 4105/1, Prostějov
a Obcí Ptení v částce 4.500,-Kč.
Obecní úřad informuje:
■ V naší obci proběhne každoroční Tříkrálová sbírka. Zahájena bude Mší svatou s
požehnáním koledníkům v pátek 5.ledna 2018 v 18 hodin v Konickém farním kostele.
Hlavním dnem koledy bude sobota 6.1.2018. Obecným účelem sbírky pro rok 2018 je pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
■ Svoz komunálního odpadu proběhne v sobotu 30. prosince 2017 v dopoledních
hodinách. První svoz v roce 2018 pak proběhne 15.ledna.
■ Ve dnech 12.-13. ledna 2018 proběhnou volby prezidenta republiky. Volební místnost
pro voliče bydlící ve Ptení a Holubicích je zasedací místnost ve Ptení, pro občany ve
Ptenském Dvorku je nově zrekonstruována klubovna, dříve budova bývalé váhy u nádraží.

Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Ptení je ve dnech 27.-29.
prosince 2017 z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
Otevřeno je od úterý 2. ledna 2018.
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Z NAŠÍ ŠKOLY
První čtvrtletí na naší škole
Od začátku školního roku 2017/2018 uplynuly tři měsíce a my máme za sebou
spoustu povedených akcí.
Deváťáci se rozhodovali pro svůj další krok a sbírali informace o možnostech
studia na středních školách. Ve výběru jim pomohly nábory jednotlivých středních
škol, návštěva Burzy škol a dnů otevřených dveří.
Čtvrťáci se učili na dopravním hřišti zvládat základní dopravní situace.
Nasbírali jsme společně 13 tun starého papíru.
Žáci absolvovali preventivní programy a dobrovolníci z 8. třídy poučili své
mladší spolužáky o nebezpečných aktivitách na internetu.
Společně jsme stolovali v jídelně a návštěva pana kuchaře Diatky nám přinesla
poznatky o zdravém stravování.
Premiéru měla akce Dýňobraní, kde byla možnost vydlabat si vlastní dýňové
svítící dílo, sebrat odvahu a vyrazit na strašidláckou stezku do tmavých zákoutí Ptení,
kde všude číhala strašidla. K chuti přišly perníčky a punč.
Přihlásili jsme se do florbalového turnaje mladších žáků, zapojili jsme se do
přírodovědné soutěže Klokan a diskutovali o netradičních způsobech cestování.
Na začátku prosince na sebe deváťáci navlékli kostýmy Mikuláše, anděla a
čertů a v každé třídě dle připraveného seznamu nadělovali, co komu patřilo.
Nevynechali ani školku, obecní úřad, kuchyň či sborovnu.
Zařadili jsme se do seznamu výběrových škol, kde budou založeny kroužky
stolního tenisu pod záštitou Sazky Olympijského víceboje a České asociace stolního
tenisu. Jeden za všechny, všichni za stůl! – soutěž jsme vyhráli, pingpongový stůl je
v tělocvičně a od nového roku 2018 bude fungovat na škole kroužek stolního tenisu
pro nejmladší žáky. Na pingpongové show nechyběla sympatická olympionička,
juniorská mistryně Evropy a několikanásobná seniorská mistryně České republiky,
Iveta Vacenovská.
Pilně jsme nacvičovali na Vánoční besídku, na které se představili andílci,
námořníci, broučci a mravenečci, kluci a holky, sněhové vločky, sochy. Nechybělo
něco ze života, tanečníci, tanečnice a představení Čím budu. Deváťáci si zavzpomínali
a oprášili své vystoupení z první třídy, kterým dojali nejenom svoji paní učitelku,
která je naučila číst a psát. Na besídce Světová škola zorganizovala sbírku potravin
pro potřebné. Nechybělo ani občerstvení, a díky vám i pěkná tombola.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, že ji podporujete a do nového roku
přejeme lásku, klid, dobrou vůli a slunce v duši!
Viera Šmilňáková
Besídka 2017 očima našich žákyň
Letošní vánoční besídka proběhla v duchu století hudby. Všechno to začalo
představením pana učitele jako Elvise Presleyho v roce 1950. Mezitím stoupala
nervozita všech moderátorů z 9. třídy. A tak došlo taky na tabletku hořčíku, ale jen
tak symbolicky.
A pak už vystupovala jedna třída za druhou a mezitím nechybělo ani
představení družinky, aerobiku nebo tančáku. 1.A nám vyrazila dech bubnováním
námořnické básničky a 1.B ukázala, jak zavolat anděla. Ve druhé třídě děti hrály
příběh O myšce a makovici. To, jak to v životě se vztahy lidí chodí, nám ukázala 3.
třída, čtvrťáci nám vytřeli zrak skvělou angličtinou, kterou mimochodem moderátoři
vůbec neovládali. No, kdybychom tady měli vypisovat všechna úžasná a povedená
vystoupení, byli by z nás za chvíli důchodci :-). Devátá třída dojala rodiče nejen
videem, ale také překvapením, které recyklovala z 1.třídy.
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Po besídce bylo připraveno nejen mnoho jídla, ale také bar s nealkoholickými
koktejly, diskotéka a bohatá tombola. Moc děkujeme všem učitelům, kteří ztratili pár
nervů a také vlasů při přípravách na besídku. Speciální poděkování patří všem
dětem, rodičům a sponzorům.
Děkujeme a příští rok zase!
Za 9.třídu Nikol Jungmannová a Klára Sittová
Dýňobraní 2017
To se asi ve škole neuklízelo! V rohu vestibulu se usadil obří pavouk, všude
visely pavučiny, kočky shlížely z vitrín v aule a duchové vesele povívali v rytmu
hudby. Obří svíčky osvětlovaly vstup do školy, prostě ta pravá strašidlácká nálada je
tady.
První ročník našeho školního Dýňobraní se vydařil. Na všech stolech v aule i v
předaulí se usilovně pracovalo při ozdobě dýní různých velikostí a tvarů. A kdo
zrovna nevyřezával, mohl si ozdobit v dílničce sádrový odlitek či vytvořit nové
podzimní ozdoby.
Po setmění se pro všechny odvážné otevřela Strašidlácká stezka. Pro někoho
pouze příjemná večerní procházka podzimním Ptením, ale zvláště ty nejmenší svíral
strach, když po cestě potkali vodníky, bludičky či jiná strašidla. Za svou statečnost po
cestě a za plnění různých úkolů byli jistojistě odměněni.
Po celou dobu mohli malí i velcí ochutnávat výborný teplý punč a vypečené
perníčky, vše samozřejmě s láskou připravené.
Celá akce byla zároveň poděkováním všem dětem, rodičům i prarodičům, kteří
přispěli svým nasazením a nasbíranými tunami papíru do rozpočtu Spolku rodičů
přátel školy.
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Jak se ptenská škola proměnila v Betlém
Bylo bežné pondělní vyučování. Najednou se z rozhlasu ozvalo, že se máme
dostavit do auly. Nikdo netušil, co se bude dít, ale všichni jsme poslechli a netrpělivě
čekali.
Pak vše začalo. Před našimi zraky se zjevila Panna Maria, Josef i malý Ježíšek.
Na cestu přiletěla svítit nebeská hvězda. Na Ježíška se přišlo podívat i mnoho
zvířátek a všichni ho chtěli hlídat. Každý se před andělem předváděl a chlubil tím, co
všechno umí a jak by určitě byl nejlepší. Ale andílek nebyl spokojený. Vrána, liška,
žabka, ani lev se mu nezdáli vhodní. A komu nakonec andílek svěřil tuto povinnost?
Dvěma plachým zvířátkům – oslíkovi a volkovi. Ti totiž jiště Ježíška naučí práci a
mírumilovnosti.
A už je i vám jiště jasné, že celé tohle překvapení a představení nám připravili
naši skvělí učitelé. Všichni jsme si nakonec zazpívali vánoční koledu a rozsvítili
stromeček.
Moc děkujeme za krásné překvapení a tématický začátek adventu.
Nikol Jungmannová, 9. třída

Napsali o nás: Rozdáváme radost na Moravě
Superhrdinové tentokrát přijeli potěšit děti i učitele ze základní školy Ptení. V
malé obci nedaleko Prostějova nás už netrpělivě vyhlíželi. Měli velikou radost, že
jsme se rozhodli zavítat právě k nim. Zábavný program si v Ptení chtěly užít nejen
děti, ale také učitelé.
V prostorné aule základní školy bylo dost místa pro všechny. Pedagogický sbor
nastoupil v plné sestavě včetně paní ředitelky Viery Šmilňákové. Show si nenechal
ujít ani pan starosta Jiří Porteš. Paní ředitelka i pan starosta se aktivně zapojili do
rozcvičky a nadšeně splnili také všechny úkoly na stanovištích. Neušel jim ani
fotokoutek, a tak si na památku odnesou společnou fotku v maskách.
Show se zúčastnili také 4 žáci sportovního klubu TJ Sokol Čechovice a jejich
trenér, Pavel Šťastný. V napínavé exhibici nám ukázali, co v nich vězí a naši
superhrdinku Ivetu Vacenovskou pěkně potrápili. Pavel Šťastný vede oddíl stolního
tenisu na základní škole Palackého v Prostějově, který vznikl díky loňskému ročníku
projektu Všichni za stůl 2.
Do kroužku by rády chodily také děti ze ZŠ Ptení. Měly velkou radost, když se
vedení školy dohodlo s trenérem Pavlem Šťastným na otevření nového kroužku. Děti
začnou trénovat hned od ledna příštího roku.
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Celou akci si užili učitelé, vedení školy, hlavně děti a také my. Na škole o nás
bylo po celou dobu královsky postaráno. Na závěr jsme jako pozornost dostali
tradiční oplatky z Ptení. Jsme rádi, že jsme také my mohli škole a dětem věnovat
dárky na památku.
Už od prvních chvil jsme viděli, že si paní ředitelka užívá akci stejně tak jako
děti. Na závěr nám složila krásnou poklonu: „Jsme moc rádi, že jste za námi přijeli až
do našeho malého Ptení, ale jak můžete vidět, v naší škole to žije a už se nemůžeme
dočkat, až zahájíme pravidelné kroužky stolního tenisu."
Chválou nešetřil ani pan starosta: „Vaše show je naprosto parádní, sice je
určena primárně dětem, ale i já jsem si ji užil. Posbíral jsem všechna razítka a dostal
i diplom za odměnu. Jsem moc rád, že jste za námi s touto super akcí přijeli. “
Jsme moc rádi, že akce vzbudila tolik pozitivních ohlasů a podnítila vznik
nového kroužku stolního tenisu. Tento týden máme před sebou ještě další 2 show na
Moravě a ve Slezsku! Těšíme se a doufáme, že budeme stejně úspěšní jako v malé
škole v Ptení!
Česká asociace stolního tenisu
Zúčastnili jsme se panelové diskuze
Ve dnech od 18.11. do 26.11. proběhl po celém světě Týden globálního
vzdělávání. Náš kroužek Světová škola se stejně jako dalších 9 škol zúčastnil
panelové diskuze v Olomouci na téma Udržitelný turismus. Přednášeli nám panelisté
Milan Škoda, Michal Broža a Tomáš Daněk, kteří nám povídali o následcích
masového turismu.
Návštěva cestovatelky u nás ve Ptení
Naší školu navštívila mladá cestovatelka Liduš Pátá studující na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Procestovala přibližně 40 zemí a podle jejích slov se určitě
chystá projet téměř celý svět. Povídali jsme si s ní o možnostech a způsobech
cestování i o tom, jaká nás mohou potkat během cest rizika.
Ludmila Dočkalová, Adéla Dočkalová, Radka Lakomá, Nikola Konečná.

Z NAŠÍ OBCE
Sázení ovocných stromů
V sobotu 16. prosince se uskutečnila akce za
podpory REGIONU HANÁ s názvem "Sázení
ovocných stromů". Malí dobrovolní hasiči si mohli
zasadit svůj vlastní strom, o který se budou moci
starat. V 10 hodin se všichni sešli na místě, kde
ještě nedávno jezdily bagry při výstavbě kanalizace,
a s nadšením se vrhli do práce. Nejprve bylo nutné
vykopat pořádnou jámu, do které se stromy zasadí.
Pro lepší zakořenění se přidalo dostatek vody. Když
byly stromy na svém místě, bylo ještě nutné je
řádně ochránit před případným větrem a zvěří. K tomu posloužily připravené kůly,
které se zatloukly do země a stromy se k nim přivázaly. Každé díte si na svůj strom
připevnilo jmenovku nebo jiný symbol, aby bylo vidět, že je to právě jeho strom. Po
skončení sázení si všichni mohli říct: “Byla to sice dřina, ale zvládli jsme to." Tato
akce se snad všem líbila a můžeme jen doufat, že stromy porostou jako z vody. Všem,
kteří se zúčastnili, patří velké poděkování za to, že neváhali a přišli udělat něco nejen
pro sebe, ale i pro druhé.
Pavel Šnajdr
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Výlet za kulturou
V sobotu 16.prosince jsme vyrazili plným autobusem ze Ptení za kulturou směr
Brno. Naším cílem bylo - Laser Show Hall BOBYCENTRUM a muzikál napsaný podle
písní Michala Davida – Děti ráje. Do Brna jsme
dorazili kolem jedné hodiny odpoledne. Společně
jsme se přesunuli do krásných prostor
BOBYCENTRA, usadili a čekali …..Musím říct, a to
nejen za sebe, že tento muzikál se může s hrdostí
řadit mezi naše nejlepší české muzikály. Nejen
skvělé písničky Michala Davida, ale i herecké
obsazení v podání Lukáše Vaculíka a Sagvana
Tofiho, dalo muzikálu „šťávu“. Po skončení
představení nás již čekal pan řidič s autobusem.
Vyrazili jsme na zpáteční cestu plní dojmů, které jsme si museli ještě v rychlosti
sdělit. Nyní se můžeme těšit zase na další zájezd a další krásný muzikál….
Pavel Šnajdr
Půjdem spolu do Betléma...
Přemýšleli jste někdy, kde se vzal
betlém, který zdobí prostor před obecním
úřadem? Víte, kolik na něj padlo
materiálu?
Poprvé byl betlém veřejnosti
představen v loňském roce a to konkrétně
v den rozsvěcení vánočního stromu.
Původně jej tvořily čtyři postavy –
Jezulátko, Josef, Marie a ovečka. Letos k
nim přibyli Tři králové a oslík. Na
vytvoření postav padlo zhruba 10 menších
balíků slámy. Autorem jsou Pavel a
Markéta Šnajdrovi.
„Něco takového tady podle mě chybělo a když jsem viděl na nějaké vánoční
výstavě betlém, říkal jsem si, že by nebylo špatné, kdybychom i my ve Ptení jeden
měli,“ říká spoluautor, který čerpal inspiraci i na Pražském hradě.
Věděli byste, kolik času celkově trvalo vyrobit všechny sochy v betlémě před
obecním úřadem? Pokud víte správnou odpověď, nebo máte svůj tip, neváhejte
soutěžit na stránkách obecního úřadu http://pteni.cz/ o hodnotnou cenu. Soutěž končí
22.12.2017 ve 14.00 hodin.

Petra Vejmolová

OD NAŠICH HASIČŮ
Je poklidný sobotní večer v čase adventu, když se obcí rozezní siréna. Nikoho z
místních občanů asi úplně chladným nenechá, pro zásahovou jednotku sboru
dobrovolných hasičů však začíná boj o čas. Současně s kvílivým zvukem přichází také
sms s podrobnějšími informacemi. Nikdo se na nic neptá, všichni mají za cíl dostat se
do hasičárny v co nejkratším čase. Pro mnohé scéna jak z akčního filmu, pro
dobrovolné hasiče realita.
Jen za poslední čtvrtletí bychom mohli vzpomenout případy, kdy byly do akce
povolány jednotky dobrovolných hasičů včetně naší. Na začátku prosince to byl
výjezd k požáru rodinného domu v Přemyslovicích, kterou nepřežil jeden člověk. Na
místě až do ranních hodin zasahovalo celkem šest jednotek.
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Do paměti hasičů se vepsal také poslední říjnový víkend. V tyto dny se Českou
republikou prohnal silný vítr. Za následek měl nejen výpadky proudu, komplikace
s dopravou, ale i škody na majetku. K zasahům vyjížděli místní hasiči celkem pětkrát.
Většinou šlo o popadané stromy, v jednom případě déšť odnesl lidem střechu nad
hlavou.
Mohli bychom tady jmenovat všechny zásahy za uplynulé měsíce či roky, jsou to
ale fakta, která si každý občan může dohledat (například na stránkách SDH Ptení
http://sdhpteni.webgarden.cz/). Být dobrovolným hasičem není jen o aktivních
zásazích. Jejich starostí je rovněž hasičská technika, která musí být vždy v perfektním
stavu a okamžitě připravena, kdykoliv je to nutné. Mimo výše jmenované se aktivně
podílejí na pořádaných různých akcí ať už pro mládež, či širokou veřejnost.
Je potřeba si uvědomit, že se, jak už název jednotky Sbor dobrovolných hasičů
Ptení napovídá, jedná o činnost dobrovolnou a tudíž bezplatnou. Mnohdy tak hasiči
místo času stráveného s rodinou pomáhají lidem v nesnázích či dokonce ohrožení
života. Ve dne v noci jsou tito muži připraveni všeho nechat a jet pomáhat tam, kde je
to potřeba. A za to jim jistě patří velký dík.
Jistě nebudu mluvit jen za sebe, když jim do dalších let popřeji, aby těch zásahů
bylo co nejméně.
Petra Vejmolová
Srdečně zveme…
...na Silvestrovský špacír okolo Ptení, který se uskuteční v neděli 31. prosince v 10
hod. Sraz je u betléma na návsi. Občerstvení je zajištěno domácím gulášem, nebo si
můžete opéci vlastní špekáčky. Trasa vede cestou známou i neznámou, avšak
vhodnou i pro děti. S sebou si vezměte teplé oblečení a dobrou náladu. Návrat
předpokládáme okolo 14.hodiny.

Termíny plesů a akcí připravovaných v I. čtvrtletí roku 2018
► 20. ledna 2018
► 3. února 2018
► 10. února 2018
► 11. února 2018
► 24. února 2018
►25. března 2018

Myslivecký ples
Ples FC Ptení
Ostatkový ples SDH Ptení
Dětský maškarní karneval
Pochod za krásami našeho okolí aneb poznejme naše
studánky
Premiéra školního divadelního představení

Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

ŘÍJEN
Jančík Břetislav
Všetička Josef
LISTOPAD
Frodlová Libuše

Holubice 13
Ptení 175

PROSINEC
Kunovská Františka
Kabrhelová Marie

Ptení 176
Ptení 67

Ptení 147

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do
dalších let!
V TOMTO ROCE SE DO NAŠÍ OBCE NARODILI TITO NOVÍ OBČANÉ
Petruláková Kristýna
Podhorný Miroslav

6.1.2017
12.1.2017

Ptení 102
Ptenský Dvorek 90
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Musil Michael
Fládr Lukáš
Dočkal Martin
Porteš Radim
Frodlová Natálie
Nevrla Stanislav
Pírek Tobiáš
Sekanina Štěpán
Glouzar Martin
Klemešová Izabela
Černá Tereza
Pospíšil Jindřich
Jančíková Aneta

26.2.2017
15.3.2017
5.4.2017
6.4.2017
4.5.2017
4.5.2017
15.7.2017
28.7.2017
29.8.2017
4.9.2017
29.9.2017
3.11.2017
26.10.2017

PROSINEC 2017

Ptení 237
Ptení 282
Ptení 270
Ptení 71
Ptení 147
Ptení 297
Ptenský Dvorek 75
Ptení 129
Ptenský Dvorek 64
Ptení 36
Ptení 254
Ptení 316
Ptení 9

Přejeme dětem do života hodně štěstí, zdraví a lásky a jejich rodičům hodně
hezkých chvil prožitých s jejich dětmi.
V ROCE 2017 UZAVŘELI MANŽELSKÝ SVAZEK TITO
NAŠI OBČANÉ
29.4.2017
13.5.2017
8.7.2017
16.9.2017

Markéta Kohoutová a Jan Sekanina
Monika Sázelová a Tomáš Klemeš
Ivana Machalová a Vojtěch Šmidra
Kamila Přikrylová a Tomáš Silný

Na společné cestě životem přejeme hodně lásky, štěstí a vzájemného
porozumění
V ROCE 2017 NÁS NAVŽDY OPUSTILI TITO OBČANÉ
7.1.2017
17.1.2017
21.1.2017
24.1.2017
7.2.2017
5.4.2017
30.5.2017
7.6.2017
16.6.2017
20.6.2017
19.7.2017
3.8.2017
25.8.2017
10.11.2017
25.11.2017
8.12.2017

Klváček Lukáš
Černý Jindřich
Lehnertová Jana
Porteš Jaroslav
Krajíčková Ludmila
Brázdová Eva
Fródl František
Kejíková Marie
Porteš Josef
Veselý Jaroslav
Zatloukal Zdeněk
Klemešová Ivana
Sichová Ludmila
Opluštilová Emílie
Sychrová Milada
Hrazdil Alois

Ptení 36
Ptení 43
Ptení 36
Ptenský Dvorek 70
Ptení 251
Holubice 3
Ptení 20
Holubice 14
Ptení 71
Ptení 280
Ptenský Dvorek 80
Ptení 134
Ptenský Dvorek 90
Holubice 5
Ptení 238
Ptení 56
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