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Číslo 1

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
do rukou se vám dostává první letošní vydání Ptenského zpravodaje. Plesová
sezóna nám skončila, jarní prázdniny jsou minulostí, dny se malými krůčky prodlužují,
sluneční paprsky začínají nabírat na intenzitě a ptáci svým bujarým ranním zpěvem
vítají blízký příchod jara. Ano, nekompromisně přichází tolik opěvované období roku –
jaro. Období, ve kterém začíná po zimě vše růst, zelenat se a pučet. Po zimě však
nepřichází pouze oslava jara a dalších radovánek. Blíží se také Velikonoce. Z církevních
svátků svátky nejvýznamnější. Svátky znovuzrozeného života, oslavy lásky a radosti ze
vzkříšení Ježíše Krista. Tento tradiční svátek jara ráno na Velikonoční pondělí vyžene
muže a chlapce s pomlázkou vyšlehat sousedky a známé. Vězte, že nejdeme s úmyslem
působit bolest nebo příkoří, jak si některé dívky či ženy myslí. Nejdeme ani za žebrotou
s cílem přinést co největší množství všeho možného, ale chceme vám jen předat sílu
z mladého proutí, popřát zdraví a plodnost po celý rok. Za to vše po vřelém přijetí a
odříkání koledy požadujeme pouze malované vajíčko a barevnou stužku, aby bylo vidět,
jak jsme se snažili předat úplně vše z mladých výhonků vrb, které jsme k naší chloubě
sami splétali ze čtyř či více proutků.
Jarní práce každého, kdo má jakoukoliv zahrádku, volají. Pro nás to znamená, že
všude přibude bioodpad. Obce a města jsou povinny sice bioodpad likvidovat, ale chtěl
bych touto cestou občany poprosit k disciplinovanému odevzdávání tohoto odpadu a
především mít bioodpad bez cizích příměsí (více článek místostarosty). Je třeba, aby si
každý uvědomil, že se bioodpad odevzdává bezplatně. Odevzdání všech odpadů, kromě
těch, co jsou v popelnicích a kontejnerech na tříděný odpad, provádí obec na své
náklady a cena za tyto služby je zahrnuta částečně (náklady na likvidaci jsou mnohem
vyšší) v poplatku za odpad. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne
v naší obci 13. dubna. Chtěl bych upozornit občany, že bude přijímán pouze odpad,
který pochází z domácností, nikoliv z podnikatelské činnosti. Často se nám totiž stává,
že na sběrné místo přijede několikrát živnostník a odevzdá zde zbylý odpad. Dle zákona
o odpadech musí mít vlastník živnostenského listu řešenu likvidaci odpadu samostatnou
smlouvou.
Jaro a dosud nevzrostlá tráva na veřejných prostranstvích také zřetelně ukazuje,
jak si s úklidem psích exkrementů dělá starost nemalá část chovatelů psů. Nechť se
každý při procházce podívá na zelené plochy a chodníky. Všude je vidět, jak svoje
miláčky jejich majitelé milují. A přitom máme rozmístěny v obci odpadkové koše na psí
exkrementy a přiložené sáčky (dost často ale tyto sáčky někdo ukradne nebo
znehodnotí). Pokud bude nevšímavost páníčků trvat i nadále, bude se muset
zastupitelstvo obce zamyslet nad tím, zda nezvýšit poplatek ze psů, abychom koupili
speciální úklidové zařízení na psí exkrementy. Na rapidní zvýšení poplatků by ale
doplatili především ti chovatelé, kteří se vzorně o svoje čtyřnohé miláčky starají.
Dále s příchodem jara chci upozornit rodiče některých žáků naší školy na chování
na veřejnosti. Pominu, že někteří ani nevědí, co to je někoho pozdravit, ale jedná se
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hlavně o soustavné pohazování zbytků jídla a odpadků po obci. Především cestou ze
školy až po autobusovou zastávku (samozřejmě i na jiné strany ze školy) zůstávají po
školácích obaly od sladkostí, slupky od banánů a mandarinek, ne-li celá jablka apod. To
člověk po procházce obcí ví, co měli ve školní jídelně k obědu. Podobně jako se psy – to
zaměstnanci úřadu přece uklidí, ne?
Letos totiž bude problém se zajištěním sezónních pracovníků z úřadu práce.
Doposud nevíme, zda nám bude alespoň jeden i se státním příspěvkem přidělen. Proto
zastupitelstvo rozhodlo, že přijmeme jednoho pracovníka na hlavní pracovní poměr. Ze
statistiky Úřadu Práce Prostějov k 31. lednu 2019 bylo z počtu 702 osob (počet obyvatel
ve věku 15 – 64 let ve Ptení) 17 uchazečů o zaměstnání s bydlištěm v dané obci. Z toho
13 uchazečů mohlo bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného
pracovního místa – tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Přitom
počet volných míst od zaměstnavatelů z dané obce (ze Ptení) na konci sledovaného
měsíce byl 70! K 28. únoru 2019 na jedno volné pracovní místo v okrese Prostějov
připadlo 0,8 osoby. Prostějovsko je jediný okres v Olomouckém kraji, ve kterém počet
volných míst převýšil počet nezaměstnaných.
Pochopitelně se budeme i v letošním roce starat o údržbu veřejného prostranství
a ostatní věci související s provozem obce tak, aby se nám zde všem i nadále dobře žilo.
Ale ne vždy v čase podle vašich představ se pracovníci dostanou na posečení zeleně
před vaši nemovitost. Buďte shovívaví, jsou to tři obce v katastrálním území a veřejného
prostranství mnoho. A proto bych touto cestou chtěl ještě jednou poprosit spoluobčany
o pomoc. Dříve bylo běžné, že si občané před svými domy prostor posekali sami,
osazovali květinami, případně i zalévali. Všem, kteří se na těchto pracích budou podílet
a ve svém volnu pro vzhled obce něco udělají, patří velké poděkování.
Milí spoluobčané, chci vás požádat, abyste se všichni v této uspěchané době
zastavili a zamysleli se nad sebou nebo svým chováním. Myslím si, že se mezi námi
vytrácí láska, upřímnost i přátelství. Každý se za něčím žene a když toho dosáhne, honí
se za něčím novým. Často si nevážíme jeden druhého. Byl bych rád, kdybych mohl
konstatovat, že dobré výsledky práce jsou výstupem spolupráce a souladu názorů.
Pravda je však jiná. Společná stanoviska nacházíme složitě ve vypjaté atmosféře. Proto
chci v závěru vyjádřit přání nejen zdraví nám všem, ale i moudré a lidské chování ve
vzájemných kontaktech. Vždy jsem si myslel, že my tady na vesnici máme k sobě blíž
než ve městě. Proto mě vždycky zamrzí, když vidím, že už se dneska neumíme ani
pozdravit. Vždyť úsměv a pozdrav nás nic nestojí a udělá radost nejen tomu, komu je
určen, ale i tomu, kdo ho rozdává. Zkusme se zamyslet nad touto uspěchanou dobou a
zkusit si změnit svoje priority. Život je krásný, ale bohužel krátký. Nabídněme pomocnou
ruku tomu, kdo ji potřebuje. Vždyť přichází jaro, nejkrásnější roční období. Přeji všem
klid a pohodu, pokojné a naplněné prožití velikonočních svátků, a to nejen v duši.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ

Jiří Porteš

Souhrnné usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. února
2019
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 19. 12. 2018 do 26. 2. 2019
2) Informace týkající se stavebních prací na akci „Rozšíření kapacity MŠ v obci
Ptení“
3) Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
4) Informace týkající se budování inženýrských sítí na Farské zahradě
5) Vybírání poplatků za TKO a ze psů v klubovně (budově bývalé váhy) dne 11. dubna
2019 v době od 14:00 – 16:00 hodin
6) Výroční zprávu hospodaření ZŠ a MŠ Ptení za rok 2018
7) Kalkulace obědů stanovená podle vyhlášky 107/2005 v ZŠ a MŠ Ptení
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8) Žádost občanů o opravu cesty parc. č. 3257/6 v k.ú. Ptení
9) Termíny zasedání Zastupitelstva obce Ptení v roce 2019: 2. dubna; 4. června; 6.
srpna; 1. října; 3. prosince
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
Rozpočet Obce Ptení na rok 2019 jako schodkový.
Příjmy ve výši
23 312 450,- Kč
Výdaje ve výši
51 604 776,- Kč
Financování
28 292 326,- Kč
Smlouvu č. 1040016037/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Ptení a E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Ptení, úprava DS,
Smyslová“. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Ptení – IS Farská zahrada“, kde v bodě V. „Cena
za dílo, platební podmínky“ se upravuje cena za méněpráce a vícepráce včetně
dodatku na 4.310.075,- Kč bez DPH, 5.215.191,- Kč včetně DPH. Pověřuje
starostu podpisem příslušného dodatku
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Ptení a Agrop NOVA a.s., Ptenský
Dvorek 99, ve vedení kabelu vysokého napětí na pozemku p.č. 2225/39 v k.ú.
Ptení. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem,
zastoupený Správou silnic Ol. kraje příspěvkovou organizací, na stavbu „Most
ev.č. 37356-3, Ptenský Dvorek. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Cenu pro výkup pozemků na akci “III/37349 Ptení-obchvat“, stavební objekt
„Chodník ke hřbitovu“ ve výši 165 Kč/m2
Na základě stížnosti občanů zažádat Odbor dopravy Magistrátu města
Prostějova a Olomoucký kraj, zastoupený Správou silnic Ol. kraje, p.o., se
sídlem Lipenská 120, Olomouc, o vyřešení bezpečnosti provozu (ohrožení
obyvatel) při komunikaci č. III/37349 od mostu č. 37349-3 po číslo popisné 64.
V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměnu za výkon neuvolněného místostarosty ve výši 28.000,- Kč. Odměna se
stanovuje od 1. března 2019.

Obecní úřad informuje:
► Splatnost poplatků za odvoz TKO a poplatků ze psů je jako každoročně do 30.
dubna, přičemž výše poplatků se nezměnila.
TKO: Pro děti od 1 roku do 18 let a seniory starší 65 let činí 350 Kč, pro ostatní
občany 450 Kč, děti do 1 roku jsou od poplatku osvobozeny.
Poplatky je možné hradit rovněž převodem na účet obce č.ú.: 150 204 1309/0800,
variabilní symbol pro TKO 1340xxx, kam se doplní číslo popisné (pokud je
dvoumístné, doplní se nulou a pak číslo popisné).
Poplatek ze psů: Za jednoho psa činí poplatek 100 Kč, za druhého a každého dalšího
psa 200 Kč, pro seniory pak činí poplatek 60 Kč. I tyto poplatky je možné platit
převodem na účet obce č.ú.: 150 204 1309/0800, variabilní symbol 1341xxx, kam se
opět doplní číslo popisné.
► Cena stočného pro rok 2019 je 36 Kč/m3 včetně DPH, cena podle směrného čísla
je 1.296,- Kč za osobu a rok. I zde mohou být platby prováděny na účet dodavatele
č.ú.: 150 204 1309/0800 pod variabilním symbolem čísla smlouvy (v případě že
odběratel odebírá vodu ze studny) nebo pod variabilním symbolem čísla vystavené
faktury (v případě, že odběratel odebírá vodu pouze z vodovodu).
► V Ptenském Dvorku budeme poplatky vybírat ve čtvrtek 11. dubna od 14:00 do
16:00 hodin v klubovně (bývalá váha u nádraží)
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► Termín sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci
v sobotu 13. dubna 2019.
► Termíny zasedání Zastupitelstva obce Ptení v roce 2019: 2. dubna; 4. června; 6.
srpna; 1. října; 3. prosince.
► 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“. Občané si mohou oplatky koupit za cenu 30,- korun za kus.
Tříkrálová sbírka 2019
Rok s rokem se sešel a je za námi Tříkrálová sbírka konaná pod záštitou
Charity Konice. Sbírka v našem regionu proběhla ve dnech 4. – 6. ledna 2019 a byla
letos velmi úspěšná. Ve Ptení se podařilo vybrat 36.349,- Kč (Ve Ptení 26.658,- Kč, na
Ptenském Dvorku 8.441,- Kč a v Holubicích 1.250,- Kč). Vybraná částka poputuje jako
loni tam, kde je potřeba. Letos půjdou finance z velké části na Pomoc rodinám a
lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Každá koruna bude mít své využití a to jen díky
vám. Tímto bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně či pasivně (finančním darem)
do Tříkrálové sbírky zapojili.
Jiří Porteš

Z NAŠÍ ŠKOLY
Co jsme stihli zažít ve škole…
Školní rok se naklonil k poslednímu čtvrtletí a máme za sebou spoustu
povedených akcí.
Připravili jsme výstavu a soutěže k 100. výročí vzniku republiky, pozorovali
Slunce a malovali společně s rodiči na textil.
Deváťáci se rozhodovali pro svůj další krok a sbírali informace o možnostech
studia na středních školách. Ve výběru jim pomohly nábory jednotlivých středních
škol, návštěva Burzy škol a Dny otevřených dveří.
Čtvrťáci se učili na dopravním hřišti zvládat základní dopravní situace.
Nasbírali jsme společně 14 tun starého papíru.
Na Dýňobraní byla možnost vydlabat si vlastní dýňové svítící dílo, sebrat
odvahu a vyrazit na strašidláckou stezku do tmavých zákoutí Ptení, kde všude číhala
strašidla, a ochutnat perníčky a punč.
Při výchovném koncertu „Jumping Drums“ se škola skutečně celá otřásala.
Na adventní čas jsme se připravili tvořením věnců a různých keramických
dekorací na Tvořivém mejdanu. Každé poslední úterý v měsíci je určené pro rodiče
s dětmi a dle plánu se seznámíme s různými materiály a výtvarnými technikami.
Společně s obecním úřadem, spolkem Pteníčko a dobrovolnými hasiči jsme
uspořádali lampionový průvod obcí, ohňostroj, rozsvítili vánoční stromečky a navodili
slavnostní vánoční atmosféru.
Pondělí 3.12. bylo pro nás velkým dnem, převzali jsme si 3. vítězný pohár,
Hejtmanův pohár, finanční odměnu a titul nejlepší školy v kraji a objevili jsme se i
v televizním vysílání.
Na začátku prosince na sebe deváťáci navlékli kostýmy Mikuláše, anděla a
čertů a v každé třídě dle připraveného seznamu nadělovali, co komu patřilo.
Nevynechali ani školku, obecní úřad, kuchyň či sborovnu.
Pilně jsme nacvičovali na Vánoční besídku, na které se představili téměř všichni
žáci školy a i někteří učitelé. Nechybělo ani občerstvení a díky vám i pěkná tombola.
Společně jsme stolovali v jídelně a pan kuchař Diatka pro nás připravil
netradiční pokrm z tarhoně.
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Světová škola zorganizovala sbírku oblečení pro potřebné.
Absolvovali jsme preventivní programy Sdružení D, s rodiči tvořili šperky
z Fima. Naši žáci vyhráli florbalový turnaj, naučili se lyžovat a reprezentovali školu
v soutěžích a olympiádách. V okresním kole dějepisné olympiády máme 7. místo a
v zeměpisné 5. místo. Matematické soutěže jsou v plném proudu: Klokan a Pangea
čekají na vyhodnocení a chystáme se na Pythagoriádu. Povedla se recitační soutěž i
atletická olympiáda.
Připravujeme Noc s Andersenem, Den Země a Čarodějnice. Školní žebříček v
orientačním běhu je v plném proudu. Pilně nacvičujeme další divadelní hru, šijeme
kostýmy, malujeme kulisy, vyrábíme rekvizity… Projekty Hejtmanův pohár, Celé
Česko sportuje a Škola v pohybu jsou zaměřeny na podporu pohybových aktivit a my
s chutí plníme všechny výzvy!
Těšíme se na teplejší počasí a na akce v přírodě.
Viera Šmilňáková, Kateřina Mikšíková
Lyžák
Od 18. do 22. února se vydali
žáci sedmé, osmé a deváté třídy
Základní školy Ptení na lyžařský
výcvikový kurz. Po příjezdu do Vrbna
pod Pradědem jsme se rozdělili do
skupin, obuli lyžáky a spěchali na
svah. I když začátky byly pro někoho
poměrně těžké, všichni na závěr
kurzu zvládli bravurně sjet kopec.
Počasí nám přálo, po většinu týdne
bylo slunečno a podmínky pro
lyžařskou průpravu byly ideální. Po
celodenním poctivém výcviku na
sjezdovce se nezahálelo ani na
chatě. Žáci měřili svoji zdatnost a
kreativitu v nejrůznějších soutěžích
týmů i jednotlivců. „Lyžák“ jsme si všichni užili a živi a zdrávi se vrátili do svých
domovů a lavic.
účastníci výcviku
Recitační soutěž
Trocha nervozity, úsměv a už začínáme. Recitační soutěž žáků 3. - 7. ročníku
Základní školy Ptení se konala 5. března v aule, kde se nejen odborná porota, ale i
publikum těšilo na výkony odvážných soutěžících. Jména autorů básní jako je Jiří
Žáček, Miloš Kratochvíl nebo Karel Jaromír Erben jsou všem známá. Ale autoři jako
Alžběta Klapková či Filip Kutý už nikoli. Oba jmenovaní vystoupili i s vlastní tvorbou.
Snad od nich jednou budou číst verše i naše děti a děti našich dětí.
Jak to chodí v soutěžích. Někdo vyhrál, někdo ne. Ale odborná porota byla
spokojena se všemi soutěžícími a diváci také. Málokdy se totiž stává, že publikum
sedí jako pěna!
Nejlepší v každé kategorii získali diplom, knihu a výlet. Dne 19. března se totiž
zúčastnili okresního kola recitační soutěže, na které se pečlivě připravovali.
Děkujeme jim za dobrou reprezentaci naší školy!
Kateřina Mikšíková
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Ponožkový den
Poprvé se naše škola zapojila do světového dne
Downova syndromu, který se slaví vždy 21.
března. Datum bylo vybráno proto, jelikož
Downův syndrom je způsoben ztrojením
jednadvacátého chromozomu. A ponožky jako
symbol jsou zvoleny z toho důvodu, protože když
se dají patami k sobě, vytvoří dohromady
písmeno X, připomínající příčinu tohoto
onemocnění, poruchu chromozomu X. Díky
tomuto dni si děti uvědomily, že každý z nás je
jiný, a proto si v tento den oblékly na každou nožku jinou ponožku.
Martina Všetičková
Jak se blecha stala královnou
Byla jednou jedna blecha, kterou měly všechny ostatní moc rády. Jmenovala se
Linda. S radostí pomáhala a radila ostatním blechám, a protože měla dobré nápady,
tak na ni většinou daly. Jedinou nevýhodou bylo to, že skákala moc vysoko, a tak ji
mohl každý spatřit a zabít.
Jednoho dne Linda oznámila všem blechám: „Jdu se podívat, jak se vede
ostatním zvířatům.“ Vše se zdálo v pořádku až do doby, než uviděla bílou kočku, která
seděla příliš vysoko v koruně stromu. Teď se Lindě její velký skok hodil. Vyskočila po
větvích na samý vrcholek, kde kočka odpočívala. Teprve tam se dozvěděla, co se
stalo. „Já jsem Vločka!“ představila se kočička. „Honil mě rozzuřený pes, a tak jsem
rychle vyšplhala nahoru, ale bojím se slézt zpět.“„To hned zařídím,“ řekla Linda a
zapískala. Všechny blechy jí přiběhly na pomoc. Bylo jich asi deset tisíc. „Pomůžete
kočce slézt dolů?“ zeptala se lišácky Linda. „Samozřejmě,“ mrkla na ni jedna blecha
a za chvíli všechny někam zmizely. „Kde jsou?“ vyděsila se Vločka. „Já myslela, že mi
přišly pomoct!“ „Neboj,“ uklidnila ji Linda, „než se naděješ, budeš dole!“ Blecha
malinko couvla. A pak se to stalo! „Jauvájz!“ vykřikla Vločka a v tu ránu byla na zemi.
Linda seskočila za ní a oznámila: „Můžete vylézt, holky!“ Z kočiččina kožíšku vylezly
všechny blechy, kterým se ještě stále motala hlava. Až se Vločka vzpamatovala,
zamyslela se a řekla: „Dobře jsi to vymyslela, Lindo! Děkuji, že jsi mě zachránila.
Také děkuji vám ostatním.“ „A teď, když dovolíte, měla bych zase jeden nápad já.“ Na
chvíli odběhla, a když se vrátila, zvolala: „Ať žije Linda!“ a nasadila bleše zlatou
korunu. A tak se blecha Linda stala první KRÁLOVNOU!
Šárka Šimková
Z mateřské školy…

První tři měsíce roku utekly jako voda, jaro se pomalinku hlásí ke slovu a ani
my jsme v naší mateřince nezaháleli. Leden nás potěšil svojí sněhovou nadílkou, a tak
jsme ji využili k různým hrám a pohybovým aktivitám na školní zahrádce. Zimní
radovánky nám zpestřilo Divadlo slunečnice z Olomouce svými třemi pohádkami.
Přehouply se jarní prázdniny a byl tu únor. Pokud nám to počasí dovolilo, začali
jsme se vydávat opět na velké tématické vycházky. Tradičně k nám zavítalo Divadlo
Kašpárek z Olomouce.
Měsíc březen nám přivítal karnevalový rej. Tancovalo se a veselilo. V rámci
enviromentální výchovy za námi do školky přijelo netradiční divadélko s programem,
který nesl název Pohádky z ledničky. Nově jsme u nás odstartovali projekt Babiččina
pohádka, kdy dětem přišli číst pohádky maminky, tatínkové, babičky, paní učitelky ze
školy a paní ředitelka.
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V polovině března byl ve škole uspořádán den otevřených dveří pro předškolní děti
od nás ze školičky a také z Vícova. Setkání jsme zahájili společnou svačinkou.
Následovala prohlídka školy, návštěva v prvních třídách, pohybové aktivity v
tělocvičně a zakončení obědem.
Na konci března k nám zavítala paní Bc. Veronika Chvojková z Centra aplikovaných
pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci s
projektem pÁPÁ hrátky. Jedná se o sérii čtyř interaktivních vzdělávacích programů,
které jsou zaměřené na jednotlivé typy postižení. Děti se průběžně seznámí s různými
typy tělesných postižení. Program dětem umožňuje prohlédnout si a vyzkoušet
kompenzační pomůcky pro dané postižení.
Uspořádali jsme také besedu pro rodiče týkající se aktivit předškolních dětí
vedoucí k jejich přirozenému rozvoji ve všech oblastech.
Za kolektiv mateřské školy Lenka Horáková

Základní škola a mateřská škola Ptení vyhlašuje zápis do mateřské školy
na pátek 3. 5. 2019

Z NAŠÍ OBCE
Svoz biologického odpadu rostlinného původu
Legislativa (Vyhláška č. 321/2014 Sb.) ukládá obcím, aby zajistily soustřeďování
biologického odpadu rostlinného původu v období od 1.4. do 31.10. kalendářního
roku.
Na stránkách obce bude nově zveřejněná mapa s umístěním kontejnerů ve Ptení,
Ptenském Dvorku a Holubicích.
Do kontejneru na biologický odpad rostlinného původu můžeme ukládat pouze níže
uvedený odpad - odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve ze štěpkovače,
spadené ovoce, listí, piliny a zbytky rostlin)
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Do kontejnerů nepatří - uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, odpad,
který není biologicky rozložitelný, větve ze stromů, které nejsou nadrcené
Kontejnery na svoz větví ze stromů a keřů budou umístěny jednou za měsíc na
určené stanoviště. Občané budou informováni rozhlasem a na stránkách Obce Ptení.
Kontejner na svoz biologického rozložitelného odpadu vám bude přistaven k
nemovitosti (mimo vyhrazené stanoviště) pouze v případě, pokud kontejner bude
100% kapacitně naložen. Pracovník obce kontejner složí pouze k nemovitosti na
pozemek obce (nelze kontejner uložit na soukromý pozemek, zahradu atd.).
Jelikož svoz biologického rozložitelného odpadu byl svážen nekontrolovaně a
následná likvidace měla o 100% zvýšené náklady, apelujeme na občany obce, aby do
kontejneru ukládali jen výše uvedený odpad tak, aby po vysypání kontejneru
nemuselo ještě docházet k třídění (tímto by byl zbytečně blokován pracovník obce).
Správným ukládáním odpadu dosáhneme na nejnižší cenu za odvoz odpadu.
Pokud by docházelo opět k nekontrolovanému ukládání odpadu (a ke zvyšování
nákladů), museli bychom zrušit stanoviště kontejnerů a zřídit jedno pevné místo s
kontejnery. Zde by byl v určitou provozní dobu biologický odpad dovezený občany
správně ukládán do kontejnerů k tomu určených.
V případě dotazů jsem vám kdykoliv k dispozici a rád vám vysvětlím nebo pomůžu
najít řešení k vaší i naší spokojenosti.
Roman Minx
Mladí hudební talenti uspěli v kraji
V pátek 8. března se Jakub Hádr a Pavel Marek
zúčastnili krajského kola soutěže základních uměleckých
škol v komorní hře, kde reprezentovali Základní
uměleckou školu Vladimíra Ambrose Prostějov. Krajské
kolo se konalo v Olomouci na ZUŠ Iši Krejčího.
Krajskému kolu předcházelo kolo okresní, konané
19. února, kde kluci získali 1. místo s postupem do kola
krajského. Pětičlenné porotě se v kraji představili jako
duo zobcových fléten. Pod vedením jejich učitelky Ivany
Šmidrové několik týdnů secvičovali repertoár, který
obsahoval dvě skladby barokní (na sopránové a na altové
flétny) a dvě skladby z peruánského folklóru. Tyto
skladby pak v Olomouci úspěšně přednesli a porota je za
jejich skvělý výkon ohodnotila 2. místem. Nutno dodat,
že v této kategorii měli hoši nejnižší věkový průměr
(10,5 roku), zatímco soubor v této kategorii nejstarší měl
věkový průměr 13 let. O to byl jejich úspěch větší a kluci
byli se svým výkonem i s výsledkem hodnocení velmi
spokojeni. Nesmíme také zapomenout poděkovat jejich
rodinám, díky jejichž podpoře se mohou kluci naplno
věnovat svému koníčku. Letos je ještě čeká v dubnu
soutěž v Jindřichově Hradci, kde se představí jako sóloví
hráči i jako duo zobcových fléten. Pavel Marek jede na tuto soutěž již potřetí a loni se
mu podařilo získat jako sólistovi zlaté pásmo, letos jede tedy svůj úspěch obhájit.
Držme oběma klukům palce!
Ivana Šmidrová
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Cyklookruhy Mikroregionu Kostelecko
Jste nadšení cyklisté nebo si jen tak rádi vyjedete na kole do přírody? Na webových
stránkách www.cyklookruhy.cz/kostelecko najdete
přehledné trasy pro silniční a horská kola a také tipy
na zajímavá místa v mikroregionu a jeho okolí, které
můžete po trasách navštívit. Kromě okruhů pro
cyklistiku vznikly také okruhy pro pěší turistiku a
Nordic Walking. V rámci projektu budou začátkem
léta vytvořeny také tištěné mapy, které Vám budou
k dispozici a najdete je také v turistických
informačních centrech v rámci mikroregionu a jeho
blízkém okolí. Mikroregion Kostelecko se takto
zapojil do projektu Cyklookruhy. Cyklookruhy jsou
projektem, který prezentuje okruhové trasy pro cykloturistiku. V rámci projektu jsou
tvořeny okruhové trasy, které jsou prezentovány na webu ve formě webových map.
Vytvářeny jsou také tištěné materiály.
Základní informace a zapojené oblasti najdete na webových stránkách:
www.cyklookruhy.cz

OD NAŠICH FOTBALISTŮ
Fotbalové soustředění Jevišovice
Soustředění se konalo od středy 13. 3. do neděle 17.3. Této akce se zúčastnilo
13 hráčů a trenér. Soustředění si hráči hradili z vlastních prostředků, klub hradil
pouze pronájem hřiště, relaxační vířivku a saunu pro regenaraci. Pro představu, za
pronájem hřiště jsme zaplatili 6.000,- Kč. V pátek se k mužstvu ještě připojili Martin
Doležel a Michal Kučera. Plán
soustředění a tréninkových
jednotek obstaral již nový trenér
František Vlach. Mužstvo využilo
skvělých podmínek, které nabízí
sportovní areál v Jevišovicích. Po
ranním výběhu v zámeckém
parku měl trenér připravené na
hřišti s UMT různé posilovací
cviky s koordinačními prvky.
Následovaly nácviky střelby a
různé herní situace. Na konci
každé tréninkové jednotky byl
fotbálek (někdy vyvrcholil v dost
vypjaté situace - nikdo nechtěl
prohrát). Na soustředění jsme
naběhali podle měřících aplikací v
telefonu celkem 47,6 km, je to
včetně práce s míčem na UMT a fotbálky.
V pátek večer jsme odehráli přátelský zápas s domácím mužstvem Jevišovic,
který hraje 1.A krajský přebor. V zápase jsme se dostali hned na začátku do vedení
gólem Michala Kučery. Bohužel to bylo až do konce utkání z naší strany všechno.
Soupeř nás po gólu začal přehrávat. Začali jsme kupit chyby a soupeř je trestal. Již v
půlce zápasu jsme prohrávali 5:1. Po poločase jsme to prostřídali a hráli odzadu.
Bohužel přechod končil převážně na polovině hřiště naší chybou v přihrávce. Zápas
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skončil porážkou našeho mužstva 6:1. Na hráčích se projevila únava z tréninkových
jednotek.
Za trenéra (František Vlach) musím všem poděkovat, protože přistoupili k
tréninkům zodpovědně a snažili se udělat vše pro zlepšení fyzické kondice. Parta byla
více než skvělá, některé hlášky dodnes vyvolávají úsměv na rtech.
Ještě bych chtěl poděkovat Michalu Kohoutovi za přípravu soustředění. Nebýt jeho,
asi bychom na žádné soustředění nejeli. Ač jsme v mužstvu všichni dospělí,
spontánnost, nadšení a hravost malých dětí se v nás stále projevuje.
Pro soutěžní ročník jaro 2018/2019 se nám podařilo mužstvo posílit o čtyři
hráče. Na přestup jsme získali dva hráče Držovic, Michala Kučeru a Vojtu Chlupa.
Dále jsme angažovali na půlroční přestup Tomáše Procházku, který hrával za
Smržice. Lukáš Holinka hlásí návrat z hostování v Otaslavicích, kde hrával krajskou
soutěž. Trenér má nyní k dispozici 19 hráčů a pevně věříme, že se mu podaří nové
hráče zapracovat do týmu. Jelikož v podzimní části to byl z naší strany propadák,
vedení klubu vyhlásilo za cíl se v jarní tabulce umístit do třetího místa.
Roman Minx
Příprava žáků FC Ptení
Od ledna trénujeme žáky dvakrát týdně v tělocvičně ve Ptení a v Plumlově.
Odehráli jsme s klukama tři turnaje v Přemyslovicích, všech tří se zúčastnili téměř
všichni hráči. V celkové tabulce jsme skončili na 4. místě. V termínu od 21. - 24.3.
jsme pro žáky společně s Plumlovem organizovali soustředění v Jaroměřicích. Hráči
měli treninkové jednotky jak na hřišti, tak i v hale. Soustředění se zúčastnilo 9 hráču
ze Ptení a 11 hráčů z Plumlova. Musím přiznat, že jsem byl spokojen jen na 50 %.
Někteří hráči mají tendence porušovat kázeň a tím narušují tréninkové jednotky.
Během jarní části soutěže budeme s hráči pracovat na přístupu k tréninku a zápasu.
Pokud nedojde ke
zlepšení, budeme
se muset s
některými
rozloučit. Musím
vyzvednout
přístup k
soustředění hráčů
Adama Sedláčka
a Matěje Mikuše.
Po celou dobu
soustředění
pracovali na
100 %, jak při
treninkových
jednotkách, tak i
v chování k
trenérům,
personálu atd.

Roman Minx
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Plánované akce
► 26. dubna
► 30. března
► 26. května
► 1. června
► 8. června
► 22. června
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Čarodějnice
Jarní toulky přírodou
Premiéra školního divadelního představení
Ochutnávka vín
Dětská hasičská soutěž
Děti dětem

Pozvánka na cvičení žen
Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí protáhnout tělo, zpevnit
svaly a mít příjemný pocit z pohybu, na cvičení, které se koná
každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod. v tělocvičně místní školy.
Cvičení je rozděleno do více obtížností, takže si každá věková
kategorie najde to své. Přijďte mezi nás!

Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

LEDEN
Marková Helena
Kováč Ladislav
ÚNOR

BŘEZEN
Huňková Hana
Strouhal Stanislav
Sedláčková Anna
Vítek Jan

Vítek Miloslav
Vašek Josef
Dušek Václav
Žvátora Josef
Kopečná Vojmíra
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí,
spokojenost a mnoho sil do dalších let.
OPUSTILI NÁS
PROSINEC 2018
Marie Koudelková
Vilém Klouda
V LETOŠNÍM ROCE
Helena Frodlová
Hana Zapletalová
Ludmila Peterková
Lukáš Svěrák

Jaroslav Kubeš
Justina Langerová
Růžena Wittasková
Růžena Skulilová

Ptenský zpravodaj – informační čtvrtletník Obecního úřadu ve Ptení. Vydavatel: Obec Ptení,
IČO 00288691. Náklad 420 výtisků. Distribuce zdarma. Redakční rada: Jiří Porteš, Roman
Minx, Monika Francová, Bc. Petra Vejmolová. Zapsáno v evidenci periodického tisku
MKČRE18078. Vychází v elektronické podobě na stránkách www.pteni.cz. Den vydání 28.
března 2019.

12

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

Hospodaření v roce 2018 - příjmy
DPFO ze závislé činnosti
DPFO z kapitálových výnosů
DPFO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty ( DPH )
Odvody za odnětí půdy
Poplatky za komunál.odpad
Poplatky ze psů
Veřejné prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Stočné
Ostatní záležitosti kultury
Příjmy z poskytovaných služeb-rozhlas a televize
Příjmy z prodeje zboží
Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Bytové hospodářství
Pohřebnictví - příjmy ze služeb
Příjmy z pronájmu pozemků
Sběr a svoz komunálních odpadů
Zneškodňování kom. odpadů-příspěvek Ekokom
Odpady – příjmy za železný šrot
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Neinv.př.transfery z všeobec.poklad.správy SR
Dotace ze SR na místní správu
Ostat.neinv.přijaté transf.ze st.roz.
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Investiční přijaté od krajů
Nájemné víceúčelové zařízení+dary
Činnost místní správy
Úroky a dividendy

Březen 2019

Rozpočet na rok 2019 - příjmy

4 216
94
372
3 923
7 915
6
448
18
10
23
98
1 941
1 033
6

476
233
794
271
141
148
871
402
620
020
391
224
655
860
250
6 284
300
28 000
231 053

40
23
110
2
9
141
468
535
1 469
525
42
43
1 864

672
999
374
774
134
007
774
100
000
562
000
300
155
384

DPFO ze závislé činnosti
DPFO z kapitálových výnosů
DPFO z kapitálových výnosů

c el k e m

100 000
350 000

Daň z příjmů právnických osob

3 900 000

Daň z přidané hodnoty ( DPH )

6 500 000

Odvody za odnětí půdy
Poplatky za komunál.odpad
Poplatky ze psů

8 000
440 000
18 000

Veřejné prostranství
Správní poplatky

4 000
20 000

Daň z hazardních her

40 000

Daň z nemovitosti

1 900 000

Stočné

1 100 000

Ostatní záležitosti kultury
Příjmy z poskytovaných služeb-rozhlas a televize
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu pozemků
Sběr a svoz komunálních odpadů

1 500
250
3 800 000
210 000
40 000
17 000

Zneškodňování kom. odpadů-příspěvek Ekokom

100 000

Dotace ze SR na místní správu

486 200

Ostat.neinv.přijaté transf.ze st.roz.

36 000

Nájemné víceúčelové zařízení+dary

15 000

Činnost místní správy

25 000

Úroky a dividendy
Příjmy

1 500

celkem

23 312 450
28 292 326

Financování
Běžný účet z roku 2018

P ří j m y

4 200 000

25 651 228 Splátka úvěru

30 847 882
-2 555 556

Rozpočet na rok 2019 - výdaje

Hospodaření v roce 2018 - výdaje
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - nein. operace
Výdaje na dopravní obslužnost
Členský neinv. příspěvek
Odvádění a čištění odpadních vod
Provoz ZŠ a MŠ Ptení
Projekt – rozšíření MŠ Ptení, ZŠ – projekt aula
Činnost knihovnictví + internet
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek, kostel
Obnova kult.pam. - oprava kostel.hodin
Rozhlas a televize - oprava, poplatky
Kultura - vítání občánků, jubilanti
Tělovýchova – Fotbal.klub
Tělovýchova – Fotbal.klub
Ostatní zájmová činnost – Sokol + klubovna Pt. Dvorek
Dětské hřiště – opravy, ost.zájm.činnost – myslivci, důchodci
Nájem dětské ordinace
Podpora individuální bytové výstavby
Podpora indiv. bytové výstavby,Farská zahr.,vratka za poz.
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení - provoz+opravy
Rekonstrukce osvětlení – Pt.Dvorek
Pohřebnictví- provoz a údržba+zeleň
Platby daní-daň z prodeje pozemKom. Služby a Územ.plán
Nebezpečný odpad
Likvidace komunálního odpadu, nákup popelnic
Svoz ostatních odpadů - plasty, sklo
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí,údržba,křovinořez,smeták na sníh,mot.pila
Budovy, haly a stavby + Projekt – Revitalizace obce
Požární ochrana – víceúčelové zařízení
Požární ochrana + vybavení JSDH
Odvody SZ, ZP, + zastupitelstvo
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy+ provoz OU
Zateplení budovy obecního úřadu, kopírka OÚ
Výdaje z finančních operací
DPH
Vratka transferů z minulých let
Nein.transfery-Mikroregion+Reg. Haná
Výdaje

18 109
75 320
48 120
730 888
2 515 148
515 452
31 899
49 215
4 515
136 524
540
313 150
33 449
230 718
141 478
32 000
57 400
4 414 917
76 130
160 940
359 697
1 903
47 941
111 004
385 665
92 398
180 956
1 117 603
52 576
305 676
40 100
1 281 268
59 502
34 028
1 517 381
4 023 505
240 910
974 169
2 027 751
39 705
22 479 650

Silnice - oprava a udržování míst.komun.
Parkoviště,chodnik Pt.Dvorek- projekt, výkup pozemků
Ostatní záležitosti pozemních komunikací-neinv. operace
Ostatní záležitosti pozem. komunikací-projekty chodníků
Výdaje na dopravní obslužnost
Členský neinv. příspěvek
Odvádění a čištění odpadních vod
Kanalizace+věc.břemena, výkup pozemků
Provoz ZŠ a MŠ Ptení
Rozšíření MŠ + projekt sportoviště za školou
Činnost knihovnictví + internet
Ostatní záležitosti kultury
Projekt – Oprava sokolovna
Rozhlas a televize - oprava, poplatky
Kultura - vítání občánků, jubilanti
Tělovýchova – Fotbal.klub
Ostatní zájmová činnost – Sokol + klubovna Pt. Dvorek
Dětské hřiště – opravy, ost.zájm.činnost – myslivci, důchodci
Nájem dětské ordinace
Ostatní ústavní péče
Podpora individuální bytové výstavby
Podpora individuální bytové výstavby, vratka za pozemky
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení - provoz+opravy
Pohřebnictví- provoz a údržba+zeleň
Platby daní-daň z prodeje pozemKom. Služby a Územ.plán
Nebezpečný odpad
Likvidace komunálního odpadu, nákup popelnic
Svoz ostatních odpadů - plasty, sklo
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Projekt – Sběrný dvůr,využívání a zneškodňování ost.odpadů
Péče o vzhled obcí,údržba,křovinořez,smeták na sníh,mot.pila
Budovy, haly a stavby + Projekt – Revitalizace obce
Řešení krizových situací
Požární ochrana – víceúčelové zařízení
Požární ochrana + vybavení JSDH
Odvody SZ, ZP, + zastupitelstvo
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy+ provoz OU
Kopírna OÚ
Výdaje z finančních operací
DPH
Nein.transfery-Mikroregion+Reg. Haná
Nespec. Rezerva
Výdaje

5 000 000
1 450 000
5 000
400 000
75 530
155 580
900 000
500 000
2 545 000
11 250 000
40 000
50 000
250 000
600
350 000
200 000
100 000
100 000
32 000
20 000
50 000
700 000
100 000
200 000
80 000
30 000
120 000
500 000
110 000
230 000
250 000
1 500 000
300 000
10 000
80 000
220 000
1 700 000
30 498
17 746
1 600 000
60 000
500 000
500 000
40 000
19 252 822
51 604 776

