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Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva
obce Ptení ze dne 20. srpna 2012

1)
2)

A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období
od 21. června 2012 do 20. srpna 2012
Náměty a podněty občanů na pořízení nového ÚP
obce Ptení
Změnu provozní doby na poště ve Ptení od 1. 9.
2012
Termín voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu
Parlamentu ČR - 12. a 13. 10. 2012
Informace k rekonstrukci chodníku ke hřbitovu
Informace k akci „ Kanalizace a ČOV Ptení“
Dopis zaslaný manžely Walsbergerovými a jejich
vyjádření ke Smlouvě o smlouvě budoucí
- prodej nemovitosti č.p. 27.
Vítání občánků - 22. září 2012 v 10 hodin v obřadní
síni OÚ Ptení
Zahájit opravu obecní bytovky č.175 a podání
poptávek

B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

Přijetí neinvestičního příspěvku pro JSDH od
Olomouckého kraje v částce 20 tis. Kč
Spolufinancování obce příspěvkem jednotce SDH
ve stejné výši jako z rozpočtu
Olomouckého kraje, tj. 20 tis. Kč
Smlouvu mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem
o poskytnutí neinvestičního příspěvku
ve výši 20 tis. Kč
Prodej pozemku v k. ú. Ptení - p.č. 2699/1 o
výměře 763 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu
Zbyňku Ťulpovi, Slatinky 44
Finanční příspěvek 5.000,- Kč občanskému
sdružení Sarkander na uspořádání letního
farního tábora
Finanční příspěvek 5.000,- Kč TJ Sokol Ptení na
uspořádání letního dětského tábora
Finanční příspěvek 3.000,- Kč FC Ptení na
uspořádání dětského dne ve Ptení
Finanční příspěvek 2.000,- Kč panu Zapletalovi na
uspořádání dětského dne ve Ptenském Dvorku
Odkup cesty p.č. 3257/2 o výměře 782 m2 v ceně
50,- Kč/m2 od pana Miloslava a Františka
Schnaubertových, Ptení 86 a přípravu kupní
smlouvy

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Prázdniny a období dovolených již skončily, začal nový školní rok a k nim i spousta povinností. Zůstávají
vzpomínky na hezky prožité chvíle, fotografie z cestování najdou své místo v počítači nebo se naaranžují do
alba a pomalu se náš život vrací do původních kolejí. Přestože práce na zahradách a polích nás bude
zaměstnávat celý podzim, věřím, že si i přesto najdete chvilku k přečtení našeho zpravodaje.
Vrakoviště, skládky všeho možného - od aut, lednice až po koberce, – tak vypadají některé plochy a volné
prostory v naší obci. Olej z vraků se vsakuje do země, při deštích teče obcí po silnicích a cestách olejová voda
daleko na cizí pozemky. Fantazie je proti skutečnosti chabá. Hrůzné hromady všeho harampádí kolem domů,
kontejnerů a příkopů jsou nejvhodnějším prostředím i pro myši, potkany a jinou havěť. Spolu s kočkami a psy,
kteří se stále v dostatečném počtu potulují po ulici, pak roznášejí bakterie, nákazu, nemoci a ohrožují ostatní…
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 údržba, natož vybudování něčeho nového.
Naopak těžce nesu anonymní škůdce, kteří bez lítosti ničí vše, co je napadne i přes to, že jim tyto věci mají
sloužit. Likvidace takto produkovaného odpadu zatěžuje obecní rozpočet a tedy i naše peněženky.
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Navíc velmi hyzdí a ničí naše společné životní prostředí a krásnou přírodu, která v našem okolí je.
Další nešvar v podzimních měsících - obtěžování sousedů kouřem při spalování listí, trávy a dřevin na
našich zahrádkách. Při této příležitosti upozorňuji, že spalování suchého rostlinného odpadu je možno provádět
pouze za příznivých rozptylových podmínek a zabránit tak obtěžování spoluobčanů. Prosím ale občany, aby
likvidaci odpadů pokud možno řešili jiným způsobem - organický materiál zužitkovali kompostováním,
separované odpady odkládali do kontejnerů, pytlů a popelnic.
Oznamuji všem občanům, že na obecním úřadě je možno si zakoupit jak plechové, tak i plastové
popelnice na odvoz tuhého komunálního odpadu. Cena za popelnice -plechová 110 l - 756,-Kč; plastová na
kolečkách 120 l - 816,- Kč; 240 l - 1026,- Kč. Je to nejlevnější cena, za jakou bylo možno popelnice objednat.
Ve dnech 12. a 13. října se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a volby do Senátu
Parlamentu České republiky. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - zasedací
místnost OÚ Ptení pro voliče bydlící ve Ptení a Holubicích, ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost jídelna
manipulačního skladu pro voliče bydlící ve Ptenském Dvorku.
Žádám občany, aby v případě zjištěných jakýchkoliv závad - poruchy veřejného osvětlení, nefunkčnost
rozhlasu či poškození obecního majetku, předali tuto informaci na obecní úřad.
V rámci dobré komunikace mezi obecním úřadem a obyvateli nabízíme novou službu pro občany přeposílání hlášení obecního rozhlasu občanům na e-mailovou adresu. Stačí jen nahlásit na OÚ Vaši e-mailovou
adresu a v odpoledních hodinách (cca v 15:00 hodin) přijdou na Váš e-mail důležité informace, které se týkají
hlášení dopředu avizující, ne hlášení časově krátkodobé.
Na závěr bych rád zdůraznil, že úspěšná práce, ať při vydávání zpravodaje nebo při jakékoliv činnosti, se
neobejde bez dobré spolupráce všech zúčastněných na všech úsecích. Nejsme profesionálové, jsou věci, které se
dají dělat jinak a které by jinak mohly vypadat. Ale ukažte mi někoho, kdo je bezchybný, kdo je dokonalý.
Proto vítám každou Vaší pomoc a děkuji za ni. Rád přivítám Vaše postřehy, připomínky a názory.
Přeji Vám, aby sluníčko a babí léto vydrželo co nejdéle a mohli jsme zažít ještě mnoho krásných chvilek
na zahrádkách, při odpočinku…
Jiří Porteš

Chodník
Po mnoho volebních období se zastupitelé obce zabývají myšlenkou vybudování nového chodníku
přes místní část obce Slatina na místní hřbitov. Není to tak jednoduchá záležitost, jak by se na první pohled zdálo.
Po obou stranách vozovky, kudy by chodník mohl být vybudován, je mnoho úzkých políček, jejichž majitelé musí
dát souhlas k odprodeji. I když se jedná jen o několik málo metrů pozemku, je nutné s každým majitelem uzavřít
smlouvu a provést výkup. Stavbu ještě komplikuje vodní tok, přes který je zapotřebí vybudovat nový most.
Mnoho občanů by ten kousek pozemku rádo darovalo obci i bezplatně, nebo za nějakou symbolickou cenu,
někteří přemýšlí, co by za to mohli získat. Potom je nutné zajistit územní souhlas, platné stavební povolení a
nakonec sehnat peníze. To se ale těžko podaří v jeden čas. Proto se zastupitelé dohodli, že chodník vybudují
postupně. Letos, když jsou peníze, dojde k opravě chodníku přes vesnici a v dalších letech se budou snažit
chodník dokončit až ke hřbitovu.
sk

„Oprava chodníku ke hřbitovu“
Projekt je realizován za
finanční spoluúčasti Olomouckého
kraje z Programu obnovy venkova
2012 příspěvkem 344.000,- Kč

www.pteni.cz

Září 2012

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

strana

3

Hola, hola, škola volá…
V pondělí 3.9.2012 jsme zahájili školní rok 2012/2013. V aule základní školy jsme přivítali
21 nových prvňáčků. V novém školním roce bychom se chtěli zaměřit na využívání nejnovějších
trendů ve výchovně vzdělávacím procesu. A začneme již od těch nejmladších! V první třídě
zavádíme nový způsob výuky matematiky. Matematika je předmět, který na školách většinou
nepatří mezi nejoblíbenější a v evropském průměru se v ní čeští žáci stále zhoršují, proto ji chceme
učit atraktivněji a logičtěji. Autorem učebnic je uznávaný pedagog prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Dále jsme zakoupili výukový program Mount Blue, který naučí děti psát na klávesnici všemi deseti.
Hravou formou děti motivuje k dosažení vrcholu hory, to je k ovládnutí celé klávesnice. Portál
Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů, využijeme i test volby povolání. Zúčastníme se
matematické a zeměpisné olympiády, olympiády z českého i anglického jazyka. V rámci projektu
z EU jsme dovybavili třídy interaktivní a projekční technikou. Dokončili jsme modernizaci počítačové učebny. V rámci
bezpečnosti dětí jsme nechali nainstalovat centrální zamykání školy.
Chtěli bychom se také více zaměřit na ekologii. Stali jsme se členy sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina,
jehož záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání. V rámci programu
M.R.K.E.V. se i letos připravíme na soutěž v přírodovědně - ekologických disciplínách Zelená stezka.
Zaregistrovali jsme se do soutěže pro 5. třídy všech základních škol v České republice: „Hravě žij zdravě“. Pokračujeme v
projektu „Ovoce do škol“.
I v letošním roce třídíme odpad. V říjnu proběhne sběr papíru. Peníze bychom chtěli využít na zakoupení školních
pomůcek a hrnčířského kruhu. Dovybavíme tak naši novou keramickou dílnu, kde děti s nadšením vyrábí
nádherná dílka.
Naši učitelé nabízí širokou škálu kroužků: taneční kroužek pro nejmenší, taneční hodiny pro páry,
sportovní hry, stolní tenis, tenisový a speedmintonový kroužek, orientační běh, břišní tance, divadelní,
ekologický, zdravotnický, matematický, počítačový, čtenářský, keramický a kroužek hry na kytaru. ZUŠ
Prostějov v prostorách školy vyučuje hru na klavír a dechové nástroje.
Záchranářský tým z Brna pro nás připraví soutěž v podávání první pomoci.
Plánujeme exkurze do hvězdárny, Britského centra Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci, čistírny
odpadních vod, různé zeměpisné exkurze. Chtěli bychom se podívat do KB, jak vypadá bankomat zevnitř,
na prostějovskou radnici, na zimní stadion, Krajský úřad v Olomouci, transfuzní stanici a další. Nesmíme
zapomenout ani na tradiční „Vánoční Vídeň“ a Mikulášskou besídku. V posledním lednovém týdnu
pořádáme lyžařský kurz.
Také v mateřské škole jsme přivítali 17 nových žáčků. V rámci adaptace pro ně kolektiv
pracovníků MŠ připravil prostředí plné pohody a pochopení, aby čas, který děti v mateřské škole prožijí, jim přinášel radost a
byla to pro ně příjemná zkušenost. Naše MŠ nabízí dětem mimovýukové aktivity v zájmových kroužcích, např. tvořivý,
hudební a pohybové hry. Dále zabezpečujeme ve spolupráci s LC – jazyková škola, s.r.o. seznámení s anglickým jazykem,
pokračujeme také s canisterapií. V letošním školním roce se zaměříme na zkvalitnění jazykových dovedností dětí ve spolupráci
s klinickým logopedem, který do
MŠ pravidelně dojíždí a
zaměříme se na upevňování
naučených jazykových
dovedností ve spolupráci
s rodinou dětí. Spolupráce
s rodiči je pro nás ve všech
směrech prioritní.
I ve školní jídelně nám
přibyli noví strávníci. Z první
třídy se ke stravování přihlásilo
18 dětí, z ostatních tříd se jich
stravuje 114. Celodenní
stravování zajišťujeme nejen pro
naši mateřskou školku, ale i pro
MŠ v Hluchově, Ohrozimi,
Stražisku a ve Vícově. Dále
poskytujeme závodní stravování
pro naše zaměstnance i pro
zaměstnance okolních organizací jakou jsou např. ZOD Ptení, Obec Ptení, Obec Zdětín, prodejna Jednoty na Stražisku…
Obědy si odebírají i starší spoluobčané.
Na měsíc říjen chystáme opět anketu pro děti ZŠ, která bude jako v loňském roce anonymní. Zde děti mohou mimo
jiné sestavit svůj návrh jídelníčku – samozřejmě dle zásad zdravé výživy. Také chceme v jídelně umístit schránku, kam by
mohli všichni strávníci vhazovat své věcné připomínky, návrhy a přání. Na měsíc prosinec připravujeme „Týden splněných
přání“.
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Požární sport SDH Ptení
Požární sport vznikl v roce 1937 a spojuje atletiku s určitými prvky a úkony z práce hasičů. Je to sport velmi
náročný a pro jeho zvládnutí je nutné spojit rychlost a obratnost, týmové sehrání, nebát se překážek, a mnohdy ani
výšek a osobních zábran. Královská disciplína požární útok je nejatraktivnější a nejrozšířenější disciplínou. Požární
útok plní 7 členů týmu, úkolem týmu je pomocí motorového agregátu PS12 a dalšího nářadí, dopravit vodu do terčů
vzdálených 90m od připraveného materiálu. Vítězí to družstvo, které úkon splní v nejkratším čase za dodržení
základních pravidel.
Muži z SDH Ptení se účastní především závodů Velké ceny Prostějovska, kde je právě požární útok
hlavní disciplínou. Velká cena Prostějovska vznikla 27.11.2009 v Čelechovicích na Hané za podpory bezmála 30
zástupců soutěžních družstev na Prostějovsku. Vzniká tedy samostatná regionální hasičská liga s názvem VELKÁ
CENA PROSTĚJOVSKA V POŽÁRNÍM ÚTOKU. Velká cena Prostějovska (dále jen VCP) je soutěž na vysoké
úrovni. Pravidla jsou jasně stanovena a ani drobné odchylky od pravidel nepřipadají v úvahu. Soutěží se v královské
disciplíně – Požární útok. VCP je sezónní podnik o 10-ti závodech pořádaných zástupci okolních SDH na okrese
Prostějov. Závodníci jednotlivých týmů mají předem registrované startovní pořadí a dle něj startují. Každé družstvo
musí být ve svůj čas na soutěžní trati. Na přípravu nářadí na základně mají soutěžící vyhrazených 5 minut, které
nesmějí překročit. Startuje se
výstřelem ze startovací pistole, která
spustí časomíru – ta je velice přesná
a měří dvě desetinná místa.
Odchylky lidského faktoru a
nepřesné zaokrouhlování tudíž
nejsou možné. V případě, že
družstvo odstartuje dříve, než startér
spustí výstřelem časomíru, pomocný
startér druhým výstřelem rozběhnuté
družstvo zastaví. Pokud družstvo
takzvaně „ulije“ start 2x, je
diskvalifikováno. Časomíra se
zastaví až po sražení obou terčů.
Celý závod probíhá pod dohledem
několika rozhodčích – startér,
pomocný startér, hlavní rozhodčí u
základny, rozhodčí u kádě a dva
rozhodčí u terčů. Po odběhnutém
útoku může četa složená zpravidla ze
dvou pořadatelů kontrolně přeměřit
hadice, zda družstvo nepoužívá nedovoleně upravené nářadí.
Je velice těžké prosadit se v tak prestižní soutěži na kvalitní úrovni, kde závodí především technicky vybavená
družstva, kterým s naší technikou nemůžeme konkurovat ani v případě maximální připravenosti závodníků. Rozdíly
v technice jsou nespravedlivé a to přiznávají všichni. Přece jen je rozdíl, zda stříkačka dopraví vodu do hadic za 12
vteřin, nebo za 4. Jak se ovšem všichni závodníci jistě shodnou – požární sport začal být atraktivní až v době, kdy
byl stroj silnější než člověk. Do té doby si pamatují všichni jen čekající „proudaře“ u terčů na vodu. Se silným
strojem musí mít vše daleko rozvážnější průběh. Pokud obsluha stroje nepřemýšlí a plným plynem nažene vodu
příliš rychle do hadic, tak i krásně rozběhnutý útok končí dřív než začal. Voda zalije hadice již několik metrů za
základnou a nezbývá, než zhasnout stroj a odejít z dráhy s takzvaným NP (neplatný pokus). Naopak čekat dlouho a
rozvážně s „plynem“ je také špatná cesta k prvním příčkám. Vše musí být tedy naprosto sehrané a bez chyby.
SDH Ptení se snaží všemi dostupnými prostředky podpořit požární sport a pozdvihnout jeho úroveň
na konkurenceschopnou a reprezentovat tak důstojně mateřský sbor. V loňském roce došlo k celkové rekonstrukci
požární stříkačky. Generální opravou prošlo čerpadlo i několik částí nového motoru, který byl použit z vyřazeného
stroje Škoda 1203, která sloužila mnoho let pro účely ZŠ Ptení. Vlivem nedostatku financí se vše zvládlo za pomoci
nadšených lidí a řemeslníků, kteří za svou práci nic nechtěli a po většině žádají ze skromnosti zůstat v anonymitě.
Rekonstrukce požárního agregátu se velice zdařila. Celkové opravy trvaly bezmála půl roku za téměř každodenní
činnosti nadšených lidí. Nyní je stroj naprosto spolehlivý, funkční a jak říkají konkurenční týmy z VCP – je
nejkrásnější široko daleko. Díky svému nadšení a poctivé práci jsme získali obdiv i týmů z prvních příček, které
nám pomáhají prodrat se kupředu. Krásnou ukázkou je přátelská výpomoc sboru z Bílovic, kteří nám ukázali
správnou cestu v požárním sportu a pomohli nám i věcným vybavením. Tímto bych velice rád klukům z Bílovic
poděkoval. Na začátku byla jasná myšlenka závodníků z SDH Ptení – udělat co nejlepší závodní stroj z dostupných
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dílů a zachovat jeho provozuschopnost při případné požární ochraně obyvatelstva. Tento základní požadavek ovšem
žádný závodní stroj nesplňuje. Stroje o obsahu až 2.000 ccm se nedají uchladit a do 5 minut provozu dochází
k zadření 4. válce, který se nejhůře chladí. Náš stroj poslouží nadšeným závodníkům pro průměrné sportovní
zážitky a zároveň je schopen běžet několik hodin bez odpočinku při dopravě vody na potřebné místo v opravdovém
zásahu. Celková rekonstrukce se pohybovala do 10.000,-Kč a ušetřilo se nespočet financí díky ochotě mnoha
nadšených lidí. Závodní stroje dělané na zakázku se pohybují od 120.000,-Kč výše bez dodání starého stroje, nebo
od 60.000,- Kč výše za rekonstrukci stávajícího agregátu podle úpravy motoru a čerpadla. Někteří jednotlivci
nechápou, jak je možné, že některé sbory na sportovní stroje mají finance a jiní ne. Odpověď je jasná – týmy které
sportují s dokonalou technikou většinou nikdy neviděli opravdový oheň a tyto sbory nadměrně podceňují požární
ochranu obyvatelstva ve své obci. Osobně neznáme sbor, který by dominoval požárnímu sportu a zároveň se aktivně
účastnil výjezdů. Nechceme překročit hranici mezi hasičem a atletem. Hasič je vždy připraven přiložit ruku k dílu
když zazní siréna a zároveň spolehlivě odběhnout sportovní disciplínu. I letos jsme udělali obrovský kus práce.
Proběhly úpravy na dosavadní technice, nákup potřebného nářadí pro tuto činnost pomocí dostupných finančních
prostředků od sponzorů a v opravách svěřené techniky budeme pokračovat i nadále. Chtěli bychom do budoucna
získat finance na nové sportovní hadice, které bychom nutně ke sportovní činnosti potřebovali.
Sportovci z SDH Ptení se mnohdy stávají terčem posměchu okolních lidí za nedostatečné výsledky
oproti ostatním týmům. Bohužel již nikdo nevidí, jaká je skutečná pravda. Není to sice jen o technice, ale právě
technika hraje největší roli. Pokud závodíme v kruhu rovnocenných soupeřů, jasně obsazujeme první příčky, což
dokazují okrskové soutěže a podobné závody. Na VCP se ovšem časy pohybují naprosto někde jinde. Nás osobní
rekord s naším naleštěným strojem je 22,28 sec. Standardní časy u upravených strojů se pohybují kolem hranice 17
sekund. Již z těchto čísel je patrné, že se ve VCP nemůžeme nikdy prosadit se stávající technikou. Nadšení
sportovců z SDH Ptení je ale vysoké a silnou konkurenci si nepřipouštíme. Mezi špičkovými týmy z VCP jsme
velice uznávaní za svoji snaživost, preciznost a odhodlanost. Nikdo jiný s tak slabým strojem a základní technikou
se neúčastní každého závodu VCP, jako my. Na požární sport nikdy nezanevřeme a stále budeme odhodlaní hájit
čestné „barvy“ našeho sboru. Ostatně naše motto mluví za vše: „Vždy na plný plyn…“ a na rozdíl od většiny týmů,
které při sebemenší chybě útok předčasně zastaví, my se řídíme sloganem: „Dokončit za každou cenu !“ Každý
závod jsme vždy dokončili a to i přes to, že se naskytne nějaká chyba. Přeci jen jsme odhodlaní a nadšení a o tom
sport je. Vždy si jdeme zasportovat a ne vyhrát za každou cenu. Zároveň bych chtěl vyzvat všechny občany, kteří
k požárnímu sportu tíhnou, aby nás přicházeli
podpořit na konané závody, protože zjišťujeme, že
zájem občanů a členů sboru o požární sport je
naprosto nulový. Na závody konané ve Vícově,
Stražisku, Bílovicích, Lipové a dalším blízkém okolí
nás nepřijel podpořit nikdo z naší obce, až na rodinu
Musilových ze Ptení, kteří nás velice podporují,
fandí, povzbuzují a na závody vždy přivezou i
skvělé občerstvení z domácí kuchyně. Tímto za
všechny sportovce z SDH Ptení velice děkujeme
Petrovi a Jitce Musilovým za jejich podporu.
Jsme velice rádi, že sbor dobrovolných hasičů ve
Ptení naši aktivitu patřičně podporuje. Sbor nám
poskytnul cenné prostory ve zbrojnici, dal nám
k dispozici potřebnou základní techniku, nutné
finanční prostředky na rekonstrukci agregátu a mnoho dalších. Chtěli bychom také velice poděkovat, že nám sbor
poskytuje automobil AVIA pro přepravu osob i techniky na místa konání soutěží, což nám velice usnadňuje veškeré
přípravy a odpadají tak starosti s dopravou techniky vlastními prostředky. Sboru se snažíme vycházet vždy vstříc,
snažíme se pomáhat na kulturních akcích, vypomáhat s opravou stárnoucí techniky a poskytujeme k dispozici
mnoho dobrovolnických hodin na úpravu svěřených prostor zbrojnice, závodiště a zmíněné techniky. Věříme, že
naši aktivitou oplácíme sboru jejich zájem o rozvíjení sportu. Všichni samozřejmě sníme o dokonalé technice za
statisíce, ale zároveň jsme natolik rozumní, že víme, kde jsou finance potřeba. Naprosto chápeme a souhlasíme
s tím, aby byly finance používány na potřebnou požární ochranu obyvatelstva. Sami členové sportovního družstva
se snaží aktivně podílet na zásazích a námětových cvičeních, aby svojí činností sboru a okolí prospěli co nejvíce.
Zůstáváme sboru ku pomoci tak, jako sbor zůstává nakloněn nám a za tuto symbiózu jsme velice vděčni.
Reprezentace sboru na soutěžích je důležitá, sbor je viditelný, dává o sobě vědět a sport zaměstnává spoustu
nadšených lidí, kteří by svůj čas mohli jinak trávit naprosto neužitečně. Je to perfektní aktivita na zlepšení fyzické
kondice, stmelení kolektivu a rozvoj zručnosti v oblasti požární přípravy.
Sboru a všem, kteří toto krásné odvětví hasičiny uznávají děkuje
oddíl sportovního družstva „Muži SDH Ptení“
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Na 14. zasedání obecního zastupitelstva konaném 20.srpna 2012 bylo rozhodnuto přítomnými členy o částečné
rekonstrukci bytového domu č.p. 175, která by měla proběhnout ještě v letošním roce. Vzhledem k vyčleněné částce
v rozpočtu obce v roce 2012 bylo rozhodnuto realizovat výměnu oken a částečnou rekonstrukci topení.
Dne 21.srpna 2012 byla vyhlášena veřejná soutěž na obě zakázky.
Ve čtvrtek 6. září se sešli zastupitelé obce na pracovní schůzce s cílem vybrat zhotovitele na obě zmiňované
rekonstrukce, přičemž se porovnávala cena díla, způsob provedení a v neposlední řadě délka záruky na materiál a
provedené práce.
Do soutěže na zakázku „Výměna radiátorů a oprava topení obecní bytovky č.p. 175“, která spočívá ve výměně
radiátorů a montáži thermoventilů ve čtyřech bytových jednotkách, se přihlásily celkem tři firmy. Jako nejlepší byla
zastupitelstvem vyhodnocena nabídka pana Martina Fajstla, Ptení č. 168, se kterým byla 17. září uzavřena smlouva o
dílo.
Co se týče veřejné soutěže“ Výměna
oken obecní bytovky č.p.175“, svoje
nabídky zaslalo celkem pět firem.
Rekonstrukce zahrnuje výměnu oken
ve všech bytech, okno na schodišti a
výměnu vstupních dveří. Jako nejlepší
byla vybrána nabídka firmy
Oknoplast, která ve srovnání
s ostatními dominovala především
délkou záruky v délce 7 let. Smlouva
o dílo byla podepsána 18. září 2012.
Na obě akce byl stanoven termín
dokončení do 15. října 2012.
V následujících letech by mělo
dojít k výměně střechy a ve finále k zateplení fasády, včetně výměny oken a dveří v suterénu, aby budova
vyhovovala energetickému a tepelnému auditu.
JS

Kanalizace – odbočky pro domovní přípojky
Celý projekt kanalizace se nachází ve fázi, kdy máme zažádáno na stavebním úřadě v Kostelci na Hané
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, které předchází stavebnímu povolení. Předpoklad vydání
územního rozhodnutí je polovina listopadu letošního roku. Nedílnou součástí projektu jsou odbočky pro domovní
přípojky. Běžná hloubka gravitační přípojky se bude pohybovat kolem 1,2 m v místě napojení. Tato hloubka
vychází z hloubky napojení stávající kanalizace na domovní septiky,čistírny a jímky na vyvážení.Kanalizační
odbočka bude od napojení na domovní kanalizaci trvale klesat,pokud možno v jednotném spádu,daným podílem
rozdílu výšek napojení k vlastní délce přípojky.Výškové osazení domovních přípojek bude přizpůsobeno spádovým
poměrům.Nejmenší dovolený sklon kanalizační odbočky DN 150 (DN 200) je 20 ‰.Pouze v případě špatných
výškových poměrů je uvažováno i se sklonem 15 ‰ u potrubí DN 150 (bude nutná častá kontrola,příp.čištění).
V případě odchýlení od uvažované nivelety budou směrové, případně spádové poměry navrhovaných přípojek
v konkrétních případech upravovány. Domovní šachty na kanalizačních přípojkách jsou navrženy plastové o
průměru DN 315. Tyto šachty se skládají ze šachtového dna pro potrubí DN 150 resp.DN 200,z šachtové roury o
průměru 315 mm a poklopu,jehož typ je určen dle situování šachty a požadovaného zatížení (7,5 – 40 t).Hloubka
šachet a přesné určení typu poklopu bude řešeno jednotlivě.Hloubkové uložení kanalizační přípojky bude
respektovat křížení stávajících podzemních vedení technického vybavení.Území nad kanalizační přípojkou v šířce
0,75 m na obě strany od osy potrubí nesmí být zastavěné ani osázené stromy.Pro kanalizační přípojky platí
ČSN 736005,tak jako pro stoky (vzdálenost od podzemních sítí a křížení).
JS

ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
Vedoucí místní knihovny oznamuje čtenářům, že od 3. 9.
2012 se přesouvá půjčovní doba v místní knihovně z pondělí na úterý od
13,30 do 15,30 hod.
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Jako každoročně, tak i letos se předposlední červencovou sobotu konal za přispění sponzorů
DVOREČEK
RADOSTI 2012.
Pořadatelé
Dvorečku se svými
spolupracovníky
připravili pro děti
řadu zajímavých her
a soutěží a pro
dospělé pak
pohodové
odpoledne
s tradičním
občerstvením,
muzikou a výherní
tombolou.
Spokojenost a
pohoda se nesla po
celé odpoledne
prostorem hřiště u
prodejny a dobrá nálada vyzařovala ze všech přítomných. A tak nezbývá nic jiného, než nadšeným
organizátorům za jejich snahu a ochotu co nejvřeleji poděkovat a popřát jim mnoho elánu a sil do další
činnosti.
sk

Technologie čistírny odpadních vod Ptení
Finálním článkem odkanalizování obce bude čistírna odpadních vod
(ČOV).Odpadní vody budou přitékat hlavní stokou přes čerpací stanici.Odtud
budou čerpány kalovými čerpadly na mechanické předčištění,které bude tvořit
stírané síto a vertikální lapák písku.Písek a shrabky budou sbírány do plastových
kontejnerů a vyváženy.Mechanicky předčištěná voda bude odtékat do
tzv.denitrifikátoru, kam bude zavedeno potrubí vratného kalu z čerpací
stanice včetně výtlaků napojených na původní potrubí recirkulace kalu.Tato
cesta představuje interní recykl,jímž se vrací aktivační směs s vodou
s vysokým obsahem dusičnanů do denitrifikační nádrže.Směs bude trvale
míchána
ponorným míchadlem,oživený kal si bude odebírat kyslík z dusičnanů a bude je redukovat na plynný
dusík.Uhlík,který je k tomuto procesu ještě nezbytný,dodá surová odpadní voda.Takto předupravená směs
bude odtékat do oběhové aktivační nádrže opatřené pomaloběžným ponorným míchadlem a dmychadlem
pro jemnobublinovou aeraci.Míchadlo bude běžet trvale,dmychadlo bude ovládat sonda sledující okamžitý
stav koncentrace rozpuštěného kyslíku.Odtud bude natékat směs do dosazovací nádrže.Zde usazený kal
bude odčerpáván kalovým čerpadlem zpět do čistícího procesu.Z jeho výtlaku bude pak odebírána jeho
přebytečná část do zahušťovací nádrže.Zahuštěný kal bude ode dna periodicky přečerpáván do
uskladňovací nádrže opatřené ponorným míchadlem s periodickým provozem.Odsazená biologicky
vyčištěná voda bude odtékat přes sběrné a měrné žlaby.Celé čištění odpadních vod bude probíhat
automaticky na základě naprogramování jednotlivých sekcí.Ostatní činnosti bude zajišťovat obsluha.Bude
se jednat o čištění lapáku písku,odebírání vzorků aktivační směsi,vizuelní kontrolu procesu čištění a stírání
plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže (tato operace nelze automatizovat).Počítá se s tím,že tyto
činnosti zaberou obsluze cca 2 hod.při 5 pracovních dnech.Případná porucha na pohonech celého zařízení
bude automaticky nahlašována obsluze na mobilní telefon.
JS
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Fotbalové zprávy
Fotbalový klub FC Ptení vstoupil uprostřed prázdnin do nového ročníku fotbalových
soutěží okresu Prostějov. Jak víme z minulého čísla, Ptení postoupilo do III.třídy a tam si zatím nevede
špatně. Rozjezd soutěže se nesl v duchu jarních výsledků, tehdy ještě o třídu níže a z prvních třech
soutěžních utkání měli Pteňáci 7 bodů za 2 vítězství a jednu remízu. Postupně zvítězili doma proti Kostelci
na Hané „B“ 2:1, remizovali v Pivíně 3:3, vyhráli 3:0 v Mostkovících s tamním „B“ týmem. Pak přišla
porážka se silnými Dobromilicemi, které ještě vloni hráli o dvě třídy výše 1:2, ale následně Ptení porazilo
doma Ivaň 4:0. Poté je čekali daleko silnější soupeři s ambicemi postupu do okresního přeboru, Bedihošť
a Němčice na Hané. Tyto dva zápasy jsme nezvládli a oba vysoko prohráli shodně 1:5. Chuť si však hráči
spravili při dvou tolik očekávaných „derby“ utkáních. Nejprve ve Vícově, kde jsme dlouho 1:0 vedli, ale
domácí šťastně vyrovnali několik minut před koncem na konečných 1:1. Druhý derby zápas doma proti
Zdětínu „B“ přilákal do ochozů na III.třídu téměř neskutečných 200 fanoušků, kteří viděli napínavý boj až
do úplného konce a vítězství Ptení v poměru 4:2. Po 9-ti kolech mají tak hráči FC Ptení bilanci 4
vítězství, 2 remíz a 3 porážek, což jim při počtu 14 bodů zatím stačí na 7.příčku.
Z mužstev, která si letos vybojovla postup do vyšší třídy jsme zatím jasně nejlepší a hrát
v klidném středu tabulky je náš cíl i pro zbývající část sezony. Do konce podzimní
části čeká mužstvo ještě 6 zápasů, tři doma tři venku. Věříme, že fanoušci hlavně na
utkání doma budou nadále chodit v hojném počtu a pomůžou svojí podporou hráčům ke
stejným či ještě lepším výsledkům. A ještě jedna důležitá zpráva na závěr klub FC Ptení plánuje od příštího roku znovu zahájit činnost žákovského
družstva. Proto touto cestou vyzýváme kluky, ale i holky ročníků 1999 a
mladší, kteří mají zájem o fotbal, aby se za pomoci rodičů
nahlásili na nábor, který uskutečníme v prosinci ve školní
tělocvičně. Volat můžete na kontakt: Marcel Piňos –
728 379 756, nebo Roman Minx – 725 545 340.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V sobotu 6. října 2012 proběhne svoz nebezpečných odpadů v
následujících časových termínech:
Ptenský Dvorek 9:00 - 9:30 u obchodu
Ptení
10:00 - 11:30 parkoviště u pošty
Holubice
11:30 - 12:00 u obchodu
Upozorňujeme občany, že nebezpečný odpad je možno navážet pouze v
sobotu, v určené časy odvozu a předávat přímo zaměstnancům svozové
firmy.

OZNÁMENÍ - KANALIZACE A ČOV PTENÍ
Obec Ptení, kterou zastupuje Staving engineering s.r.o., Slatinky 197, podala 1.8.2012 žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace a ČOV Ptení". Závazná stanoviska dotčených
orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním
jednání - tj. 16. října 2012 (úterý) v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu
Ptení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Stavebním úřadě v Kostelci na Hané, úřední
dny: pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod. v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě.
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V sobotu 22. září proběhlo v obřadní síni obecního úřadu slavnostní uvítání nově narozených dětí do
života. Přítomno bylo sedm nových občánků společně se svými rodiči, které starosta obce Jiří Porteš srdečně
přivítal a popřál jim hodně štěstí a spokojený život v naší obci. Přivítat je přišly i děti z mateřské školky svým
vystoupením a hezkou kytičkou. Tito noví občánci
přibyli do naší obce: Sára Dvorská , František Frodl,

Terezie Hádrová , Natálka Klíčová, Štěpánka Pečová,
Šimon Podhorný, Vojtěch Špicera, Vojtěch Vilímek a
Valdemar Kovalovský.
sk

Nohejbalový oddíl Sokol Ptení
Nohej balový t ým Sokola Ptení j e mal ým, dos ud moc neznámým oddílem, ale
v letošní m roce dost úspěšným.
Někdy v polovině května se uskutečnil náš první turnaj trojic. Proběhl v Čelčicích a byl velmi dobře
obsazen. Byla to naše první hra na venkovním hřišti. Měli jsme obavy, jelikož všichni venku již trénovali a my jsme
se do té doby celou zimu poctivě připravovali jen v hale v Konici. Celkem překvapivě jsme skončili druzí a tím se
naše sezóna úspěšně rozjela. Byla to pro nás odměna za poctivou zimní přípravu.
V dalším zápase v Kostelci na Hané jsme skončili
druzí, v Čechovicích třetí a v Olešnici u Bouzova také
třetí. Důležitý byl pro nás však hlavní turnaj
v Křenůvkách, kde jsme dva roky po sobě vyhráli a
kdybychom zvítězili i potřetí, získali bychom i
půlmetrový putovní pohár. Motivace byla obrovská,
protože na vítěze ještě čekala pěnivá senzace v podobě
bečky piva. A tak opravdu bylo o co hrát. Naším
největším soupeřem byli borci ze Vsetína. Zápas to byl
neskutečný a pro nás o to cennější, že jsme ho vyhráli a
stali se potřetí vítězi.
V dalších zápasech jsme zavítali do Pardubického kraje, a
to do Letovic a Březové nad Svitavou. Oba turnaje byly
vítězné.
Přišel také turnaj, kde se nám moc nedařilo a na
stupně vítězů jsme nedosáhli. Bylo to v Ivanovicích na
Hané, kde jsme skončili až čtvrtí. Ale 15. září pořádali
Ivanovice druhý turnaj, kde jsme zabojovali a dotáhli to
až do finále. Tam jsme prohráli, ale přesto jsme byli
spokojeni s druhým místem. A to byl poslední turnaj
sezóny. Tým po celou dobu hrál ve složení: Mirek a
Michal Růžičkovi a Ladislav Pírek. Musím se také
zmínit o svém bratu Lukášovi, který je mnohonásobným
mistrem republiky v dorostu, poděkovat mu za výpomoc
v některých zápasech.
Ladislav Pírek

www.pteni.cz

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

Září 2012

strana

10

PLATNOST PARKOVACÍCH PRŮKAZŮ PRO ZTP
Upozorňujeme občany, že platnost speciálního označení motorového vozidla,
které se vydávalo na základě přiznání mimořádných výhod II. stupně (průkaz ZTP) nebo
III. stupně (průkaz ZTP-P), končí dnem 31.12.2012. V současné době se speciální označení
(vzor 01) vyměňuje za nový parkovací průkaz (vzor 07). Aby výměna parkovacích průkazů
proběhla bez obtíží, bylo by dobré, aby občané s výměnou neotáleli a učinili tak v nejbližší
době, nejlépe do konce listopadu 2012. Více informací najdete na webových stránkách
obce Ptení.

Blahopřání jubilantům
Ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku slavili významná výročí tito naši občané:
Duben
Strouhalová Marie
Pospíšil Jan
Koudelka Miloslav
Květen
Portešová Ludmila
Skulilová Růžena
Výmola Josef
Červen
Langerová Justýna
Fajstlová Marie
Výmolová Libuše
Sichová Marie
Trnečková Marie
Mačáková Františka
Červenec
Kleinová Anna
Šnajdr Oldřich
Krajíčková Anežka
Menšíková Věra

Ptenský Dvorek 8
Ptení 88
Ptení 138
Ptenský Dvorek 82
Ptení 170
Ptení 42
Ptení 153
Holubice 18
Ptení 247
Ptenský Dvorek 38
Ptení 260
Ptenský Dvorek 8
Ptení 152
Ptení 166
Ptení 259
Ptení 134

Srpen
Zbořilová Věra
Výmola Karel
Schnaubertová Blažena
Peterková Anežka
Koudelková Karla
Kalvodová Marie
Šustr Jiří
Září
Hrazdilová Jindřiška
Portešová Anežka
Vymazalová Anna
Koudelková Božena
Nebeská Marta
Lužný František
Veverka Jiří
Švécar Rostislav

Ptení 175
Ptení 247
Ptení 86
Ptení 278
Ptení 167
Ptenský Dvorek 51
Ptení 63
Ptení 148
Ptení 101
Ptení 156
Ptení 133
Pten.Dvorek 76
Ptení 94
Ptení 281
Ptenský Dvorek 57

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