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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončilo období dovolených a prázdniny utekly jako voda. Letošní léto bylo na naše
poměry teplé a tak věřím, že jste si sluníčka užili dosyta. Odpočinuli si na dovolené se svými
blízkými a načerpali sílu do dalšího období, kdy se začnou dny krátit. Letní měsíce obvykle
plynou poklidně a lenošivá nálada se promítá do života nás všech. Ale letní období je pryč a
nám všem začal naplno pracovní kolotoč. Začátkem září začal nový školní rok. Nejmenší
školáci naplnili první třídu a bylo docela radostné se dívat na jejich první reakci při přivítání
ve škole. Začínají podzimní práce a chystáme se na zimu, život se vrací do původních kolejí.
Stromy v zahradách jsou obaleny plody, nastává čas podzimní úrody. Postupně nastupuje
období vegetačního klidu a to s sebou přináší nutnost údržby stromů a úklid spadlého listí.
Jak všichni víte z dodaných kandidátních listin, v pátek a v sobotu proběhnou volby do
zastupitelstev obcí, tedy komunální volby. Máme za sebou 4 roky činnosti stávajícího
zastupitelstva. Nechci zde vyjmenovávat, co se vedení obce v minulém volebním období
podařilo a co ne. Ale určitě máte přehled, co se v obci udělalo, co se podařilo. Každý z nás
má jiné priority a očekávání, není vždy lehké vyjít vstříc všem. Samozřejmě, jsou věci, které
by se daly dělat jinak a které mohly vypadat jinak. Ale ukažte mi někoho, kdo je bezchybný,
dokonalý. Neplýtvali jsme finančními prostředky, hospodařili jsme transparentně. I když
příjmy z daní do rozpočtu obcí jsou mnohem nižší než do rozpočtu měst, při výběru
jednotlivých akcí vždy bylo rozhodující posouzení jejich potřebnosti, náročnosti a také
možnosti získání dotací.
Výrokem „Bez závad a nedostatků“ od kontrolního oddělení Krajského úřadu Olomouckého
kraje, který provádí pravidelný přezkum hospodaření obce, mě tyto výsledky těší a
prostřednictvím našeho zpravodaje chci potěšit i vás. To vše dokazuje, že i v této oblasti
vedení obce, zastupitelstvo společně s obecním úřadem v uplynulém volebním období
dosáhlo dobrých ekonomických výsledků.
Přátelé, končí volební období 4 roků, kdy jsem s nejlepším vědomím a svědomím
vykonával poslání, které jste mi svěřili. Řídil jsem se desaterem, které jsem někde našel, když
jsem byl poprvé zvolen starostou. Mělo být údajně z Občanské nauky pro školy měšťanské
z roku 1936. Dovolil bych si toto desatero citovat, neboť si myslím, že může být inspirací i
pro následující starosty:
1) Důvěra spoluobčanů tě postavila do čela obce. Být prvním občanem v obci je velké
vyznamenání. Slib sám sobě na svou čest a svědomí, že tuto důvěru nezklameš.
2) Jsi starostou nejenom těch občanů, kteří tě volili, ale i těch, kteří tě nevolili. Buď ke všem
stejně vlídný a spravedlivý.
3) Stejně tak nerozlišuj při výkonu svého čestného úřadu příslušníky různých politických
stran, máš v nich vidět jen a jen občany.
4) Snaž se podle svých sil a možností obce, abys ulehčil život starým, chudým a práce
neschopným příslušníkům obce.
5) Podporuj všechno, co napomáhá školství v tvé obci. Nic lepšího nemůžeme přát našim
dětem, ovšem kromě zdraví, než dobré vzdělání.
6) Nezapomínej na obecní knihovnu, která poskytuje ušlechtilou zábavu a vzdělává občany.
7) Máš být upřímným přítelem všeho, co zkrášluje, zvelebuje obec a zlepšuje její zdravotní
úroveň. Zasadit zdravý strom na správné místo znamená vykonat dobrý skutek.
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8) Vynasnaž se co nejdříve si osvojit nejdůležitější právní předpisy a zákony, abys nezapomněl
na nic, co by mohlo sloužit obci ku prospěchu.

9) Obecní majetek spravuj a nakládej s ním opatrněji a úzkostlivěji než se svým majetkem.
Když proděláš ze svého, bude to tvoje škoda, když promarníš majetek obce, ztratíš čest.
10) Dávej v obci příklad svou pravdomluvností. Co říkáš, to i dělej. Jeden tichý příklad mívá
větší cenu než mnoho řečí a velká kázání.
Všechno má svůj konec a vzhledem k tomu, že to může být moje poslední „Slovo
starosty“, podělím se s Vámi o to, co mi práce starosty dala a vzala. Je skutečně nemožné vše
vyjmenovat, ale největším přínosem určitě bylo setkávání se s lidmi. Mohl jsem pozitivně
ovlivnit životy některých z vás, mohl jsem se s vámi potkávat a pobavit se o možnostech, jak
pomoci, jak prospět. Setkával jsem se s nově narozenými, byl jsem při zásadních životních
„Ano“, slavil jsem narozeniny s našimi jubilanty a loučil se s těmi, kteří nás opustili. To byly
okamžiky, kdy jsem cítil, že práce starosty je skutečně o spolupráci s občany. Také jsem měl
dobrý pocit z každého dokončeného projektu, který pomohl Ptení. A co mi práce vzala?
Především čas. Ale nelituji toho, myslím, že to bylo v zájmu dobré věci. Vážím si vašich rad i
pochval a věřte, bral jsem si inspiraci i z vašich připomínek. Občas jsem dostal i vynadáno,
ale i to patří ke starostování.
Přeji si, abychom se oprostili od pomluv a nenávisti a vážili si všech, kteří chtějí pro
naši obec něco udělat navíc, ať už je to náplň jejich práce, nebo „jen“ aktivita v jejich volném
čase.
Na závěr s koncem volebního období děkuji všem zastupitelům obce za jejich dobrou
práci na společném rozvoji obce. Poděkovat chci i všem spolupracovníkům, zaměstnancům
obecního úřadu, kteří to někdy se mnou neměli lehké. Děkuji všem spolkům v obci, všem
těm, kteří se podíleli na kulturním, sportovním a společenském životě v obci. Nezastírám,
mám radost i z naší ptenské školy, která má dobré jméno na veřejnosti a důstojně propaguje
naši obec na mnoha školních aktivitách, soutěžích, olympiádách. Zvláštní poděkování patří
jednotce SDH Ptení za pomoc při obtížných situacích, záchraně majetku a za připravenost
pomáhat při mimořádných událostech jak u nás, tak i mimo naši obec. Při výčtu všech
čtyřletých událostí mi to nedá, abych také nevzpomenul, že nás opustil náš bývalý starosta
Jaroslav Piňos a místostarosta František Tříska. Čest jejich památce a vykonané práci.
Chtěl bych popřát hodně úspěchů v nastávajících volbách všem kandidátům. Všichni
kandidáti snad jdou do voleb s přesvědčením, že dostat důvěru občanů a zastupovat
spoluobčany v jedenáctičlenném zastupitelstvu je čest a člověk musí přemýšlet, co by chtěl
lidem přinést a ne co by chtěl odnést. Přijděte v pátek a v sobotu do volebních místností a
vybírejte z kandidátních listin osobnosti, kterým důvěřujete a o kterých víte, že pro obec
něco navíc udělají…
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrnné usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 6. září
2018
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 22. 6. 2018 do 6. 9. 2018
2) Inspekční zprávu a Protokol o kontrole ze ZŠ a MŠ Ptení
3) Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejném zdravotním
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
4) Informace týkající se budování inženýrských sítí na Farské zahradě
5) Protokol o kontrole České inspekce životního prostředí s nakládáním s odpadními vodami
na ČOV Ptení – nebylo shledáno porušení ustanovení vodního zákona
6) Stížnosti obyvatelů na hlučnost provizorního mostního přemostění
7) Darovací smlouvy věcného daru od firmy Javořice a. s. Ptenský Dvorek 100 v částce
11.381,- Kč, 8.948,- Kč a 4.167,- Kč
8) Darovací smlouvu finančního daru od Ing. Richarda Benýška, Olomouc, v částce 2.000,- Kč
9) Rozpočtové opatření starosty č. 7 a 8/2018
10) Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve dnech
5.- 6. října 2018

3

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2018

B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení
2) Zprávu z hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a na základě výsledků proběhlé
elektronické aukce schvaluje zhotovitele akce „Nadstavba budovy par. č. st. 72 za účelem
rozšíření kapacity MŠ Ptení“ Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Vápenice 17/2970,
796 01Prostějov v částce 8.829.387,- Kč bez DPH, 10.683.558,27 Kč včetně DPH. Pověřuje
starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
3) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Ptení č. 1/2002 ze dne 8. 7. 2002 – Řád veřejného pohřebiště
4) Darovací smlouvu mezi Alenou Dvořákovou, Prostějov, Helenou Machalovou, Ptení a
Helenou Soldánovou, Ptení jako dárkyně a Obcí Ptení jako obdarovaný. Geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 993-108/2018 byla z parcely č. 51 oddělena část o
výměře 403 m2. Předmětem daru je tato oddělená část z parcelního č. 51, která bude
přičleněna k pozemku parc. č. 3632/13. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
5) Výběr zhotovitele na akci „Oprava komunikace Žleb.“ firmu ROADMEDIC, s. r. o., Pod
Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk za cenu 380.713,21 Kč bez DPH, 460.662,98 Kč s DPH.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
6) Výběr zhotovitele na akci „Diagnostika vozovky“ místní komunikace Ptenský Dvorek
k nádraží, firmu PavEx Consulting, s.r.o., Srbská 53, 612 00 Brno, za cenu 14.966,- Kč bez
DPH, 18.109,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
7) Umístění 2 antén a jednoho přijímače na budovu sokolovny Ptení 145 s úhradou
spotřebované energie a ročním nájmem 3.000,- Kč a vybudováním další přípojky pro
obecní účely zdarma. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1) Odprodej pozemku p. č. 3711/7 o výměře 299 m2, p. č. 3711/13 o výměře 15 m2 a
p. č. 3711/14 o výměře 41 m2, vše v k. ú. Ptení

Rekapitulace – trochu statistiky ze Zastupitelstva Obce Ptení
Ve volebním období 2014 - 2018 se Zastupitelstvo obce Ptení sešlo kromě ustavující
schůze (5. listopadu 2014), doposud na 28 veřejných zasedáních.
V roce 2014 se sešlo 2x, v roce 2015 10x, v roce 2016 4x, v roce 2017 8x, v roce 2018 5x.
Těchto zasedání se podle presenčních listin účastnilo 228 podepsaných hostů, což je
průměrně 8 občanů na zasedání. Největší účast - 17 občanů - byla na ustavujícím zasedání
ZO Ptení, nejméně - 3 občané se zúčastnili 14. zasedání dne 4. srpna 2016.
Zastupitelé na veřejných jednáních strávili celkem 67,5 hodiny, což je průměr 2 hodiny 32
minut na zasedání. Nejdelší jednání proběhlo na 22. zasedání ZO Ptení dne 14.11.2017, které
trvalo 3 hodiny 40 minut, nejkratší bylo 20. zasedání dne 25.7.2017, které trvalo 1 hodinu.
28 jednání Zastupitelstva obce Ptení proběhlo ve Ptení, 1x se zastupitelstvo sešlo v klubovně
ve Ptenském Dvorku.
Zastupitelstvo obce Ptení má 11 členů.
Z 29 zasedání Zastupitelstva obce Ptení byli omluvení: Eva Kloudová a Josef Svoboda 11x,
Ing. Zuzana Tesařová (Francová) 10x, Mgr. Kamila Francová a Richard Tříska 8x, Pavel
Šmidra 7x, Roman Minx 6x, Mgr. Markéta Sekaninová (Kohoutová) 4x, Miroslav Peterka 3x a
Pavel Šnajdr 1x.
Vím, že není jednoduché skloubit práci člena zastupitelstva s prací v zaměstnání,
především u těch členů, kteří pracují na směny. Proto si vážím toho, že každé zasedání ZO
Ptení bylo usnášeníschopné a byla vždy přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. A vždy
zvítězil (i za pomocí diskuse občanů) zdravý rozum při důležitých hlasováních a
rozhodováních.
Jiří Porteš
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Obecní úřad informuje...

… Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti a chtějí
volit, se mohou nahlásit nejpozději do pátku 5. října 2018 do 12 hodin na OÚ Ptení, tel. 585
376 716. V době voleb mohou občané požádat přímo volební komisi, a to v pátek od 14
hodin
… Setkání jubilantů se zastupiteli obce se uskuteční v pátek 23. listopadu 2018 ve
víceúčelovém zařízení (Skládalovo)

Z NAŠÍ ŠKOLY
Nový školní rok už běží...
Naši pedagogové nachystali na školní rok 2018/19 pro děti tyto kroužky: divadelní,
vaření, orientačního běhu, keramiky, florbalu, taneční, anglického jazyka, logických a
matematických her, sportovních her, břišních tanců, stolního tenisu, tvůrčí informatiky, hry
na kytaru, šikovných ručiček a možná přibudou ještě další….
Učitelé ze ZUŠ v prostorách školy budou vyučovat hru na klavír a žesťové nástroje.
Připravujeme celoroční projekt ke 100. výročí vzniku republiky. Žáci se seznámí
prostřednictvím filmu s nejdůležitějšími událostmi Československé a České republiky. Pro
všechny je připravena naučná soutěž a pro širokou veřejnost výstava dobových předmětů.
Pokračuje projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol a Obědy dětem.
V říjnu proběhne sběr papíru.
Zapojíme se do mezinárodních programů Světová škola a se slovenskou Základní školou v
Liskovej nedaleko Ružomberka si vyměníme znalosti o svém regionu.
Žáci budou reprezentovat školu v olympiádách a pokračovat budeme v soutěžích Celé Česko
sportuje a Hejtmanův pohár. Žáci druhé a třetí třídy se naučí plavat a sedmáci lyžovat.
V kuchyni se bude vařit dle nejnovějších nutričních doporučení, abychom to všechno
zvládli a byli fit!

Co se chystá v mateřské škole?
V pondělí 3. září započal první den školního roku v naší krásné školce Sluníčko. Děti se
mají na co těšit. Paní učitelky si pro ně na celý školní rok přichystaly spoustu zajímavých akcí
a programů, které vycházejí z tématických vzdělávacích celků. Mezi jinými to jsou
maňásková a loutková divadla, která se k nám tradičně vracejí s nabídkou nových
pohádkových příběhů, a také hudební koncerty pro děti. Plánujeme poznávací výlety a
vycházky k místním hasičům, do družstva, na dopravní hřiště v Prostějově a do areálu Domu
přírody Sluňákov (ekologický program). Chceme oslovit všechny lidi, kteří budou ochotni nás
navštívit a pobesedovat s dětmi o své profesi, o svých koníčcích, jako je třeba myslivost,
zdravověda, knihy atd.. Ve spolupráci s rodiči dětí chystáme podzimní a jarní slavnosti
s dílničkami a soutěžemi v areálu MŠ. Máme dětem co nabídnout i co se týče zájmových
kroužků, které na školce pracují pod vedením paní učitelek. Plánujeme zavést seznamování
s anglickým jazykem do vzdělávací nabídky předškolních dětí ve třídě Soviček. Logopedickou
péči bude letos doplňovat jedna z učitelek školky primární logopedickou prevencí. V oblasti
materiálního zázemí se chceme zaměřit především na školní zahradu. Pískoviště čeká
rekonstrukce a zastínění, ale zastínit bychom chtěli i část volné plochy. Do zahrady přibudou
hmyzí domečky, krmítka pro ptáky a různé funkční dekorativní prvky jako třeba zvonkohry.

Vzpomínky na pozemské peklo
Svou návštěvou nás poctila paní Erika Bezdíčková, která nám popisovala hrůzostrašné
činy nacistů za druhé světové války. Nejdříve nám přiblížila celé pozadí druhé světové války a
potom vylíčila svůj příběh, kdy se ve třinácti letech ocitá v koncentračním táboře OsvětimBřezinka. Postupně zde ztrácí své drahé rodiče, svou kamarádku a všechny blízké. Jak sama
říká, doba návratu pro ni byla ještě větším peklem než samotná Osvětim. Po příchodu zpět se
ocitá sama, opuštěná a nemá se na koho obrátit, proto se rozhodne vrátit se do svého
rodného města Žiliny. Tam ji ale čekal chladný přístup všech lidí a do vlastního bytu ji ani
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nepustili. Líčení celého příběhu paní Eriky je velmi smutné, ale určitě stojí za to si ho
poslechnout, nebo přečíst v její knížce s názvem Moje dlouhé mlčení. Jak nám sama citovala
W. Churchilla: „Národ, který nezná svou minulost, je odsouzen k tomu, aby si ji zopakoval.“ A
to se opravdu nesmí stát!
Klára Sittová a Tereza Paulinová

Hurá do školy!
„Hurá do školy!“ Takhle zněla slova všech
nadšených prvňáčků, kteří se těšili do školy za novým
dobrodružstvím. Ovšem deváťáci tak nadšení nebyli.
Tento rok je čeká spousta důležitých rozhodnutí a akcí,
které jako deváťáci pořádají. Například každoroční
Vánoční besídka, Den dětí a další, kde projdou zkouškou
zodpovědnosti, ale i přátelství.
Letos vás ale celá škola chce pozvat na něco
speciálního. Všichni na tom pracujeme už od prvního
týdne vyučování, možná i prvního dne. Pojďte se s námi
podívat na výstavu ke 100. výročí vzniku České
republiky, která se bude konat začátkem října. Na
výstavě bude spousta historických informací, ale také si
budete moci prohlédnout dobové fotografie či hračky.
Tímto vás na výstavu a všechny akce naší školy
srdečně zvu.
Vodrážková Michaela, 9. třída

Z NAŠÍ OBCE
Kousek o nohejbalu
Nohejbalová sezona se pro
nás rozjíždí už několikátý rok
pravidelně začátkem května
v Městečku Trnávka. Po celou zimu
jsme pilně trénovali v Konici i ve
Ptení a i když přechod z haly na
venkovní kurty není vůbec
jednoduchý, start se nám náramně
povedl a Trnávku jsme
s přehledem ovládli. Potom jsme
zvítězili ve Slavkově u Brna
v turnaji dvojic a v Prostějově U
Kalicha na kurtech Sokol 2 v
turnaji trojic. Toto vítězství bylo
navíc okořeněno padesáti litry piva. Velký turnaj přišel poslední víkend v červnu. Mířili jsme
k vytouženému hattricku o pohár Jamolice u Dukovan. Cítili jsme se opravdu výjimečně, když
jsme odjížděli ve středu do areálu Pod Templštýnem na „menší soustředění“. V sobotu se
začaly hrát skupiny a v neděli k.o. systém. Sobota se hodně povedla, vyhráli jsme skupinu.
Ale v neděli nás potkal černý den a nepodařilo se nám postoupit do finálové čtverky. Takže po
krásných pěti dnech jsme smutně odjížděli domů. Hned o čtrnáct dní později jsme vyrazili do
kraje Vysočina, kde v obci Ujčov obsadily turnaj týmy výkonnostně v první lize a my
s odřenýma ušima postoupili ze skupiny. Nakonec jsme ale celý turnaj vyhráli. Zpestřením
sezóny byl velmi dobře obsazený a pro nás úplně nový turnaj v Olomouci Hodolanech a
bronzová příčka byla dalším cenným kovem do naší sbírky. V Lesůňkách na Jihlavsku, Rudici
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u Jedovnice a také v Černé Hoře se nám podařilo vyhrát a v Čechovicích u Prostějova, kde
jsme za poslední tři roky byli vždy ve finále, tomu letos nebylo jinak. Turnaj jsme vyhráli. Tím
sezona 2018 končí a my si odnášíme odměnou zasloužený víkendový pobyt na Slovensku ve
wellness Tatralandia. Samozřejmě máme v plánu do konce roku účast na turnajích, které se
konají v hale. Ale to už je jiný příběh.
Za nohejbalový tým Sokol Ptení vás zdraví bratři Mirek a Michal Růžičkovi a Laďa a
Lukáš Pírkovi
Ladislav Pírek

Srdečně zveme…
...na Drakiádu, která se uskuteční v sobotu 6. října od 14.00 hod.
na dětském hřišti v Holubicích. Občerstvení zajištěno jak pro děti,
tak i dospělé.

Plánované akce
► 13. října
►15. - 19. října
►17. listopad

Bezručovské véplaz
Výstava k 100.výročí vzniku Československa
Zájezd do vinného sklípku

Kostelec na Hané
Škola
Velké Bílovice

Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

ČERVENEC

Vladimír Doseděl
Ludmila Zdráhalová

SRPEN

Věra Zbořilová
Helena Bortlová
Emilie Šustrová
Jarmila Hodinková
Josef Strouhal
Karel Foltin

ZÁŘÍ

Marie Kováčová

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