PROSINEC 2020

Číslo 4

Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to je klid, pohodu a zdraví! Hezké
prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše nejlepší v
novém roce Vám přeje
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci Obecního úřadu Ptení
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět je tady poslední měsíc v roce, měsíc předvánočního a vánočního času. Máme za sebou podzim, který
jsme prožili s další koronavirovou vlnou. Řada našich občanů si onemocněním Covid 19 prošla a někteří z nás
bohužel v důsledku tohoto onemocnění přišli o někoho ze svých blízkých. Žijeme v době pandemie, kdy
dochází k zapínání a vypínání jednotlivých částí ekonomiky. Situace není jednoduchá, ale musíme se s ní
vypořádat. Prožíváme adventní čas, který je jiný než jsme byli zvyklí. Musíme k dané situaci pozitivně
přistoupit, přizpůsobit a změnit naše zvyklosti. Naše blízké, se kterými nesdílíme společnou domácnost, více
oslovovat pomoci telefonu a sociálních sítí, a dostatečně tím kompenzovat osobní kontakt, který nám všem
tolik chybí. Musíme i eliminovat rizika s šířením koronaviru, který se stále mezi námi vyskytuje omezujícími
opatřeními. Těmi nejviditelnějšími jsou nošení roušek na určených místech i omezení počtu účastníků na
sportovních, kulturních a společenských akcích. Naší obce se bezprostředně týká i poslední zmíněné. Kvůli
tomuto omezení jsme bohužel byli nuceni zrušit setkání jubilantů, předvánoční výstavu a tradiční rozsvícení
stromečku. Ve Ptení jsme stromeček rozsvítili bez účasti veřejnosti, a z důvodu vládního opatření naše děti
přišly o tradiční lampionový průvod, rozdávání perníčků a dětský punč. Na tomto místě chci poděkovat
manželům Ivaně a Zdeňkovi Doleželovým z Ptenského Dvorku za darování krásného stříbrného smrku, který
nám ve Ptení zkrášlil místo před mateřskou školkou.
Sloupek starosty v tomto vydání nemůže mít jiné téma než vánoční a novoroční. Znamená to, že za
pár dní usedneme ke svátečně prostřenému stolu a v pokoře budeme očekávat svátek narození Ježíše Krista.
Dům se naplní vůní jehličí a sladkého cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí,
které budou s napětím očekávat dárky od Ježíška. Je pravda, že právě uplynulý rok znamenal pro mnohé
hlubší zásah do peněženek a s tím i související uvažování o finanční budoucnosti. Ohlížíme se zpět a současně
přemýšlíme, co nás čeká v nastávajícím roce. Je tedy dobré se do budoucna dívat s optimismem a doufat
v lepší časy. Doufat v to, že následujících dvanáct měsíců budeme trávit ve zdraví se svými blízkými a
v prostředí útulného domova, kde se cítíme bezpečně. Nenechme se vykolejit strachem a nervozitou
z neznámého. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat i po celý příští rok. Pojďme
si uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc se pokusíme trávit příjemně a pokusíme se, když ne úplně vypnout,
tak alespoň omezit naše myšlenky na stres a práci a budeme více myslet na lidi kolem nás, ať už na ně máme
jakýkoliv názor. A pokud si dáváme předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k našim bližním a
spoluobčanům, toleranci a pochopení pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností, které nám
znepříjemňují život. Nezapomínejte na své blízké. Myslete na to, že nejlepším dárkem je Váš úsměv,
pohlazení či laskavé slovo. Těšte se jeden na druhého, být spolu navzájem. To nestojí nic, ale hodně znamená.
Vánoční čas spočívá v konání dobrých skutků neznámým lidem. I my se někdy můžeme ocitnout mezi
potřebnými. Mějte na paměti rčení „Přej a bude ti přáno“. Také vzpomeňte na naše nejbližší, kteří nás navždy
opustili.
Vážení spoluobčané, přeji Vám pohodově prožité vánoční období, bohatou nadílku pod stromečkem
a k tomu především pevné zdraví, které je základem pro překonání všech životních úskalí. Současně dostatek
vůle k nadhledu v situacích, kde nejde o život. Také přeji hojnost Božího požehnání, štěstí a úspěšný rok 2021.

Jiří Porteš
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Vánoční slovo místostarosty

Vážení a milí spoluobčané,
stromeček, kapr, vánoční cukroví, koledy a čas s rodinou, to vše a mnohem víc pro nás znamenají Vánoce.
Pro mnohé je to ale i spousta jídla, pití, dárků a společenských akcí. Starší z nás zažili dobu, kdy celoročně
fungovalo jen pár obchodů s minimálním výběrem zboží. Objednávky přes internet neexistovaly vůbec.
I přesto se Vánoce se Štědrým dnem konaly. A budou i letos. Prožívejte všechny dny naplno bez rozdílu, zda
svítí slunce nebo leje, zda vám po tváři stékají slzy, či ústa máte smíchem od ucha k uchu. Vždyť život je tak
krásný v každém věku, život není na zkoušku, pokus máme jen jeden, tak ho žijte naplno, jak to jen jde.
Plňte si i své sny, neboť i ty jsou součástí života každého z nás a náš život obohacují. Vánoční svátky jsou ale
především svátky klidu a určité naděje, a proto mi, prosím, dovolte, abych vám všem popřál příjemné
prožití svátků vánočních, mnoho pohody, spokojenosti v novém roce a pevné zdraví.
Roman Minx

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrn usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 3. listopadu 2020
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 9. 9. 2020 do 3. 11. 2020.
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ptení za období 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020 – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
3) Zaregistrování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci „Vybavení pro kulturní a spolkovou
činnost obce Ptení“.
4) Provedení deratizace v obci Ptení.
5) Rozpočtové opatření starosty č. 10/2020.
6) Informace o směně pozemků v lokalitě kolem zámku mezi Magistrátem města Prostějova a obcí
Ptení.

B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení.
2) Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 14/2/SEP o svozu a zajištění využití tříděného odpadu. Pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy.
3) Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce bytu 2+1 Ptení č. p. 175“ firmu Jiří Boháč, Ptení 168, 798 43
Ptení, v částce 494.917,- Kč bez DPH, 569.154,55 Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
4) Plán společných zařízení, zpracovaný v rámci provádění Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Seč
u Lipové.
5) Pravidla rozpočtového provizoria (podle §13 Zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění) na 1. čtvrtletí roku 2021 – v jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí čerpat
finanční prostředky ve výši 1/12 výdajů roku 2020.
6) Složení inventarizační komise: Předseda: Mgr. Horáková, Členové: pí. Francová, p. Minx, Ing. Šustr,
p. Peterka.
7) Výběr zhotovitele projektové dokumentace akce „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Ptení“ firmu
Deals management, a.s., odštěpný závod Pitterova 2855/11, Praha 3, v částce 275.000,- Kč bez DPH,
332.750,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
8) Výběr zhotovitele projektové dokumentace akce „Rekonstrukce stávající komunikace Boudy, směr
Stádlisko“ firmu Cad Projekt Plus, s.r.o., Riegrova 793/2, Prostějov, v částce 351.000,- Kč bez DPH,
424.710,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

4

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2020

9) Výběr zhotovitele projektové dokumentace akce „Zbudování chodníku za mostem v Ptenském Dvorku
směr kaplička“ Ing. Tomáše Olšu, Tyršova 931, Bystřice pod Hostýnem, v částce 108.000,- Kč. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
10) Výběr zhotovitele projektové dokumentace akce „Zbudování chodníku u rybníka ve Ptení“ Ing. Tomáše
Olšu, Tyršova 931, Bystřice pod Hostýnem v částce 92.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
11) Výběr zhotovitele projektové dokumentace akce „Rekonstrukce parkoviště u pošty“ firmu Cad Projekt
Plus, s.r.o., Riegrova 793/2, Prostějov, v částce 153.000,- Kč bez DPH, 185.130,- Kč včetně DPH.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
12) Výběr zhotovitele projektové dokumentace akce „Zbudování chodníku a parkové úpravy – propojení
mezi ZŠ Ptení a poštou“ firmu Cad Projekt Plus, s.r.o., Riegrova 793/2, Prostějov, v částce 67.000,- Kč
bez DPH, 81.070,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
13) Výběr zhotovitele projektové dokumentace akce „Rekonstrukce části objektu na parc. č. 72
Skládalovo“ firmu Cad Projekt Plus, s.r.o., Riegrova 793/2, Prostějov, v částce 48.000,- Kč bez DPH,
58.080,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
14) Dosavadní soudce přísedící u Okresního soudu v Prostějově – Mgr. Ludmilu Horákovou, Ptení 104
a paní Marcelu Vavřínovou, Ptení 155.
15) Rozpočtové opatření č. 11/2020.
16) Podání žádosti o dotaci k projektu „Vybudování školních venkovních sportovišť v Ptení (okres
Prostějov)“ předkládaného v rámci programu: Podpora a rozvoj regionů 2021, podprogramu: Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: DT117d8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
(Ministerstvo pro místní rozvoj).
17) Navýšení příspěvku na stravování zaměstnancům OÚ Ptení. Celková cena stravenky bude mít hodnotu
70,- Kč. Obec Ptení přispěje v poměru 50% hodnoty stravenky, 50% hodnoty si hradí zaměstnanec.
Navýšení bude platné od 1. 12. 2020.

Souhrn usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 10. prosince 2020
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 4. 11. 2020 do 10. 12. 2020.
2) Protokol o provedení matriční kontroly u Obecního úřadu Ptení – nebyly zjištěny žádné nedostatky, je
řádně zabezpečen výkon státní správy na úseku matrik, vidimace, legalizace a správních poplatků.
3) Cena vodného pro rok 2021
- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 bez DPH, 40,26 Kč/m3 včetně DPH
- pevná složka 180,- Kč/rok bez DPH, 198,- Kč/rok včetně DPH
4) Informace o Tříkrálové sbírce v Konickém regionu.
5) Rozpočtové opatření starosty č. 12 a 13/2020.
6) Uzavření obecního úřadu ve Ptení od 23. 12. – 31. 12. 2020.

B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Smlouvu o dílo č. 17/2020 na zpracování žádosti o dotaci v rámci programu Podpora rozvoje regionů
na rok 2021 projektu „Hřiště s atletickým oválem, víceúčelové hřiště na fotbal, házenou, volejbal,
nohejbal“ mezi Obcí Ptení a BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, Olomouc v částce 20.000,- Kč bez DPH,
24.200,- Kč včetně DPH.
2) Cenu stočného na rok 2021 – 33,64 Kč/m3 bez DPH, 37,- Kč včetně DPH.
3) Obecně závaznou vyhlášku obce Ptení č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
4) Nákup nového autobusu v částce 1.790.000,- Kč bez DPH, 2.165.900,- Kč včetně DPH.
5) Rozpočtové opatření č. 14/2020.
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Z NAŠÍ OBCE
Dokončené stavební práce

1.) Oprava zdi na místním hřbitově je dokončena. Bohužel klimatické podmínky již nedovolily za zdí
terénní úpravy a po konzultaci se zahradnickou firmou jsme se domluvili na příští rok.
2.) Obecní pracovníci provedli spolu s těžkou technikou provizorní vysprávku povrchu na parkovišti,
autobusové zastávky a u hřbitova.
Probíhající stavební práce

Začala rekonstrukce obecního bytu Ptení č.p. 175.
V rámci rekonstrukce budou provedeny tyhle práce: nová elektroinstalace, omítky, podlahy,
koupelna včetně sprchového koutu, interiérové dveře a vstupní dveře. V kuchyni bude instalována nová
kuchyňská linka včetně spotřebičů.
Projekty

Převzali jsme již od projekční firmy projektovou dokumentaci na víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Ptení.
V těchto dnech pracujeme s firmou BM asistent s.r.o. na podání žádosti o dotaci z programu: Podpora
a rozvoj regionu 2021, podprogramu: Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul obnova sportovní
infrastruktury (Ministerstvo pro místní rozvoj), kde je možné získat dotaci až do výše 5.mil. Navíc budeme
žádat Národní sportovní agenturu, která vyhlásila taktéž dotační výzvy v oblasti rozvoje sportovní
infrastruktury. Zde je poskytována dotace až do výše 70 % z celkových nákladů.
Roman Minx
Farní tábor Protivanov 2020

Letošním rokem jsme si uvědomili, jak je možnost konání letních táborů ohrožená. Nejenže jsme se
museli rozloučit s našim oblíbeným otcem Mariuszem, který se rozhodl vrátit do svého rodného Polska,
ale také jsme museli čelit světové pandemii COVID-19. Ale i ten je na nás krátký.
Vyzbrojili jsme se anticovidem, dokoupili větší množství desinfekčních prostředků, na zdravotníka jsme
uvalili břemeno zodpovědnosti a pustili jsme se do příprav 14. farního tábora.
Jako předchozí dva roky byl hlavním vedoucím Vítek Minx, který společně s dalšími sedmnácti
vedoucími od prosince 2019 připravoval tábor pro 40 dětí ve věku 6 – 15 let zasazeného do míst
protivanovské přírody, probíhajícího ve dnech 2.8. – 13.8.
Téma bylo na motivy Letopisů Narnie, Prince
Kaspiana. Vedoucí dětem hráli scénky a připravovali jim
tematické hry. Jeden den jsme se všichni vydali na túru
k lipovskému hrádku a společně si užili krásného výletu.
Jakožto křesťanský tábor jsme též program provázeli
duchovními aktivitami, modlitbami, mšemi svatými atd.
Bez otce Mariusze jsme byli odkázáni na jiné faráře,
několik jsme jich pozvali, a díky jejich ochotě jsme mohli
slavit mše upravené pro děti a mládež každý den.
Měli jsme spoustu nováčků. Dělá nám to radost, že
k nám nastupují další a další generace a stávají se součástí táborové rodiny. Tábor je po mnohá léta

6

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2020

srdeční záležitostí mnoha lidí a rádi vidíme, že se těší takové přízni.
S přísnějšími hygienickými nařízeními se zvýšil i táborový rozpočet. Proto děkujeme všem, kteří nám
finančně pomohli, zejména Zastupitelstvu obce Ptení.
Vítek Minx

INFORMACE OBČANŮM
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Ve Ptení se posledních jedenáct let poplatek za odpady nezvedal. Už ale příští
rok si budou muset spoluobčané sáhnout do peněženek o něco hlouběji. Připlatí si na
poplatcích za odpady o 50,- Kč osobu a rok navíc. Výše poplatku se počítá ze skutečných
nákladů předešlého roku, které za rok 2019 činily 697,- korun na poplatníka.
Za zvýšením poplatku stojí zvyšující se náklady na jeho likvidaci. Pro rok 2021 je tedy
konečná cena stanovena na 500,- korun, osobě poskytující úlevu na 400,- korun. Stočné
pro rok 2021 zůstane na konečné ceně před snížením DPH do 30. dubna 2020,
tj. 37,- Kč/m3 včetně DPH. Místní poplatek ze psů se příští rok nemění. Nemění se ani
daň z nemovitosti, kterou mohou obce zvýšit místním koeficientem. Hlouběji do kapsy
bude mít ale i obec, na jeho rozpočtu se podepsala koronavirová opatření.

Z NAŠÍ ŠKOLY
Advent ve škole
Ještě v září bylo vše zalité sluncem. Plánovali jsme a částečně zvládli uskutečnit pro děti spoustu
kroužků a aktivit – tradičně Světová škola, kroužek orientačního běhu, nově Klub pro dívky a další. Ale
v průběhu podzimu se vše změnilo a nastalo obtížné období pro nás, děti i rodiče. Období distanční výuky,
které jsme nakonec ale zvládli dobře. Dovolte nám touto cestou poděkovat všem rodičům, babičkám,
dědečkům, kteří nám a svým dětem pomohli, aby se mohly vrátit do školy se správnou mírou vědomostí a
znalostí.
Na konci listopadu se naši žáci konečně mohli opět potkat ve škole a dostali šanci naživo probrat
potřebné učivo. Každý den ve škole se počítá a osobní kontakt s učitelem a spolužáky je těžké nahradit
obrazovkou.
Žáci 9. třídy se pilně připravují na přijímací zkoušky na střední školy, dělají „testy na nečisto“ a
výchovná poradkyně je zásobuje všemi potřebnými informacemi. Víme, že jejich cesta není jednoduchá,
snažíme se všichni ze všech sil, aby byli dobře připraveni a nemuseli se obávat o výběr své vysněné školy.
Chystáme se na soutěže v jazycích a přírodních vědách a věříme, že proběhnou i soutěže sportovní.
Některé děti se zúčastnili celostátní soutěže Brloh a Logické olympiády, ve které dobrého výsledku dosáhl
Antonín Vrba ze 4. třídy. A už v únoru na děti čeká velká mezinárodní matematická soutěž Pangea.
Čerti tento rok po škole neběhali, jenže se usadili ve školní jídelně, kde dohlíželi, aby žáci všechno
snědli. Kdo tak zvládl plný talíř, dostal navíc balíček s laskominami.
V době adventu každý den třídy řešily zábavné hádanky, které připravila paní zástupkyně a paní
asistentka. Komu se povedlo úkol vyřešit, výsledek vložil do kapsičky na sloupu ve vestibulu. Nejlepší třídy
byly odměněny. Kulaté sušenky a tak!
Moc pěknou adventní hru připravili pro žáky II. stupně i účastníci soutěže Brloh z 9.třídy. Doufáme, že
se najdou jejich následovníci, kteří budou přinejmenším stejně úspěšní a aktivní.
Do nového roku přejeme všem pohodu na každém kroku a všechno zlé ať nás obejde!
Viera Šmilňáková a Kateřina Mikšíková
Mikuláš u nás doma
O svatém Mikuláši je známo, že bohatým bral a chudým dával. Proto 5. 12. všechny děti očekávají
Mikuláše s andělem a čertem a taky nějakou tu nadílku. Kromě sladkostí děti dostávají i ovoce, oříšky a ty
zlobivé černé uhlí nebo brambory. Mikuláš se nás vždy zeptá, zda jsme byli hodní a my (nebo alespoň já) vždy
řekneme pravdu, i když malinko přibarvenou. Stejně je to blbá otázka. Děti tu jsou přeci od toho, aby zlobily.
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Nebo ne? Letos to u nás bylo trošku jiné kvůli koronaviru, Mikuláš nedorazil. Já už jsem byla smutná, že letos
nic nedostanu. Další den ovšem u dveří někdo zazvonil. Myslela jsem si, že je to paní s poštovním balíkem. To
jsem se však spletla. Za dveřmi mě čekal balíček s mým jménem a peříčko z andělova křídla. Nakonec jsem
byla happy jak dva grepy, protože jsem dostala něco dobrého na zub. S vámi se bohužel nerozdělím, protože
mi už nic nezbylo.
Michaela Hrubanová, 5.třída
BRLOH
Víte co je to Brloh? Je to zábavná týmová soutěž pro žáky základních škol a nižších gymnázií. BR – jako
brněnská, LO – jako logická, H – jako hra. Sestává ze 3 internetových kol, která trvají celý týden. Po jejich
dobu účastníci řeší 10 zapeklitých a zdlouhavých úkolů. Letos to bylo o to náročnější, že všichni 4 spoluhráči
se mohli setkávat pouze na meetu, denně mívali schůzky, kde úkoly řešili. Nebudu přehánět, když napíšu, že
dohromady nad řešením strávili stovky hodin.
Družstvu ve složení Aneta Francová, Radka Lakomá, Vojtěch Fajstl a Ondřej Kuba se povedlo s dalšími
asi 70 týmy základních škol postoupit do Malého finále, kde celkově skončili na krásném 10. místě v kategorii
Základních škol ze 150 aktivních týmů. Do úplného finále postupovalo pouze 7 družstev, našim finálový večer
unikl pouze o 2 body. Škoda!
I tak moc našim deváťákům blahopřejeme! Jsou prostě skvělí.
Kateřina Mikšíková a Viera Šmilňáková
Fotosoutěž „Krásy podzimu“
Ani na podzim naši žáci během distanční výuky nezaháleli a plně využívali své moderní miláčky –
mobily či foťáky. Tentokrát měla fotosoutěž už konkrétní téma, a tím byly krásy podzimu. Někteří fotografové
se věnovali krásám okolní podzimní přírody, další zachytili své halloweenské dýně, listy na zahradě či krásy
dušičkového období.
První soutěž, která se konala na jaře, měla velký ohlas, a teď se do soutěže zapojil téměř dvounásobný
počet žáků (33). Soutěž tak byla rozdělena na 1. a 2. stupeň. Výsledné pořadí bylo velmi vyrovnané, ale celkoví
vítězové byli jednoznační. Vítězem za 1. stupeň se stal Samuel Marek ze 4. třídy a vítězkou za 2. stupeň se
stala Adélka Dočkalová z 9. třídy. Všichni účastníci byli oceněni sladkou odměnou a už se těší na další kolo
soutěže. 
Mgr. Jakub Ambros
VÁNOCE
Už tu máme zase prosinec a jako každý rok tu budou za chvilku Vánoce, můj nejoblíbenější svátek.
Advent už začal, na domech blikají světýlka a já už pomalu začínám mít vánoční náladu.
Přála bych si, aby už začaly, ale jaké vlastně tento rok budou? Každý rok je trávím se svou rodinou a
vždycky se těším na to, až navštívím svoje prarodiče. Jenže můžu se na to těšit letos, když je jakákoliv návštěva
riskantní? V této situaci bych se asi neměla těšit na nic, protože si nemůžu být jistá, jak se to všechno ještě
vyvine. Jenže já se nedokážu netěšit. Miluji tu vánoční atmosféru a nemůžu se dočkat na vůni cukroví, ozdoby,
koledy a hlavně na tu jedinečnou pohodu. Nepotřebuji ani dostat hromadu dárků, jenom si přeji, abychom
byli všichni zdraví a nenechali jsme si tento krásný svátek zničit vším tím negativním, co se děje okolo nás.
Protože to by byla podle mě obrovská škoda.
Takže krásné Vánoce všem.
Radka Lakomá, 9. třída
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Drahý Ježíšku,
Jsme žáci Základní školy Ptení a chodíme do 6. třídy.
Chceme, abys věděl, že jsme se letos opravdu snažili být velmi hodní.
Některé hezké věci, které jsme letos udělali, jsou:
 Nosila jsem roušku, abychom mohli být všichni v pořádku.
 Pomáhám spolužákům, když něco potřebují vysvětlit.
 Snažím se co nejvíce pomáhat rodičům.
 Snažím se tolik neodmlouvat a nebýt drzá.
 Starala jsem se o maminku, když jí nebylo dobře.
 Fakt jsem se snažil pomáhat.
 Udělala jsem radost tátovi, že nosím dobré známky.
 Starám se o našeho starého psa, který už potřebuje pomoc.
 Pomáhám mamince a tatínkovi uklízet, na zahradě a s nákupy.
 Snažil jsem se udělat si všechny úkoly.

A tady je pár věcí, které bychom si za to na Vánoce pro ostatní přáli:
 Přeji si štěstí, zdraví, lásku a dobré kamarády všem lidem na světě.
 Aby všichni lidé byli zdraví.
 Chci, aby se všichni, co mají COVID-19, uzdravili.
 Ať už skončí koronavir a můžeme přestat nosit roušku a bylo všechno jako dřív.
 Přeji si dobrou náladu, a abychom byli šťastní.
 Chtěla bych, aby se všechny děti uzdravily.
Orientační běh 2020
 Přál bych si světový mír.
I přes nepřízeň osudu jsme se v roce 2020 zúčastnili 7 závodů Hanáckého
 Abychom
byli všichni
spolu.tréninků a hojného počtu tréninků
žebříčku, zúčastnili
se několika
měřených
v režimu rodinných
výletů.hezké
V jarníVánoce
době byly
větší tréninky pro zájemce
 A hlavně
pro pořádány
všechny lidi!
stylem, že v lese byly místo tradičních lampionů velké dřevěné kůly označené
červenou barvou, mapy zaslány mailem, a tak si na trénink mohl vyrazit kdo
chtěl, kdyPředem
chtěl. Sice
jsme
přišli o za
společné
chvíle,
ale zážitky
z lesarok
a hledání
Ti moc
děkujeme
návštěvu
a slibujeme,
že i příští
budeme moc hodní.
kontrol, tedy kůlů, nám musely stačit.
Mnoho pozdravů posílají žáci 6. třídy.
Na závodech se nám dařilo se střídavými výsledky, ale v této době jsme
byli všichni vděčni, že jsme si je užili a prožili! Samozřejmě není jen závod,
ale i vše kolem - po závodech v Podivicích koupání v biotopu, v září ještě děti na
závodech na Stražisku plavaly pro změnu v bazéně, po závodech u Šternberka
malý zmrzlinový výlet a po závodech v Jakubčovicích výlet do ostravské zoo.

10

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2020

Z posledních závodů v Pobučí si někteří donesli domů zbytky pizzy, na kterou jsme se zastavili v Litovli,
a někteří vzpomínku na pěknou podzimní bouřku s průtrží mračen.
Nesmím zapomenout ani na letní závody. Naši závodníci se účastnili závodů HSH Vysočina cup
ve Smrčku či Grand Prix Silesia v Bohdanovicích. Spousta našich nejmladších měla premiéru vícedenních
závodů v krásném prostředí Máchova jezera - třídenní Sandstones 2020. Počasí nám přálo, ubytování
v chatkách a ve stanech, voda, paddleboardy, výlety, hrad Bezděz, koupání a noční život na kolotočích. A taky
závody se spoustou borového jehličí, písku, kamenů, skalek,
skalnatých kopců a skal. Nejúspěšnějšími závodníky byli Alžběta
Klapková v kategorii D12B a Matěj Mikuš v kategorii H12B. Oba
získali po těžkém boji stříbrné medaile. Byli jsme na ně pyšní!
A na všechny, kteří závody v horku a kopcích nevzdali a statečně
se probojovali až do cíle poslední etapy.
I letos jsme si prostě ze závodů a společných tréninků
odváželi spoustu zážitků a legrace, dobrou náladu, zmoklé
oblečení i špinavé boty. V jednom batůžku jsme si dokonce
odvezli i myš, která se do něj schovala před deštěm.
Přejeme i Vám obdobné společné chvilky, pohodu, klid,
dobré kamarády a přátele! A nejen na Vánoce.
Ráda bych ještě poděkovala Obci Ptení za finanční podporu, bez které bychom byli o spoustu zážitků
ochuzeni. Děkujeme!
Za TJ Sokol Ptení, oddíl orientačního běhu
Kateřina Mikšíková

FC PTENÍ
Od našich fotbalistů
Postup od zeleného stolu do okresního přeboru. Vedení fotbalového klubu bylo nabídnuto doplnění
soutěže za Horní Štěpánov, který odstoupil ze soutěže a fotbal v téhle fotbalové baště skončil. Vedly
se zákulisní diskuze zda přijmout nebo odmítnout. Nakonec jsme nabídku přijali. Trenér František Vlach měl
z postupu do II. třídy největší radost a klukům věřil, že budou
v soutěži hrát důstojnou roli a budou takzvanou štikou soutěže.
Jeho věštecká předpověď byla do půntíku naplněna. Mužstvo
skončilo v neúplné podzimní tabulce na 5. místě se ziskem 17
bodů. Bohužel byla sezona předčasně ukončena 3 kola před
koncem podzimní části v návaznosti na mimořádná opatření Vlády
ČR, která nařídila úplný zákaz fotbalových aktivit. Dle informace
z fotbalového svazu budou utkání předehrána před začátkem jarní
části a konec soutěže posunut až do 27. června. Na jaře se můžeme
tedy těšit na dvojí derby s Vícovem.Doufám, že se situace kolem
COVIDU 19 v celém světě dostane pod kontrolu a budeme moc
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trénovat a hrát zápasy před zraky našich fanoušků. Jak můžeme vidět v televizi, je velmi smutné sledovat
televizní utkání bez atmosféry a diváků. Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelům obce Ptení
za vybudování závlahy na hřišti a poskytnutí finanční dotace na mládež z rozpočtu obce. Velice si toho
vážíme a uděláme maximum pro reprezentaci naší obce.
Vážení zastupitelé, občané a fanoušci fotbalu,
děkujeme Vám za projevenou přízeň v uplynulém roce. Přejeme všem hezké a klidné svátky a vše dobré
do nového roku 2021 Vám přeje celé FC Ptení, z.s.

Z OBECNÍ MATRIKY

V TOMTO ROCE NÁS NAVŽDY OPUSTILI TITO OBČANÉ
Veverka Jiří
Sichová Marie
Lužný František
Svozilková Anna
Žvátora Josef
Grepl Milan
Přikrylová Běloslava

Šustr Jiří
Výmolová Zděňka
Frodlová Libuše
Bureš Josef
Švec František
Staněk Zdeněk
Šálková Jarmila

Výmolová Libuše
Černý Antonín
Krejčiřík Pavel
Walsbergerová
Veronika Theresia
Vinklerová Františka

BLAHOPŘÁNI JUBILANTŮM
ŘÍJEN
Vítková Marie
Přikrylová Františka

LISTOPAD
Šustáčková Květoslava
Pochylá Milada
Šnajdrová Anna
Boháčová Jarmila
Černá Anna
Rozsívalová Marie

PROSINEC
Schönová Eva
Sedláček Josef
Šoustalová Ludmila

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

V TOMTO ROCE SE DO NAŠÍ OBCE NARODILI TITO NOVÍ OBČANÉ
Nevrla Lukáš
Vašutová Valerie
Klemeš Daniel
Hrabal Jiří
Frodl Václav
Výmola Adam

Tesař Jan
Porteš Richard
Hradil Matěj
Sekaninová Emilie
Šmídová Kristýna Elisabeth

V TOMTO ROCE UZAVŘELI MANŽELSKÝ SVAZEK TITO NAŠI OBČANÉ
Dominika Řeháková a František Plajner
Celkově bylo Matričním úřadem Ptení za rok 2020 uzavřeno 23 manželství, z toho 4 ve Ptení, 17 ve Zdětíně,
1 ve Vícově a 1 ve Stínavě. Za uvedený rok bylo provedeno 299 legalizací a vidimací.
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Vánoční rady a pověry
Ke Štědrému dni se pojí několik pověr, na které věřily převážně naše prababičky a díky kterým se tyto
rituály dochovaly až dodnes.
 Vyjde-li svobodná dívka při přípravě večeře ven z domu, určitě potká muže, který je jí souzen. Vdavky
se uskuteční, obejde-li dívka devatero stavení a z každého přinese skrojek vánočky.
 Po večeři je dobré hodit střevícem za hlavu. Bude-li ukazovat špičkou k východu, půjde svobodná dívka
do roka z domu.
 Je zvykem, že se prostírá jeden talíř a příbor navíc do sudého počtu.
 Od večeře se nikdy nemá vstávat, mohla by přijít kmotřička Smrt.
 Mince nebo rybí šupina položená pod talíř přináší do domu peníze.
 Zbytky od večeře zakopeme ke stromům, aby měly dostatek ovoce. Mák daný na Štědrý den slepicím
zaručí, že dobře ponesou.
 Kdo se celý den až do východu první večerní hvězdy postí, zaručeně spatří na stěně zlaté prasátko.

Vánoční zvyky a tradice
Krájení jablka - jablka se na podzim sklízena a skladovala jako zásoba na krušnou
zimu. To nejkrásnější jablíčko se na Štědrý večer podélně rozkrojilo. Pokud
jadérka uprostřed připomínala hvězdičku, značilo to štěstí.
Zapalování františků a purpury - tato tradice sahá až do dávné historie, příbytky
se na přelomu starého a nového roku vykuřovaly, aby se vyčistily od všeho zlého.
Vynášení štěstí - podle této tradice se na Štědrý den nemá zametat ani vynášet
smetí. Vynesli bychom si totiž veškeré štěstí.
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