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Číslo 4

Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala a úspěchy
příštího roku ať předstihnou roky minulé. Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky, klidu, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a
pracovních úspěchů.
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci Obecního úřadu Ptení
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SLOVO STAROSTY
Vážení vánočně naladění čtenáři i vy všichni ostatní.
Zpravodaj píšu v nelehké době, kdy míra hojnosti vyprchala s příchodem nějakého pro nás neznámého viru
– označovaného jako Covid 19. Teď už ho známe a víme, že to není žádná legrace. Přesto si myslím, že jsme
schopni se tomu nepoddávat a zachovat si optimismus. Ani si nemyslím, že bychom měli na tento zvláštní
rok úplně zapomenout, vymazat ho z paměti. Byl to rok, jako minulý, který nás vyhodil ze zajetých kolejí,
někoho zbavil svobody, jiného naplnil obavami a strachem. Ano, někteří z nás určitě prožili i krásné okamžiky,
na které nezapomenou, posunuli se dále ve svých vztazích, ve své kariéře, narodily se děti apod. Čas
neúprosně běží a čím jsme starší, tím více vnímáme jeho zrychlující tendenci. Je na každém z nás, aby v době
adventu zpomalil a využil ten čas očekávání a tajemna k zamyšlení nad tím, co je pro nás v životě opravdu
důležité. Proto mi dovolte, že i já dám pár bodů k zamyšlení, neboť se týká běžného denního života v naší
obci a jsou to připomínky z řad občanů.
1) Hlučné činnosti – používání zařízení, jako jsou například sekačky na trávu,
cirkulárky, křovinořezy, motorové pily apod. Jak regulovat a vymezit tyto hlučné
činnosti? Vynechat víkendy? Svátky? Neděle? Co ale ti občané, kteří jsou přes
týden za prací a o víkendu potřebují kolem svých nemovitostí provést údržbu
včetně chalupářů a chatařů, kterých tu najdeme slušný počet? A co
dřevozpracující firmy podnikající v obci? Obec nemá zpracovanou obecně
závaznou vyhlášku obce, která by regulovala tyto hlučné činnosti, ale vždy bylo
nepsaným pravidlem, že svátek a neděle je dnem klidu.
2) Třídění odpadu – ukládejte tříděný odpad do kontejnerů, ne ke kontejnerům. Prosím, před vyhozením
plastové lahve sešlápněte, papírové krabice roztrhejte, složte a udělejte místo i pro ostatní. Někdy se stane,
že je na krabici ještě dodací adresa a hned víme, kdo nám takto přispěl. I na hřbitově hodit do plastů zeleň
asi nikdy nepochopíme. Pracovníci obce se pak v popelnicích statečně přehrabují a třídí to, co někdo může
vyhodit do kontejneru na parkovišti.
3) Dodržování nočního klidu – noční klid je až na uvedené výjimky stanoven od 22. do 6. hodiny. Vyskytly se
případy, kdy jsem se třeba o půlnoci pokoušel sjednat nápravu. Záleželo na přístupu původce hluku, ve
většině případů stačila domluva. Ojediněle nezbývalo než zavolat Policii ČR.
4) Pálení čehokoliv – především teď v topné sezóně. Je prostě na každém z nás, co
přiložíme do kamen na tuhá paliva. Stížnosti se týkaly i spoluobčanů, že vyprali
prádlo a po usušení na čerstvém vzduchu mohli prát znovu. Nemluvím o znečištění
ovzduší. Snažme se, aby se nám zde žilo dobře a spokojeně. Pokud každý z nás bude
ohleduplnější, myslím že se nám to podaří.
K životu v obci není důležitý jen obecní úřad, kde si můžete nechat vypracovat různé výpisy – z rejstříku
trestů, bodového hodnocení řidiče, z katastru nemovitostí, ověření podpisů, konverze dokumentů
z datových schránek apod. Důležití jsou především nositelé a organizátoři velké části kultury a pořádaných
akcí v obci. Dík patří všem místním spolkům působících v obci, a především Spolku Ptení beze slibů, které
převzaly organizování kulturních akcí, i těch, které dříve organizovala obec. Jsem velmi rád za tuto činnost,
neboť při počtu svatebních obřadů, které náš úřad realizuje, (je z toho nezanedbatelný příjem do obecního
rozpočtu), je obtížné najít volný víkend na organizaci těchto kulturních a společenských akcí. Touto cestou
chci poděkovat představenstvu a dozorčí radě firmy Javořice a.s., že na naši žádost o sponzorský dar na
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pořízení nového autobusu, hlukovou, dopravní a světelnou zátěž obce Ptenský Dvorek a Ptení, uvolnili milion
korun, který bude převeden na účet obce ve dvou platbách – v letošním a příštím roce po částce půl milionu
korun.
Vážení spoluobčané, zastupitelé, zaměstnanci obce a příznivci Ptení. Děkuji Vám za odvedenou práci,
podporu i kritiku. Člověk musí vždy jednat a reagovat na nejrůznější situace v reálném čase. Z takového
jednání nutně plynou relativní úspěchy, ale i výsledky, z kterých zrovna velké nadšení čišet nemusí. Jsou to
momenty člověka, ze kterých může čerpat a kterých se v budoucnu může vyvarovat a neopakovat chyby. Ať
se nový rok co nejvíce podobá Vašim představám o tom, jaký by měl být. Věřím, že se nám podaří posunout
zase o krok dál. Plánů máme každý spoustu.
Konec roku je spojen nejen s Vánocemi, ale i s vítáním nového roku. Všichni se jistě shodneme, že se
změnou letopočtu se rázem všechno nevrátí a nebude vše jako dřív. Ale od 1. ledna vše začíná. Vykročme
tedy všichni do nového roku s přáním, abychom si mohli život užívat plnými
doušky, mohli sportovat, za kulturou, do školy nebo jen tak posedět s přáteli.
Každý rok si přejeme hlavně zdraví. Někdo to myslí vážně, někdo opakuje
naučenou frázi. Myslím si, že letos si ho opravdu přejeme všichni, protože
víme, že se zdravím je spojeno štěstí a spokojenost. Přeji Vám a vašim
rodinám požehnané a pokojné prožití svátků vánočních. Ať se vám daří
realizovat přání a předsevzetí a rozsvítit Vaše srdce. Zároveň vzpomeňme na
naše spoluobčany, kteří nás navždy opustili. V srdcích budou žít dál. Užijte
si svátky v rodinném kruhu a v novém roce hodně, hodně, a ještě jednou
hodně zdraví.
Jiří Porteš
Vánoční slovo místostarosty

Vážení a milí spoluobčané,
letošní rok nám ukázal naši odolnost, empatii a schopnost spolupracovat, abychom čelili skutečné pandemii.
O to máme větší příležitost přemýšlet o tom, co je důležité, vážit si toho, co máme, a věřit v lepší časy. Velmi
rád bych vyslovil uznání lékařům a zdravotním sestrám, kteří ze sebe vydali to nejlepší, a to dokonce i nad
rámec svých schopností a povinností, aby zachraňovali lidské životy v této nelehké době. Velký dík patří také
paní ředitelce, učitelům a pracovníkům v naší Základní a mateřské škole v Ptení, kteří prožívají jedno z
nejtěžších období ve školství. Denně čelí novým případům nakažených dětí a podle toho musí rychle
reagovat, aby nedošlo k dalšímu šíření viru. Děti musí do karantény, a to přináší i velké problémy rodičům
dětí. Představuje to ohromnou psychickou zátěž jak pro učitele, rodiče, tak i pro samotné děti. Od začátku
roku se potýkám ze zdravotními problémy po úrazu. Věřte mi, že denně mě to omezuje ve spoustu
činnostech, které jsem dříve mohl dělat. Proto přeji všem, abychom všichni pod stromečkem našli jeden
společný dárek – zdraví pro všechny. Bude to nejvíc, co vůbec můžeme dostat.
A jaký bude příští rok? Bude takový, o jaký se sami přičiníme. Věřím, že většina z nás opět nalezne životní
optimismus a důvěru vůči svým spoluobčanům, lásku v rodině a touhu něčeho dosáhnout svou vlastní prací.
Nechť je pro nás všechny nadcházející rok rokem šťastným.
Roman Minx
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrn usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 16. listopadu 2021
A)

Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 1. 10. 2021 do 16. 11. 2021.
2) Informace o postupu prací na akci „Zbudování chodníku u rybníka v obci Ptení“.
3) Cenu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který proběhl 2. 10. 2021.
4) Provedenou deratizaci v obci Ptení.
5) Schválení jízdního řádu linky 780449 Ptení – Lipová, provozována dopravcem Obcí Ptení na období
od 12. 12. 2021 – 10. 12. 2022.
6) Rozpočtové opatření starosty č. 14/2021.
7) Adaptační strategii Mikroregionu Kostelecko na klimatickou změnu.

B)

Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení.
2) Revokaci usnesení bodu B/2 ze 17. zasedání ZO Ptení dne 5. května 2021 ohledně výběru zhotovitele
akce „Vybudování školních venkovních sportovišť v Ptení“.
3) Na doporučení výběrové komise schvaluje zhotovitele akce „Vybudování školních venkovních
sportovišť ve Ptení“ společnost Prostavby a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice v částce 7.590.000,- Kč bez
DPH, 9.183.900,- Kč s DPH. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
4) Obecně závaznou vyhlášku obce Ptení č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
5) Rozpočtové opatření č. 15/2021.
6) Pravidla rozpočtového provizoria (podle §13 Zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění) na 1. čtvrtletí roku 2022 – v jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí čerpat
finanční prostředky ve výši 1/12 výdajů roku 2021.
7) Cenu stočného na rok 2022 – 36,37 Kč/m3 bez DPH, 40,- Kč včetně DPH
8) Složení inventarizační komise – Předseda: Mgr. Horáková, Členové: pí Lakomá, p. Minx, Ing. Šustr,
p. Peterka.
9) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330069338/002-ADS mezi Obcí Ptení a EG.D, Lidická
1873/36, Brno, na akci „P. Dvorek, přeložka NN, Hrabovská“. Pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy.

Souhrn usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 16. prosince 2021
A)

Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 17. 11. 2021 do 16. 12. 2021.
2) Informace o směně pozemků v lokalitě kolem zámku ve Ptení.
3) Upozornění EG.D, a.s., vlastníkům nemovitostí, na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
v blízkosti elektrického distribučního zařízení.
4) Rozhodnutí KÚOK na zvýšení kapacity 500 stravovaných u školní jídelny ZŠ a MŠ Ptení.
5) Prodloužení termínu kolaudace bytové výstavby u akce „18 TI Ptení“ do 21.11.2024.
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6) Rozpočtové opatření starosty č. 16/2021.
7) Smlouvu o dodání radaru DR400.
B)

Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení.
2) Podání žádosti o poskytnutí dotace k projektu „Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení
(okres Prostějov)“ předkládaného v rámci programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
DT117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj
pro rok 2022. Zároveň schvalujeme financování vlastního podílu a případných nezpůsobilých výdajů
projektu.
3) Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 3/2021 mezi obcí Ptení a Delta Polkovice s.r.o., Polkovice.
Dodatkem se mění bod termínu realizace díla. Pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku
smlouvy.
4) Rozpočtové opatření č. 17/2021.
5) Revokace usnesení bodu B/3 z 21. zasedání ZO Ptení dne 16.11.2021 ohledně výběru zhotovitele akce
„Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení“ z důvodu nesoučinnosti vybraného
zhotovitele. Společnost Prostavby a.s. se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice ani po opakované výzvě
podle § 53 odst. 4 resp. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném
znění, dále jen „zákon“, nepředložila originály či ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, a je proto ze
zadávacího řízení vyloučena v souladu s § 122 odst. 7 zákona.
6) V souladu s § 125 odst. 1 zákona zhotovitele akce „Vybudování školních venkovních sportovišť
ve Ptení“ firmu Sport cité + s.r.o., Bílovice 519, za částku 7.682.395 Kč bez DPH, 9.295.697,95 Kč
s DPH, který se umístil na druhém místě původního hodnocení nabídek v elektronické aukci veřejné
zakázky. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.

Z NAŠÍ OBCE
Vánoční strom ve Ptení je opět nádherný

Bez fanfár se o víkendu 27. 11. 2021 rozsvítil vánoční strom v naší obci. Vláda
na poslední chvíli vzhledem k rychlému šíření koronaviru zakázala hromadně se
scházet u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Vedení obce a základní
školy se na základě rozhodnutí vlády rozhodlo zrušit slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu v obci. Jak loni, tak i letos, jsme se museli tedy obejít bez
průvodu dětí s lampiony, ohňostroje, skvělých perníčku a vánočního punče,
které pro nás vždy připravovala naše základní škola.
Již v létě jsem dostal nabídku na vánoční strom, který bychom mohli na
tradičním místě postavit a nazdobit světelným řetězy a ozdobami. Strom rostl
dlouhá leta u ZD Ptení. Sazenici Jedle douglasky věnoval rodině Markových cca.
před 27 lety místní hajný. Strom narostl do výšky 18 metrů. O kácení se postarali
pan Látal Bronislav a obecní zaměstnanec pan Vlach Pavel. Strom se již na místě
zkrátil na délku cca 6.metrů, který byl potom za pomoci nákladního vozu firmy

6

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2021

Delta Polkovice převezen a instalován na tradičním místě. Obecní zaměstnanci nazdobili strom světelnými
řetězy a stříbrnými ozdobami. Musím přiznat, že za pomoci matky přírody byl strom také dozdoben na
neurčitou dobu sněhovou pokrývkou. Máme v obci nádherný symbol Vánoc. Chtěl bych za všechny občany
Ptení touto cestou poděkovat rodině Markových za věnování vánočního stromu pro letošní Vánoce ve Ptení.
Roman Minx
Vánoční strom ve Ptenském Dvorku

Jako každoročně jsme zajistili vánoční stromek i do Ptenského Dvorku, a připravovali se na jeho nazdobení.
Týden před instalací jsme byli požádání firmou Javořice a.s. o zajištění a instalaci vánočního stromu. Strom
obci Ptení věnovala firma Městské lesy Prostějov. Strom instalovali zaměstnanci obce. O vánoční výzdobu se
postarala na jejich žádost firma Javořice a spolek Ptení beze slibů. V neděli 28. 11. 2021 u vánočního stromu
výše uvedená firma a spolek organizovala slavnostní rozsvěcení vánočního stromu spojenou s bohatým
programem a nádherným ohňostrojem, který v naší obci v takovém podání dle účastníků nikdy nebyl.
Roman Minx
Příměstský fotbalový tábor ve Ptení

Ve dnech 16. srpna až 20. srpna 2021 se konal ve Ptení první příměstský fotbalový tábor, kterého se
zúčastnilo šestnáct dětí ve věku od 11 do 15 let. Tyto děti nebyly jen ze Ptení, ale i z Vícova, Plumlova a také
Prostějova. Společně všichni utvořili skvělou partu a celý týden si užili. Během tábora byl na programu
například velký turnaj v bigballu, netradiční letní olympiáda, ranní kvízy, které některým zavařily mozky, a
také turnaj ve stolním tenise. Na konci samozřejmě nebyli odměněni jen nejlepší, ale všichni, kteří náročný
program zvládli. Samozřejmostí bylo i samostatné servírování jídla a úklid. Zvláštností tábora byly netradiční
trestíky, které si ale nakonec všichni nebojácní užívali.
„Děkujeme velmi obci Ptení za zapůjčení sokolovny, která se nám stala útočištěm a klubu FC Ptení za možnost
využívat hřiště a šatny. V roce 2022 chceme uspořádat další takový tábor a snad přivítáme minimálně stejné
množství nadšených fotbalistů,“ řekl nám organizátor Michal Brachtl.
Vítek Minx
Rok 2021 v mládežnickém fotbale ve Ptení

Tento rok byl nejen v mládežnickém sportu velmi těžký a složitý. Jarní soutěž starších žáků, ve které jsme
hráli o medailové pozice ve sloučeném týmu s Plumlovem, se již nerozběhla, a tak jako ta minulá byla
anulovaná. Od podzimu roku 2021 nebylo do poslední chvíle jasné, jaké týmy dokážeme poskládat, jelikož je
pro sport, zvláště ten vesnický, špatná doba.
Hráčů není mnoho. Bohužel někteří skončí, aniž by řekli. Někteří použijí tisíce výmluv, jen aby nemuseli cvičit.
Nevadí. Do soutěžního ročníku jsme nakonec poslali všechny naše mladé hráče. Starší žáci hrají ve spojení s
Vícovem a Plumlovem okresní přebor a trénuje je Jakub Rozsíval. Dorost, za který nastupuje až pět našich
mladíků, hraje krajskou soutěž. Mladší žáci nastupují za tým Vícova, jelikož samotný tým složit nedokážeme.
Na jaře roku 2022 chceme do Ptení dostat aspoň dva zápasy dorostu, který je složen z hráčů Plumlova, Ptení
a Protivanova. Snad bude pro kluky zážitek hrát na domácí půdě před zraky svých kamarádů, kteří se třeba
zase k fotbalu vrátí. „Základním článkem v dorosteneckém týmu je rychlík Ondřej Kuba, který má za sebou i
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starty v mužském týmu, ale přece jen se potřebuje vyhrát ve své kategorii. Dalším hráčem, který nastupuje
velmi často je Matěj Mikuš, který již ve svých třinácti letech převyšuje svým přehledem starší spoluhráče a je
velkým talentem. Snad bude dál v tvrdé práci pro žáky i dorost pokračovat. Tomáš Klementa je zase stálicí
na levém beku. Pár minut odehráli i Adam Sedláček a Petr Kučera,“ zhodnotil hráče ze Ptení ve sloučeném
klubu jejich trenér Michal Brachtl a zamyšleně dodal: „Na jaro začneme trénovat už v lednu, jelikož v několika
zápasech některým došel dech už v šedesáté minutě. Někteří si o střídání řeknou mnohem dříve.“
„V práci v tomto sloučeném klubu dorostenců chceme pokračovat, jelikož v tom vidím přínos pro všechny
zúčastněné kluby i hráče. Navíc do další sezóny budou kluci o rok zkušenější a již nebudou nejmladší v soutěži.
Odejdou jen dva hráči, zbytek zůstane a bude bojovat o vyšší příčky,“ zhodnotil situaci spojeného týmu
Roman Minx.
Roman Minx

Vítání občánků 2021

16. října 2021 v sobotním odpoledni se konalo slavnostní vítání nových občánků, které se odehrálo jako
obvykle v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Ptení. Kromě rodičů dětí se dostavil i značný počet babiček,
dědečků a ostatních přátel rodin, účast byla velmi hojná. Slavnostní akt pro nově narozené děti a jejich rodiče
se celý minulý rok kvůli protiepidemickým opatřením nemohl uskutečnit, a proto letos proběhla 2 vítání a
pozváno bylo 20 nových občánků, a to za období od října 2019 do září 2021.
Na vítání občánků nechyběl ani kulturní program. Velmi milé překvapení bylo, když všichni zúčastnění mohli
spatřit v hanáckých krojích 5 našich malých i velkých občanů a během programu byla zarecitována básnička
v hanáčtině. Slavnost probíhala dle tradičního scénáře, slova projevu starosty obce plná životních moudrostí
a zkušeností si jistě rodiče vzali k srdci. Následoval podpis do pamětní knihy a předání dárečků. Malým
občánkům byl předán finanční dar ve výši 2000 Kč a dětská osuška. U dětské kolébky následně zaznělo pásmo
písniček a básniček dětí z mateřské školy. Maminky mile překvapila krásná kytička, která jim byla předána
s kouzelným úsměvem od dětí. Slavnostní program doprovázely zvuky klavíru pohádkových písní Frozen a
Lví král.
Následovalo několik fotek na památku s miminkem. Cvakl poslední snímek fotoaparátu a malý obřad byl u
konce. Jen radost a milé vzpomínky na dnešní krásné setkání zůstává v srdci všech přítomných účastníků.
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Nově přivítanými občánky obce Ptení jsou:
Laura Vojtková
Emilie Sekaninová
Matěj Hradil
Richard Porteš
Jan Tesař
Adam Výmola
Filip Bošuk
Václav Frodl
Jiří Hrabal
Daniel Klemeš

Valerie Vašutová
Kristýna Elisabeth Šmídová
Lukáš Nevrla
Daniel Batík
Sabina Pírková
Vítek Ryba
Ondřej Zapletal
Valerie Králová
Noemi Štveráková
Vilém Klouda
Renata Lakomá

INFORMACE OBČANŮM
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Informace o změně ordinačních hodin od 1. 1. 2022
Ordinační hodiny Jamed s.r.o. - MUDr. Jana Hudcová, MUDr. Jana Oujezdská
Pondělí

7:00 – 11:00 Stražisko – sudé týdny
Jednov – liché týdny
13:00 – 18:00 Ptení

Úterý

7:00 – 11:00 Ptení
12:00 – 16:00 Protivanov

Středa

7:00 – 14:00 Protivanov

Čtvrtek

7:00 – 12:00 Ptení
12:30 – 14:00 Javořice

Pátek

7:00 – 12:00 Ptení
13:00 – 16:00 objednaní pacienti Protivanov, návštěvy
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Z NAŠÍ ŠKOLY
S rokem 2021 se pomalu loučíme…

Co nám přinesl? Přehodnotili jsme, co je v životě důležité. Začali jsme více pečovat o sebe, abychom byli
v pohodě my i naši žáci.
V září jsme zářili a snažili se vrátit život ve škole do starých kolejí.
Pak začaly karantény a velké akce, kterými škola obvykle žila, se nemohly uskutečnit.
Povedlo se zachovat kroužky. „Světová škola“ připravila výstavy v parku a foyer školy a jednotlivé třídy si
chystaly různé aktivity a podnikaly objevné výpravy do přírody v okolí.
Paní kuchařky pro nás vařily zdravá jídla a přispěly k dobré náladě soutěžními obědy, tematickou výzdobou
jídelny a projektovými dny, které byly
věnovány chorvatské a ruské kuchyni.
Zapojili jsme se i do sportovních a
vědomostních soutěží. Deváťákům
bylo dopřáno na Mikuláše nadělovat
dárky a pár čertovských černých
obtisků bude tento den připomínat
až do příštího malování zdí...
V době adventu třídy luštily „vánoční
šifrování“ a nejpilnější žáci dostali
odměnu.
Poslední školní den v tomto roce děti
trávily se svými třídními učiteli.
Jménem všech zaměstnanců školy
vám přeji pohodové Vánoce a
v novém roce štěstí a zdraví!
Viera Šmilňáková
Globální vzdělávání v naší škole

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do
Týdne globálního vzdělávání, který se konal v týdnu
od 15. do 19. listopadu. V rámci výuky se deváťáci
seznámili nejen se vztahem klimatické změny a
módního průmyslu, ale také za jakých podmínek se
oblečení a boty vyrábí. V úterý 16. 11. 2021 se poprvé
zúčastnili online konference, kde tyto problémy
probírali s odborníky z praxe.
Tématu módního průmyslu jsme se ve škole věnovali
i začátkem října prostřednictvím Výstavy na stromech,
která obsahovala přibližně 15 panelů, které
popisovaly pěstování bavlny a celý proces výroby
oblečení. Panely byly instalovány v parku ZŠ a byly tak
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přístupné nejen žákům, ale i širší veřejnosti.
V současné době je ve vestibulu ZŠ instalována výstava Poznej své boty. Pokud byste se chtěli dozvědět více
o tom, jak a kde se boty vyrábí, tak jste srdečně zváni.
Mgr. Jakub Ambros
Z naší školky

Se začátkem prosince a první sněhovou nadílkou jsme u nás ve školce přivítali „paní Zimu“ jak se patří. První
sněhové vločky nám zasypaly celou zahradu, čehož jsme hned s dětmi využili a na zahradě vyrostlo několik
sněhuláků nejrůznější tvarů i velikostí. Velkou zábavou byla také koulovačka a bobování na našem
školkovském kopečku.
6. prosince nás navštívil svatý Mikuláš s čertíkem. Těchto rolí se kvůli nepříznivé situaci opět zhostily paní
učitelky stejně jako minulý rok. I když některé děti tušily, kdo se pod maskou ukrývá, na atmosféře to neubylo
a děti si vyslechly své prohřešky, ale také dostaly sladkou odměnu, kterou si vysloužily za recitaci
nachystaných básniček.
Abychom rodiče neochudili ani o oblíbenou vánoční besídku, nacvičili jsme pro ně pásmo vánočních básniček
a písniček, ze kterých jsme pro ně sestříhali stejně jako minulý rok vánoční video.
Za odměnu jsme si pro děti nachystali malé pohoštění v podobě cukroví. Největší odměnou však byla pro
děti vánoční nadílka, kde pod stromečkem našly spoustu krásných dárků. Odměnou pro nás paní učitelky pak
byly jejich zářivá očička a nefalšovaná dětská radost.
A my bychom vám chtěli tímto popřát, ať i vy najdete pod stromečkem vše, co si přejete a třeba se vám
podaří se alespoň na chvíli vrátit do dětství a zapomenout na vše špatné, co se v tomhle roce událo. Přejeme
vám do nového roku pohodu, lásku a zdraví.
Kolektiv MŠ Ptení
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Z OBECNÍ MATRIKY

V TOMTO ROCE NÁS NAVŽDY OPUSTILI TITO OBČANÉ
Božek Josef
Šoustalová Ludmila
Koudelka Miloslav
Koudelková Karla
Novák Petr
Přikrylová Františka

Špicerová Marie
Novotná Kristina
Růžičková Julie
Ing. Dušek Václav
Strouhalová Anežka

BLAHOPŘÁNI JUBILANTŮM
Říjen

Listopad

Prosinec

Sedláčková Františka
Přikrylová Františka

Skulil Miroslav
Pochylý Václav
Dosedělová Jarmila
Klváčková Zdeňka
Rozsíval František

Hadrová Jitka
Huňka Karel
Zbořil Stanislav

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let.

V TOMTO ROCE SE DO NAŠÍ OBCE NARODILI TITO NOVÍ OBČANÉ
Sabina Pírková
Vítek Ryba
Ondřej Zapletal
Valerie Králová

Noemi Štveráková
Vilém Klouda
Richard Kočnar

Celkově bylo Matričním úřadem Ptení za rok 2021 uzavřeno 33 manželství, z toho 7 ve Ptení a 26 ve
Zdětíně. Za uvedený rok bylo provedeno 200 legalizací a vidimací.
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