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Číslo 4

Radostné a klidné prožití svátků vánočních, naplněných pohodou a štědrostí u rodinného
krbu, v novém roce pevné zdraví a mnoho spokojenosti Vám přeje

Zastupitelstvo obce Ptení a zaměstnanci obecního úřadu.
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
ocitli jsme se opět na sklonku kalendářního roku. Roku, který byl pro nás všechny
rokem významného výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu.
V letošním roce také proběhly volby do obecního zastupitelstva a skončilo tedy předchozí
volební období. Musím poděkovat bývalým zastupitelům, kteří podpořili dobré věci prací a
nápady obohatili Ptení. Popřál bych jim hodně zdraví a úspěchů v dalším životě a věřím,
přestože už nejsou v zastupitelstvu, že nezapomenou cestu na obecní úřad, aby předali svůj
názor a radu pro zlepšení života ve Ptení. Čtyři noví zastupitelé se přidali k těm, kteří již
okusili atmosféru jednání zastupitelstva a budou se společně podílet na rozhodování a správě
Ptení v následujících čtyřech letech. Zastupitelé složili slib, který sám o sobě vyjadřuje, jak
by zastupitel měl chápat toto poslání, tuto službu. Především nesmí chybět soudnost,
rozvaha, nadhled. Je třeba si uvědomit, že pokud jsem byl zvolen, musím pomyslet především
na problémy druhých, respektovat většinový názor a až následně řešit vlastní požadavky.
Zároveň i já, s opětovným zvolením starostou, cítím velký závazek. Každá obhajoba je těžší
než prvotní úspěch. Věřím, že přátele o svém odhodlání plnit na sto procent práci starosty
nemusím přesvědčovat, a prosím ostatní, aby mi úspěch v mé snaze přáli. Samozřejmě vím,
že mám v naší obci i mírně řečeno nepřející občany, kteří mě „nemusí“ a mají plné zuby, ale
tak to ve světě chodí. Jim bych vzkázal křesťanské rčení z Bible „Přej a bude Ti přáno“.
Vážení spoluobčané, budu se snažit vás nezklamat. A jsem přesvědčen, že se i nově zvolení
zastupitelé budou čtyři roky snažit dokázat, že byli zvoleni správně.
Drazí spoluobčané, rád bych v posledním zpravodaji roku poděkoval za práci
zaměstnancům obce, vám, desítkám dobrovolníků a nadšenců, kteří aktivně pomáháte a jste
silným jádrem spolků. Děkuji proto všem občanům, kterým není lhostejný život ve Ptení a
svojí aktivitou do něj vnáší nové nápady, oživení a pečují o vzhled obce. Děkuji těm, kteří
činem, výkonem nebo slovem zviditelnili Ptení. Neopomenu ještě vyslovit pochvalu na adresu
našim učitelům za organizaci akcí v tomto období a prezentaci obce navenek. I oni si zaslouží
upřímný dík.
Jistě se shodneme, že ten čas utíká velmi rychle a ani jsme se nenadáli a opět tu máme
Vánoce. Pro každého znamenají Vánoce něco jiného a každý je vnímá jinak. Každé malé dítě
ví, že dárky pod vánoční stromeček naděluje Ježíšek. Třebaže ho nikdo nikdy ve skutečnosti
neviděl, je našim srdcím blízký. Prostě k Vánocím patří. Tak jako k nim neodmyslitelně patří i
předvánoční úklid, adventní věnec, cukroví, dárky, kapr, stromeček, šupinky pro štěstí, když
se zadaří, tak i sníh. Více vnímáme lásku, radost, teplo a krásy domova. Jak bychom konec
roku prožívali, kdyby se Vánoce vůbec neslavily? Zastavili bychom se někdy vůbec? Prožili
bychom ty sváteční, radostné a nevšední chvíle bez vánočních svátků? Asi ne, nejspíše
bychom tyto dny prožili stejně jako kterékoli jiné dny v roce. Vánoce jsou vždycky něčím
krásné, každý rok jiné, jsou štědré a mluví k našemu životu. Vánoce mají všude něco
společného. S blížícím se koncem roku a navzdory přibývajícímu chladu přichází jakési teplo.
Teplo, které umí otevřít naše srdce a nechat do nich vstoupit lásku, klid a mír. Otevřme tedy
svá srdce. To, co nám do nich dopadne, nejsou kapky či vločky, ale kousky lásky od těch, kteří
nám jsou nablízku. Každý si na Vánoce něco „přeje“. Čím jsme starší, tím méně lpíme na
hmotných dárcích. Stále více si přejeme dárky, které nelze koupit. Je proto důležité si
uvědomit, jak nečekaně a náhle se štěstí dokáže obrátit na ruby, jak rychle se může podlomit
zdraví a jak snadno se dá ztratit láska. A dobře víme, že tyto tři věci je těžké získat zpět. Kéž
vám všem o Vánocích zavládne pokoj, zahřeje láska, vrátí se víra v dobro a ožije naděje.
Nezapomeňte, že není nejhorší, když nemáme všechno, horší je, když si nevážíme toho, co
všechno máme. Při zahájení školního roku každoročně říkám dětem, aby chodily s úsměvem
na tvářích. Ten může totiž pohladit, povzbudit, rozveselit. I my dospělí rozesílejme lidem
kolem sebe na potkání úsměvy. Úsměvy a pohlazení nám všem zkrásní vánoční svátky.
Najednou bude více tepla a klidu. Úsměvy zmírní smutek a trápení. A až se na našich
adventních věncích rozzáří všechny čtyři svíce, ať v našich srdcích a duších zavládne pokoj,
zahřeje láska, neztrácí se víra a neumírá naděje. Přeji vám všem šťastné a veselé Vánoce.
A co popřát do nového roku? Co jiného než štěstí, zdraví, lásku a hojnost Božího
požehnání.
Jiří Porteš
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrnné usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne
01.11.2018
Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje následující body usnesení:
1) Určuje ověřovateli zápisu Mgr. Ludmilu Horákovou a Mgr. Markétu Sekaninovou a
zapisovatelku Vladimíru Krejčí. Zároveň určuje Mgr. Ludmilu Horákovou a Mgr. Markétu
Sekaninovou členy volební komise.
2) Program ustavujícího zasedání
3) Aby v obci Ptení v následujícím období pracoval jeden neuvolněný místostarosta
4) V souladu s § 84 odst.2 písm. k) zák. o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
5) Volbu starosty a místostarosty tajným hlasováním.
6) Volí starostou p. Jiřího Porteše.
7) Volí místostarostou p. Romana Minxe.
8) Volí předsedkyní finančního výboru Mgr. Ludmilu Horákovou.
9) Volí předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Markétu Sekaninovou.
10) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
- předsedové výborů
1.500,- Kč
- členové zastupitelstva obce
1.000,11) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu za výkon
neuvolněného místostarosty ve výši 20.000,- Kč.
12) Zástupce do MAS Region Haná p. Jiřího Porteše a jako náhradníka p. Romana Minxe.
13) Zástupce obce Ptení ve svazku Vodovod Pomoraví p. Jiřího Porteše a p. Pavla Šnajdra.
14) Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
Souhrnné usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne
18. prosince 2018
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 2. 11. 2018 do 18. 12. 2018
2) Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za období 1.1. – 30.9.
2018 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
3) Informace týkající se udělení licence pro vnitrostátní linkovou osobní dopravu
4) Informace týkající se budování inženýrských sítí na Farské zahradě
5) Protokol o kontrole z Magistrátu města Prostějova, odboru obecní živnostenský
úřad
6) Provedenou deratizaci v obci Ptení
7) Darovací smlouvu na kulturní akci v obci Ptení – rozsvícení vánočního stromku
s ohňostrojem od firmy Staving engineering s.r.o. v částce 5.000,- Kč
8) Darovací smlouvu finančního daru od p. Martina Langera v částce 2.000,- Kč
9) Výsledek matriční kontroly u Obecního úřadu Ptení
10) Cenu vodného pro rok 2019
- pohyblivá složka 33,95 Kč/m3 bez DPH, 39,04 Kč/m3 včetně DPH
- pevná složka 180,- Kč/rok bez DPH, 207,- Kč/rok s DPH
11) Zprávu z měření únosnosti komunikace – Diagnostika vozovky místní
komunikace K nádraží, Ptenský Dvorek
12) Informace týkající se realizace stavby „III/37349 – obchvat“
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1)
2)

Program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
Nabídku firmy LAMPOTA.EU s.r.o., Rejskova 30, 796 01 Prostějov na výkon
technického dozoru investora a výkon BOZP při realizaci stavby „Nadstavba budovy
parc. č. st. 72 za účelem rozšíření kapacity MŠ v obci Ptení“ v částce 181.100,- Kč
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bez DPH, 219.131,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné
smlouvy.
Pravidla rozpočtového provizoria (podle §13 Zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění) na 1. čtvrtletí roku 2019 – v
jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí čerpat finanční prostředky ve výši 1/12
výdajů roku 2018
Určení pravomoci starosty k rozpočtovým opatřením v souladu s §102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pověřuje Zastupitelstvo obce Ptení příkazce operace (starostu)
částečnou pravomocí k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva. Změny rozpočtu mohou být prováděny do výše 100.000 Kč
na každé rozpočtové opatření. (Příloha č. 1)
Doplnění složení finančního a kontrolního výboru:
Finanční výbor: p. Pavel Šmidra, p. Pavel Šnajdr
Kontrolní výbor: Ing. Ladislav Šustr, p. Richard Tříska
Smlouva pachtovní mezi propachtovatelem Obcí Ptení a pachtýřem paní
Naděždou Kvapilovou, Ptení 136 na pronájem části pozemků parc. č. 3711/7 (cca
30m2) a parc. č. 3598 (cca. 7 m2) za pachtovné v celkové částce 200,- Kč za rok.
Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy
Dva zástupce do Školské rady při ZŠ a MŠ Ptení za zřizovatele: Mgr. Horáková, p.Minx
Složení inventarizační komise:
Předseda: Mgr. Horáková; Členové: Mgr. Sekaninová, pí. Krejčí, p. Minx, p. Vítek
Cenu stočného na rok 2019 – 31,31 Kč/m 3 bez DPH, 36,- Kč/m3 včetně DPH
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330050965/001 mezi Obcí Ptení a E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na akci „Ptení, přípojka NN,
Konečný“. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
Pronájem provozovny – masáže - na OÚ Ptení p. Jiřímu Pokornému, Stínava
Nájemné se sjednává ve výši 2.500,- Kč čtvrtletně + spotřeba elektřiny. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Na základě odborného posudku „Diagnostika vozovky MK – ul. K nádraží, Ptenský
Dvorek“ zažádat odbor dopravy o omezení únosnosti komunikace do 7,5 t. do doby, než
dojde k opravě komunikace

Z obecního úřadu:
●Upozorňujeme všechny občany, že Obecní úřad ve Ptení je ve dnech 27. – 31.
prosince 2018 uzavřen.
Běžný provoz bude zahájen ve středu 2. ledna 2019.
● Svoz komunálního odpadu proběhne 31. prosince 2018. Termíny svozu komunálních
odpadů pro rok 2019 se nemění. Svoz bude probíhat každé liché pondělí!
●V roce 2019 je obecným účelem Tříkrálové sbírky Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i
v zahraničí a podpora charitního díla. V Konickém regionu proběhne sbírka ve dnech 4. - 6.
ledna 2019. Sbírka bude zahájena Mší svatou s požehnáním koledníkům v pátek 4. 1. v 18
hodin v Konickém farním kostele. Hlavním dnem koledy bude sobota 5. ledna 2019.
Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení
odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.
● Cena vodného a stočného na rok 2019
Cena vodného pro rok 2019
- pohyblivá složka 33,95 Kč/m3 bez DPH, 39,04 Kč/m3 s DPH
- pevná složka 180 Kč/rok bez DPH, 207 Kč/rok s DPH
Cena stočného pro rok 2019
- 31,31 Kč/m3 bez DPH, 36,- Kč/m3 s DPH
● Oplatky ze Ptení - V kanceláři obecního úřadu jsou k prodeji lázeňské oplatky různých
příchutí vyrobených v Luhačovicích pod názvem „Pozdrav ze Ptení, Oplatky ze Ptení“.
Zájemci si mohou oplatky koupit za cenu 30,- korun za kus.
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Z NAŠÍ ŠKOLY
Ptenské “Dýňobraní”
Základní škola a
mateřská škola Ptení
uspořádala druhý ročník
velkolepého dlabání dýní,
který doprovázel
doprovodný program pro
velké i malé účastníky
akce. Do organizace se
doslova a do písmene
zapojila celá škola. Paní
kuchařky napekly
slaďoučké zlatavé
perníčky, paní uklízečky
připravily prostory ke
konání akce, celý
pedagogický sbor
s vychovatelkami a
asistentkami se postaral
s dopomocí dětí o
tématickou výzdobu školy, pan školník zajistil technické zázemí a paní ekonomka s vedoucí
kuchyně a dalšími šikovnými ručičkami připravila punč v dětské i dospělácké variantě.
Celá akce začala úderem 17. hodiny, kdy se po celém Ptení začali pohybovat kostlivci,
čerti, strašáci, lesní víly, duchové a mnoho dalších, kteří si připravili drobné soutěže pro
odvážlivce na strašidlácké stezce odvahy. Ti nejodvážnější měli dokonce možnost zavítat do
prostor ptenského zámku, kde je čekalo tajuplné přivítání. Nechybělo dlabání dýní, a tak
jsme byli svědky nespočetného množství dýňových strašáků, postaviček a dalších světelných
variací. Při popíjení punče a ládování se perníčky se mohli návštěvníci vyfotit v některém
z připravených fotokoutků, například u čarodějnice, strašáka Huberta, dýňových lampionů,
nebo jen tak u přírodních dekorací.
Akce, která vznikla za účelem poděkování všem rodičům, prarodičům, kamarádům a
přátelům školy za tuny dovezeného sběrového papíru, byla ukončena po 20.hodině, kdy
všechna strašidýlka s doprovodem začala odcházet do svých příbytků.
Markéta Sekaninová
Ptenská škola slavila 100. výročí vzniku republiky...
Od 15. do 19. října jsme pořádali
výstavu k 100. výročí vzniku
Československa, kterou připravila paní
učitelka Navrátilová. Výstava se konala
v aule a vestibulu naší školy.
Na celé akci žáci i učitelé pracovali
už od samého začátku školního roku.
Každou volnou chvíli jsme měli plné ruce
práce, konkrétně jsme v nich většinou měli
nůžky, lepidla, barevné papíry a pastelky.
Plakáty, které jsme vytvořili, byly k vidění
právě ve vestibulu. A co jste se na nich
mohli dozvědět? Spoustu zajímavých
informací a faktů - shrnuli jsme módu první
republiky, významné sportovce, sportovní
události, nejvýznamnější osobnosti, všechny prezidenty a mnoho dalšího. Nejvíce se všem
líbila raketa Vladimíra Remka, kterou vytvořili žáci 8. a 9. třídy v hodinách pracovních
činností.
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Nejzajímavější část celé výstavy na vás čekala až v aule. Byla složena z předmětů,
doplňků, hraček, knih, fotek či pohledů z té doby. U některých byly zajímavosti, u jiných zase
historie. Nejvíce nás zaujaly plynové masky, vysvědčení z roku 1942 nebo kočárek z 2.
světové války.
Výstava byla opravdu nádherná a moc ráda jsem se já i celá naše škola do projektu
zapojila. Kladně ji hodnotila i široká veřejnost.
Michaela Vodrážková, ZŠPtení

… a sázela lípu
Lípa. Český národní strom a slovanský symbol…
I v parku před školou už máme svoji vlastní.
Jámu připravili kluci v pracovních činnostech a další
den zástupci tříd s podporou všech spolužáků lípu vysadili.
Od teď bude dlouhá léta dominantou parku před školou a
děti i dospělí se budou dotýkat jejího dřeva pro štěstí a
naději.
A ti, co ji dnes zasadili, budou jednou pod ní ve stínu
vzpomínat a čekat na svá vnoučata…
Viera Šmilňáková

Z mateřské školy…
Během prvních čtyř měsíců se v naší školičce událo mnoho příjemných věcí. V měsíci
září jsme společně přivítali nové děti. Žáci 9. tříd pod vedením pana učitele Zemánka v rámci
výuky vyrobili nádherná krmítka, budky a hmyzoviště, které následně společně s dětmi ze
školičky umístili na školní zahradě.
Předškolní děti navštívily dopravní hřiště. Proběhla tradiční podzimní slavnost s tvořivými
dílničkami a uspáváním broučků. S dětmi jsme se často vydávali do blízkého okolí na
tématické procházky.
Ani v kulturní oblasti jsme nezaháleli. Několikrát za námi do školičky přijelo Divadélko
Kašpárek z Olomouce, pan Břetislav Vojkůvka se svým hudebním pásmem a pan Soldán pro
nás přichystal adventní koncert.
Děti z II. oddělení Soviček svým krátkým vystoupením potěšily seniory. Tradičně proběhly
vánoční besídky, které se dětem velmi povedly a těšily se na ně.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům za vzájemnou podporu, pomoc a především
důvěru. Také za drobnou materiální pomoc, sběr papíru a brigádu při obnově pískoviště.
Krásné vánoční svátky, mnoho zdraví a spokojenosti...zkrátka vše nejlepší v novém
roce!
Přeje celý kolektiv mateřské školy

Z NAŠÍ OBCE
Předvánoční výstava
Ve dnech 1. 12. - 4.12. se uskutečnila již 12. předvánoční výstava
v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu. Návštěvníci si mohli
koupit výrobky s vánoční tématikou, keramiku a různé drobnosti pro
domácnost. O víkendu nechyběl ani vánoční punč. Že je mezi občany o
tuhle výstavu zájem, svědčí i to, že návštěvníci uratili více než 54 tisíc Kč.
Výtěžek z dobrovolného vstupného v částce 1.791,- Kč bude věnován na
charitativní účely.
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Každoročně se uskutečňuje na obecním úřadě
Vítání nově narozených dětí do života. Letos se toto
setkání uskutečnilo 15. září. V obřadní síni se sešlo
společně s rodiči a jejich příbuznými 13 nově narozených
ptenských občánků z naší obce a jejich přilehlých částí.
Byl to Tobiáš Pírek, Štěpán Sekanina, Martin Glouzar,
Izabela Klemešová, Tereza Černá, Aneta Jančíková,
Jindřich Pospíšil, Matyáš Grepl, Nikol Olbrichová, Matěj
Zapletal, Aleš Spurný, Anna Nevrlová a Karolína
Vejmolová. Po přivítání a krátkém proslovu jim pěkně
zazpívaly a zarecitovaly děti z mateřské školy. Na flétnu
jim zahrál Pavel Marek, na klávesy Tereza Plevová.
Maminkám byla předána květina a dětem obec věnovala
malou finanční pozornost. Navštívily nás také dvě
hanačky z folklórního souboru Kosíř v bohatě zdobených
krojích, se kterými se mohli rodiče s dětmi vyfotit na
památku.
Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a ať se jim
v naší obci líbí.

Setkání jubilantů se zástupci obce
V předposledním listopadovém týdnu se ve víceúčelové budově ve Ptení uskutečnilo
tradiční, již dvanácté, setkání jubilantů – občanů Ptení, kteří v tomto roce oslavili 70. a 75.
narozeniny.
Po slavnostním přivítání následovalo vystoupení
žáků MŠ Ptení, které se všem líbilo a přispělo ke
slavnostní atmosféře. Starosta Jiří Porteš
přednesl slavnostní řeč a poté se všichni
přítomní jubilanti podepsali do pamětní knihy.
Proběhla gratulace od starosty a místostarosty,
kteří oslavencům předali kytičky a drobné dárky.
Ke gratulaci se připojili přítomní členové
zastupitelstva. Pro všechny jubilanty i jejich
partnery bylo připraveno malé pohoštění a v
příjemné atmosféře všichni společně
zavzpomínali na svá prožitá léta nejen ve
školních lavicích, ale i na ostatní roky a také
nejrůznější zážitky. Na akci nechyběl šikovný harmonikář – Jakub Trochta, který hrál pro
obveselení všech až do konce setkání. A tak si všichni dohromady zanotovali nejen lidové
písničky.
Ještě jednou všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Oslavy 100 let republiky v obci
V neděli 28. října 2018 spolky působící v obci
připravily program, jehož hlavní událostí bylo
společné setkání při příležitosti oslav 100 let
republiky. Hasiči a myslivci ve svých stejnokrojích
dopochodovali k pomníku, kde za hudby státní hymny
položili mladí hasiči věnec k pomníku padlým.
Myslivci současně vypálili slavnostní salvy. Starosta
v krátkém projevu připomněl, že 28. října 1918 se
naplnil sen mnoha generací. Národní svobodu na
frontách 1. světové války vybojovalo téměř 100 tisíc
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československých legionářů, kteří umírali na francouzském a italském území, ale především
na mnoha místech tehdejšího Ruska. Na závěr následovalo slavnostní sázení stromu svobody
- lípy. Za přítomnosti zástupců hasičů, myslivců a starosty byl strom vysazen za pomníkem
padlých. Po celou dobu piety nechyběla státní vlajka a obecní prapor. Hudební doprovod
zajišťoval pan Radek Špicera. Velké poděkování patří členům SDH Ptení, myslivcům a všem
občanům, kteří se zúčastnili vzpomínkové akce.
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Ptení
V obci Ptení se zúčastnilo voleb do Zastupitelstva obce Ptení 551 voličů, což představuje
účast 61,98%.
Ve volebním okrsku č. 1. - Ptení volilo 426 voličů - účast 60,77%.
Ve volebním okrsku č. 2. - Ptenský Dvorek volilo 125 voličů - účast 66,49%.

Zvolení Zastupitelé obce Ptení

Název
"Ptení"
"Ptení"
"Ptení"
"Ptení"
"Ptení"
"Ptení"
SNK "Ptení beze
slibů"
SNK "Ptení beze
slibů"
SNK "Ptení beze
slibů"
KDU - Čes. str.
lidová
KDU - Čes. str.
lidová

Příjmení, jméno,
tituly
Porteš Jiří
Sekaninová Markéta
Mgr.
Minx Roman
Tříska Richard
Svoboda Josef
Peterka Miroslav
Šnajdr Pavel
Vítek Zbyněk
Komárek Martin
Ing.
Horáková Ludmila
Mgr.
Šustr Ladislav Ing.

55

Počet
hlasů
444

29

315

42
44
49
35

242
261
228
220

43

175

52

173

41

139

54

134

39

116

Věk

OBCHVAT OBCE PTENÍ – Pozvánka
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání 25. 6. 2018 uzavření smluv o
budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky
pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemku nebo jejich částí,
určených pro stavbu „III/37349 Ptení – obchvat“.
Kupní cena bude sjednaná ve výši 165 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Tímto Vás zveme dne 3. ledna 2019 od 15 do 18 hodin do zasedací místnosti Obecního
úřadu Ptení, kde je možnost vyzvednout si Smlouvy o budoucích kupních smlouvách nebo
získat informace k výkupu pozemků a nahlédnout do mapy projektu obchvatu Ptení.
Prosím majitele pozemků, vezměte si občanské průkazy. Více informací podá
zmocněnec pro jednání za Olomoucký kraj Ing. Petr Šoustal, e-mail: petr.soustal@remax.cz
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Víte, že …. ?
* Za veleúspěšnou letní sezónu vyhráli naši nohejbalisté wellness v Tatralandii na
Slovensku. V zimní sezóně zatím při mezinárodním obsazení získali 3. místo na turnaji
v Otrokovicích, chystají se na dva turnaje na konci prosince. A pak už se budou připravovat
na sezónu 2019!
* V celkovém Superžebříčku Hanácké oblasti v orientačním běhu, který zahrnuje
součet výsledků 14 závodů za celý rok 2018, v kategorii nejmladších žákyň, se na
neuvěřitelném 1. místě umístila Alžběta Klapková, na 7. a 8. místě Karolína Vavrdová a Marie
Vrbová. Nejlepším naším nejmladším žákem je na 7. místě Matěj Mikuš. V kategorii D21
(ženy) se umístily na 1. a 3. místě Simona Zavadilová a Lucie Boháčová! Medailová umístění
(zatím bez celkových žebříčků) sbírají i naši nejmladší, kteří běhají sami - Antonín Vrba a
Amálie Bábková.
* Dobré jméno TJ Sokol Ptení šíří i Aleš Klváček, bývalý žák ZŠ Ptení, člen oddílu, nyní
žijící v Praze. V celkovém pořadí RunCzech běžecké ligy (účast až 40.000 běžců) skončil
v roce 2018 na 136. místě (s hvězdami jako Jiří Homoláč, Eva Vrabcová). V kategorii muži do
35 let - lékaři skončil v roce 2015 a 2016 na 2. místě, v roce 2017 na 1. místě a letos
vybojoval 3. místo. Pod hlavičkou TJ Sokol Ptení se úspěšně zúčastnil mnoha charitativních
běhů. Na podzim byl 3. v EpicRunu na podporu lidí s epilepsií a 2. v Běhu pro Dobrého
anděla.
*Všichni dospělí, kteří se podílejí na organizaci tábora či při vedení kroužku OB –
chystání tréninku, tréninky s dětmi, závody v OB, pracují ve svém volném čase bez nároku na
jakékoli finanční ohodnocení. Proto by rádi trávili svůj volný čas s lidmi - dětmi či jejich
rodiči, kteří si váží jejich práce a snahy a kteří je ocení svým vstřícným přístupem.
Děti i dospělí z TJ Sokol Ptení děkují za finanční podporu obci Ptení. Z peněz byly letos
hrazeny stany, nové dresy pro děti, ceny pro děti, nové vybavení – buzoly, čipy i startovné.
Poplatek 250/550/rok (z toho 50,-Kč jen sletová známka), který platí každý člen TJ Sokol,
slouží většinou pro registraci a úhrady spojené s administrací.
Kateřina Mikšíková
FC Ptení a TJ Sokol Plumlov – podzim sezóny 2018/2019 aneb První kroky
sjednoceného klubu
V červnu roku 2018 se dohodla spolupráce mezi kluby TJ Sokol Plumlov a FC Ptení o
založení společného klubu mladších a starších žáků, jelikož jako samostatné kluby měly
v sezóně velké potíže se skládáním alespoň osmi hráčů na každý zápas. Navíc ani jeden klub
by nesestavil tým starších žáků.
V srpnu jsme tedy zahájili přípravu. První zápas se konal v Mostkovicích, kde se
většina kluků potkala vůbec poprvé. Padli jsme tu 1:7, ale tato prohra mladší žáky
nastartovala. Ihned po zápase jsme se přesunuli do Campu Žralok, kde jsme uspořádali
soustředění, kterého se zúčastnilo hned 17 hráčů. Během třech dnů zvládli kluci bravurně 8
tréninkových jednotek, které byly zaměřeny na fyzickou kondici, koordinaci pohybu, herní
styl. Za soustředění je musím všechny pochválit, jelikož nedošlo k žádnému porušení
stanovených pravidel. Podařilo se to, čeho jsme chtěli docílit. Pomalu se z nás stával jeden
tým.
I když každý zápas nebyla docházka perfektní, tak hráči, kteří chtěli hrát a trénovat, se
účastnili všeho, co jim dovolil čas a zdraví. Hlavně vysoká účast na trénincích pro nás byla
velkým překvapením, když se účastnilo více kluků, než pak dorazilo na zápas.
Starší žáci neurvali ani bod
Věděli jsme, že do soutěže starších žáků nastupujeme s velmi mladým týmem, snad
jedním z nejmladších v této kategorii. Vždyť věkově do této kategorie U14 patří jen kapitán
Lukáš Vítek, Peter Linney, Vojtěch Jurníček a Jan Marek. Že neuhrajeme ale ani jeden bod,
jsme tedy nečekali ani v nejhorších snech. Přitom hned několik zápasů jsme byli vyrovnaným
týmem našim soupeřům. Na první čtyři zápasy jsme skládali sestavu až v den utkání a vždy
trnuli, kdo nepřijde. Vyrovnané zápasy, jako proti Pivínu (3:4, dvakrát jsme vedli, gól jsme
dostali chvíli před koncem), Klenovicím na Hané (2:4, opět jsme v zápase vedli, ale trefil se
jen Lukáš Vítek), Protivanovu (1:4, bylo nás málo), Brodku u Konice (1:3), nemusely končit
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naší prohrou. Někdy byla na vině nesehranost našich hráčů, ale většinou to byla bojovnost,
na které musíme zapracovat, ale hlavně proměňování našich šancí. Další zápasy se odehrály
proti Mostkovicím (0:9, bylo nás málo), Kralicím na Hané (0:11), Určicím (2:7) a Brodku u
Prostějova (2:11, vydrželi jsme totiž běhat jen první poločas, který skončil 2:3).
Na jaře se nám snad bude dařit lépe, jestliže zapracujeme na technice a hlavně
fyzičce, abychom vydrželi alespoň jeden zápas odběhat.
Ze starších žáků si už za dorosty Plumlova zahrál jeden zápas Lukáš Vítek a Peter
Linney (výhra 6:2). Tak alespoň jednu výhru v sezóně si připsali na své osobní konto.
Mladší žáci jsou pro nás překvapením
Sice jsme začali vysokou prohrou ve zmiňovaném zápase v Mostkovicích, ale v dalších
kolech jsme si náladu spravili a postupně jsme si na naše konto připsali čtyři výhry v řadě.
Nejprve jsme porazili Výšovice po boji 3:1, Lipovou jsme udolali po kanonádě 6:2, kdy to
psychicky neunesl jejich trenér, v Horním Štěpánově to byla výhra vybojovaná, zápas skončil
5:4 pro nás, v dalším domácím střetnutí jsme nejtěsnějším rozdílem porazili dobře hrající
Přemyslovice 2:1. Po čtyřech výhrách jsme dostali 0:5 v Kostelci na Hané, což byl ještě dobrý
výsledek vzhledem k průběhu zápasu. Nejlepší zápas jsme sehráli proti Smržicím, kdy měl
zápas vše: bojovnost, pěkné akce, zápletku a penaltový rozstřel. Prohra na penalty 2:3.
Vrahovice nám v dalším zápase vzdorovali jen poločas, pak dostali čtyři fíky. Naše byla výhra
4:0. Otaslavice jsme porazili kontumačně 3:0. V dohrávce proti Určicím jsme podlehli 1:2,
když vítězný gól padl tři minuty před koncem. Na posledním zápase jsme nevyužili množství
šancí a malá bojovnost a velké chyby v obraně byly příčinou prohry 3:6.
S ohledem na výslednou tabulku z loňska a počet hráčů, kteří se na jednotlivé zápasy
sešli, hodnotím letošní sezónu mladších žáků jako velmi podařenou.
Střelci starších a mladších žáků
Lukáš Vítek 5, Vojtěch Jurníček 3, David Spurný 2, Peter Linney 1.
Ján Kšenzulák 9, Lukáš Kupka 8, Matěj Mikuš 4, Daniel Moučka 3, Adam Sedláček 1, Jiří
Blaha 1, Zdeněk Vaněk 1, Tomáš Bureš 1.
Soupiska starších žáků: Jaroslav Pírek, Petr Kučera, Lukáš Vítek, Zdeněk Vaněk, Peter
Linney, Tomáš Klementa, Daniel Moučka, Jan Marek, Šimon Polena, Ján Kšenzulák, Vojtěch
Jurníček, Tomáš Zapletal, Matěj Mikuš, Jan Blaha, David Spurný, Adam Sedláček.
Soupiska mladších žáků: Jaroslav Pírek, Josef Hruban, Tomáš Klementa, Ondřej Kuba, Jan
Blaha, Lukáš Kupka, Daniel Moučka, Adam Sedláček, Šimon Polena, Ján Kšenzulák, Matěj
Mikuš, Jiří Blaha, Tomáš Barták, Petr Kučera, Zdeněk Vaněk, David Miko, Tomáš Bureš, Jiří
Klíč.
Roman Minx
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Farní tábor Protivanov
I když je zima, mráz klepe na dveře a Vánoce jsou za rohem, právě proto je příhodný
čas poděkovat těm, bez kterých by se náš tábor neobešel. Tímto bychom chtěli poděkovat
Obci Ptení a jeho zastupitelům za odsouhlasení finančního příspěvku. Dále firmě Javořice a.s.
a drobným dárcům. Z finančních darů se nám podařilo obnovit táborové věci. A jak
konkrétně to probíhalo?
V letošním roce se již po dvanácté konal Farní tábor v Protivanově. Tento rok se konal
v termínu od 13. do 23. srpna, většinu dní bylo krásně slunečno. Nepříjemné deště či
strašidelné bouřky se nám téměř vyhnuly. Letos se přihlásilo třicet osm dětí především ze
Ptení a jeho nejbližšího okolí. Pečlivě připravený program pro děti měl tým vedoucích pod
vedením Lucie Machalové a otce Mariusze Radaczynského. Bez vedoucích by tábor nemohl
fungovat. Tímto jím patří obrovský dík.
Každoročně má tábor nějaké téma, ke kterému se pojí hry a scénky. Toto léto jsme
spolu s Sherlockem Holmesem zachraňovali Anglii. Museli jsme řešit spoustu zapeklitých
hádanek a rébusů, když zloduši anglického podsvětí zajali naše kamarády a my přicházeli na
způsob, jak je zachránit. Nejstarší děti si i vyzkoušely, jaké to je, jít celý den pěšky s těžkou
krosnou na zádech a poté přespat pod širým nebem. Ti mladší z nás absolvovali příjemný
výlet spojený se zábavnou hrou.
Celým táborem nás provázel i duchovní program v podobě modliteb a mší svatých
přizpůsobený dětem. Neopustili jsme ani staré tradice táboráků, špekáčků a trempských
písniček. Každý den na táboře je plný zábavy, navazování nových přátelství, předávání
zkušeností a radosti.
Už teď se připravujeme na příští tábor. Těšíme se na vás, děti!
Vítek Minx

Termíny plesů ve Ptení
26. ledna 2019 - Myslivecký ples
9. února 2019 – Fotbalový ples
2. března 2019 - Hasičský ostatkový maškarní ples
3. března 2019 - Dětský karneval
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Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

ŘÍJEN
Šmehlíková Věra
Peterková Ludmila
Jančík Břetislav
Přikrylová Františka

PROSINEC
Hadra Milan
Špicerová Marie
Kunovská Františka
Šoustalová Ludmila

LISTOPAD
Mrnka František
Korec Ladislav
Klváčková Zdeňka
Rozsíval František
Frodlová Libuše
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
spokojenost a mnoho sil do dalších let.

štěstí,

V TOMTO ROCE SE DO NAŠÍ OBCE NARODILI TITO NOVÍ
OBČANÉ
Grepl Matyáš
Zapletal Matěj
Olbrichová Nikol
Spurný Aleš

Nevrlová Anna
Vejmolová Karolína
Slováčková Adéla
Fródlová Vendula

Přejeme dětem do života hodně štěstí, zdraví a lásky a jejich
rodičům hodně hezkých chvil prožitých s jejich dětmi.
V ROCE 2018 UZAVŘELI MANŽELSKÝ SVAZEK TITO
NAŠI OBČANÉ
Zuzana Francová a Michal Tesař
Nikola Langová a Tomáš Rozehnal
Na společné cestě životem přejeme hodně lásky, štěstí a
vzájemného porozumění
V ROCE 2018 NÁS NAVŽDY OPUSTILI TITO OBČANÉ
Vrba Oldřich
Výmola Karel
Kunčíková Jiřinka
Peterková Anežka

Čížek Jaroslav
Růžička Stanislav
Koudelková Božena
Kvapil Oldřich
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IČO 00288691. Náklad 420 výtisků. Distribuce zdarma. Redakční rada: Jiří Porteš, Roman
Minx, Vladimíra Krejčí, Bc. Petra Vejmolová. Zapsáno v evidenci periodického tisku
MKČRE18078. Vychází v elektronické podobě na stránkách www.pteni.cz. Den vydání
19.prosince 2018.

PŘÍLOHA
VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
K připomenutí historického významu vzniku samostatného československého státu
přispělo 10. listopadu 2018 zájmové sdružení Pteníčko vlastní akcí. Na jejím začátku se děti
vydaly na cestu za pokladem. Hlavní část programu byla zahájena vzpomínkou na události
z doby před sto lety. Poté dospělí s dětmi zasadili nedaleko věže na severozápadním rohu
zámecké budovy tři pamětní stromky, lípy. Pod kořeny jednoho z nich bylo jako vzkaz
budoucím generacím uloženo pouzdro se zápisem o dnešním Ptení s následujícím textem:
První světová válka, která se rozhořela v roce 1914, byla současníky označována jako
Velká válka. Bojovou činnost zahájila armáda Rakousko - Uherska, skutečným iniciátorem
války však bylo císařské Německo. Svým pozdním sjednocením se zařadilo mezi
nejvýznamnější státy světa s velkou časovou ztrátou. O to víc usilovalo o zisk nových, hlavně
mimoevropských, území. Mohlo toho dosáhnout jedině na úkor Velké Británie, Francie a
Ruska. Ty se na svou obranu spojily do vojenského společenství známého jako Dohoda.
Německý císař si ještě před válkou zajistil podporu Rakousko - Uherska, do kterého tehdy
patřily i české země a Slovensko. Počáteční úspěchy německého vojenského bloku,
označovaného pak jako Ústřední mocnosti, postupně řídly a válka se začala protahovat. Do
rodin vojáků přibývalo úředních oznámení o smrti jejich otců, synů a bratrů na bojištích.
Jména obětí války připomínají pomníky padlým snad v každém městě i vesnici. Nesmyslnost
války dokreslují informace o hladu, nedostatku základních životních potřeb a neúnosné
drahotě v zázemí. Mnozí Češi i Slováci doma i v cizině tak dospěli k poznání, že Rakousko Uhersko není jejich vlastí. Konečnou podobu národnímu hnutí vtiskl T. G. Masaryk, který již v
roce 1915 vyslovil požadavek vzniku samostatného československého státu. Jeho nejbližšími
spolupracovníky byli Dr. Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Oni i řada dalších věděli,
že svobodu je možné vybojovat jen ve spojenectví s protivníky Ústředních mocností. Proto
usilovali o vznik a bojové nasazení vojenských jednotek sestavených z našich dobrovolníků ve
státech Dohody.
Do francouzské armády byli přijímáni jen rodilí Francouzi. Občané jiné národnosti
mohli vstupovat pouze do vojenských útvarů určených k zajištění kontroly nad francouzskými
zámořskými koloniemi. Šlo o jednotky cizinecké legie. V nich byli od počátku války také
vlastenecky smýšlející Češi a Slováci, kteří pak krváceli a umírali spolu s vojáky Dohody na
mnoha bojištích. Zasloužili se tak o vznik samostatného Československa. Ve Francii a v
Rusku se československé legie utvářely již v roce 1914, v Itálii zasáhli naši legionáři do bojů
v roce 1918. Vedle našich krajanů, žijících v cizině, se do československých legii hlásili
zběhové z rakouské armády a ti, kdo byli zajati armádami Dohody. Rakousko se snažilo
omezit růst legií hned od jejich vzniku. Za informaci o každém dalším legionáři vypsalo
odměnu rovnající se celoročnímu příjmu jedné rodiny. Legionář, který byl zajat v boji, byl
Rakušany oběšen jako vlastizrádce. Před tím mu byla ještě useknuta ruka, kterou přísahal
věrnost boji za vznik československého státu. Počet legionářů i přesto nadále rostl a na konci
války dosáhl devadesáti tisíc. Jako nejznámější bojiště československých legionářů se do
historie zapsal francouzský Arras, ruský Zborov a italské Dos Alto. Tam i v řadě dalších míst
naplňovali legionáři Masarykovo heslo: "Nebát se a položit i oběti! Zadarmo a bez přičinění
našeho samostatnost nám nedá nikdo."
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V dostupných pramenech jsou zaznamenáni i legionáři, u jejichž jména je jako rodiště
nebo domovská obec uvedeno Ptení. Většina z nich měla vojenskou specializaci střelec. Podle
místa působení byli ptenští legionáři rozděleni takto:
. Francie - desátník Karel Dokoupil, desátník Karel Kunčík, Julius Vincourek
. Rusko - Martin Fajstl, Arnošt Hrazdil, Antonín Kučera, Jindřich Porteš, četař Jan Pospíšil,
Vincenc Trnečka
. Itálie - Václav Černušák
Bližší údaje z válečných let Karla Dočkala, dalšího z ptenských legionářů, nejsou známé.
Jedním z velitelů ruských legionářů Jindřicha Porteše a Vincence Trnečky byl poručík
Stanislav Čeček. Vypracoval hlavní plán útoku památné bitvy u Zborova, ke které došlo
2. července 1917. Po četných bojích se transsibiřskou železnicí se svými spolubojovníky
přepravil do Vladivostoku. Tam již jako generálmajor a velitel Dálného východu organizoval
návrat legionářů do vlasti. Poslední z nich se podél břehů Asie a Afriky dostali do svobodného
Československa počátkem roku 1921. Dne 28.října 2018 prezident republiky ocenil zásluhy
divizního generála Stanislava Čečka o vznik státu udělením vojenského Řádu Bílého lva I.
třídy in memoriam.
První světová válka skončila 11. listopadu 1918. Německo kapitulovalo a jeho císař
uprchl do ciziny, Rakousko - Uhersko se rozpadlo. Samostatný stát Čechů a Slováků tyto
události předešel. Vznikl již 28. října 1918 a postupně se propracoval mezi deset
nejúspěšnějších zemí světa. Od konce třicátých let prošla naše vlast katastrofickými
obdobími, která se střídala s léty nadějí. I přes to, že se v roce 1993 Československo rozdělilo
na dva suverénní státy, mají k sobě národy Čechů a Slováků stále stejně blízko pro svůj
slovanský původ a podobné historické zkušenosti.
Symbolem slovanských národů a jejich vzájemnosti je lípa. V době národní nesvobody
byly podle ní pojmenovány mnohé vlastenecké spolky, ve Ptení se tak stalo v roce 1863.
V samostatném státě byly rostlinné motivy lípy umístěny na velkém státním znaku a
prezidentské standartě, zlaté lipové větvičky mají na uniformách naši generálové.
Lípy vysazovali naši předkové odedávna a vážili si jich pro jejich užitek a vzhled. V roce 1974
bylo ve Ptení osm lip malolistých navrženo mezi chráněné přírodní památky. Stáří stromu,
který napravo od silnice k Vícovu rostl ve svahu pod posledním domem, bylo tehdy
odhadnuto na 400 roků. Další z nich byla na památku vzniku Československa vysazena v roce
1918 u bernovského mlýna nedaleko dnešní pily. Stejného stáří je i lípa, která roste po levé
straně pomníku padlým uprostřed Ptení, protější strom je o deset let mladší. Pro další
pamětní a dnes už památnou lípu bylo v roce 1968 vybráno místo při vchodu do školy na
západní straně budovy. Druhý, současně vysazený rozložitý strom, se nachází v centru obce
mezi Ptenkou a místní komunikací směrem ke Ptenskému Dvorku.
Při příležitosti 100. výročí vzniku Československa byly ve Ptení podle tradice zasazeny
pamětní lípy u kostela a v parku před školou. Naše akce se shodou okolností posunula těsně
před Den válečných veteránů. Váleční vysloužilci si vždy 11. listopadu, v den, kdy v roce
1918 skončila 1. světová válka, připomínali památku deseti miliónů padlých. Těla pětiny z
nich přeměnila válečná mašinerie na bezejmennou beztvarou hmotu, jež byla rozseta po
bojištích celého světa. Ostatní byli pohřbíváni po tisících do hromadných hrobů,
spolubojovníci vedle
nepřátel. Na osamělých
hrobech jedinců se dodnes
vyjímají slova básníka:
"Voják Velké války, známý
jen Bohu".
Varování, které ani po sto
letech nedopadlo na
úrodnou půdu.
Ve Ptení 10.11.2018

Fotografie z počátku 30. let.
Členstvo Jednoty Čs.obce
legionářské ve Stínavě
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Záznam vojáka – četaře Jana Pospíšila
Četař Jan Pospíšil

Desátník Karel Dokoupil - 21.čs.střeleckého
pluku francouzských legií

Desátník Karel Kunčík - 21.čs.střeleckého
pluku francouzských legií
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Vincenc Trnečka - střelec 3.pluku ruských legií, účastník bitvy u Zborova

Martin Fajstl - střelec, člen centroskladů
ruských legií

Antonín Kučera - střelec strážní roty štábu
armádního sboru v Rusku

Zpracování minulosti Ptení v období od 1.světové války do prvních let svobodného
státu se připravuje.
Zpracoval: Mgr. Jaroslav Frgal
Fotodokumentace: Mgr. Karel Foltin

