PTENSKÝ ZPRAVODAJ
Červen 2011
Slovo starosty
Končí nám školní rok a čekají nás
prázdniny, horké letní dny, které nás budou svádět
k odpočinku, dovolené a k relaxaci svých sil. Děti a
mládež si jich budou užívat z plných plic, ale nás
dospěláky čekají také starosti. Rodičům nastanou
povinnosti s velkými nákupy a vařením pro své
potomky, a hlavně starosti a otázky: „Kde to moje
dítě je, co dělá a hlavně, nestane se mu něco?“
Známe to všichni. Náš život plyne jako voda
v potoce a je třeba jeho tok zastavit či přibrzdit,
nadechnout se a vnímat krásu, vůni, klid a harmonii
přírody kolem sebe. Sluneční paprsky lákají na
procházky. Zahrádky upravené, kytičky vystrčily své
hlavy a osvěžují záhony. Je příjemné vidět, jak
majitelé domů pečují o své nejbližší okolí. O to více
mrzí a rozčiluje to, že někteří lidé dělají pravý opak.
Promiňte ta slova, ale „binec“ utěšeně roste rok od
roku stále na několika stejných místech. Hrůzné
hromady všeho možného odpadu kolem kontejnerů
na parkovišti, u hřbitova či kolem cest, nebo na
veřejných místech u některých domů, jsou
vhodným prostředím pro myši, potkany a jinou
havěť. Spolu s kočkami a psy, kteří se stále
v dostatečném počtu potulují po obci, pak roznášejí
bakterie, nákazu, nemoci a ohrožují ostatní. Bylo by
dobré, aby nepořádníci pochopili, že obec patří
všem, nejen jim, že svým „hospodařením“, kromě
výroby nepořádku, ohrožují spoluobčany, a to i
zdravotně. Píši zatím anonymně, ne adresně, protože
nevím, kdo nepořádek dělá. Škoda, že právě ti, jichž
se celá situace týká, si náš Ptenský zpravodaj
nepřečtou. Třeba je ale někdo bude informovat.
Třeba se někdo tak říkajíc „chytne za nos“. Bylo by
na čase…
Za zmínku také stojí připomenout, že neděle je
od nepaměti dnem „přikázaného odpočinku“. Přesto
je slyšet řezání dřeva, sekání trávy hlučnými
sekačkami a stroji. Domluvme se, prosím, že
nebudeme obtěžovat naše sousedy v blízkém okolí
velkým hlukem a neděle se tak stane dnem klidu a
pohody po celotýdenním shonu. Žádný zákon není
totiž tak dokonalý, aby řešil lidskou bezohlednost a
lhostejnost.
Nejen práce, ale i kulturní akce naplňují náš
život. Není mnoho okamžiků, kdy má člověk dobrý
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pocit. Před několika dny jsme si připomněli 880
výročí první zmínky o obci Ptení. Myslím si, že akce
splnila své poslání - setkání různých generací
stejného zájmu, najít si v dnešní uspěchané době čas
jeden na druhého. S velkým poděkováním se chci
obrátit ke všem organizacím a spolkům, základní
škole, účinkujícím a jednotlivcům, kteří se na
zabezpečení a přípravě oslav přímo podíleli. Chtěl
bych poděkovat všem těm z Vás, kteří jste v čase
svého osobního volna jakkoliv pomohli. Také
bezesporu velký dík všem sponzorům. Bez jejich
finančních příspěvků a darů bychom nemohli takové
oslavy uspořádat.
A co si už jen lze přát? Aby každému z nás,
kteří zde máme své kořeny, kteří tu žijeme, na naší
obci záleželo a byli jsme pro ni ochotni něco udělat,
tak jak před pár dny. Pak se stane místem, kde lidé
budou žít plnohodnotným a spokojeným životem,
místem, které si zamilujeme. K tomu všemu je však
také zapotřebí trpělivost a toleranci, vzájemné dobré
sousedské vztahy, abychom si dokázali jeden
druhého vážit a vzájemně si pomoci. Buďme jedna
velká rodina. Takto společně dokážeme pro naši
obec udělat co nejvíce prospěšného a trvalého.
Přeji Vám víc hezčích dní než těch horších,
víc lásky než nenávisti a víc hojnosti a radosti, než
smutku a utrpení. Přeji Vám hezké léto, abyste si
dosyta vychutnali každý volný den v plném zdraví a
pohodě. Přeji vám šťastnou cestu a hlavně šťastný
návrat zpět, do naší vísky.
Jiří Porteš
Obec Ptení vydala k výročí 880 let obce Ptení novou
publikaci. V této publikaci
je zachyceno
spektrum událostí
od historického
vzniku až do
dnešní doby.V
současné době je
možno si tuto knihu
zakoupit na obecním
úřadě.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení ze 4. zasedání ZO Ptení dne 27. 4. 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od
17. 3. do 27.4.
2) Rozpočtové opatření č. 1/2011
3) Zápis kontroly finančního výboru dle zák. 128/2000
Sb. v platném znění
4) Termín svozu nebezpečného odpadu – 7. květen 2011
5) Informace HZS Olomouckého kraje
6) Vítání občánků – 14. května v 10.oo hod.
7) Stížnosti občanů doručené na OÚ Ptení v období od
17. 3. do 27.4.2011
8) Uskutečněnou obnovu malého sportovního hřiště
v areálu za ZŠ Ptení
9) Dohodu o ukončení nájemního vztahu k obecnímu
bytu mezi OÚ Ptení a Janou a Karlem Foltinovými
ke dni 30.6.2011
B) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Vyhlášení záměru prodeje cca 16.200m2 z pozemků
parcelních čísel 170, 173/2, parc. p.k. 170, 174/1,
175, 176, 177, 178 v katastrálním území Ptení za
účelem výstavby rodinných domků v ceně 500,Kč/m2
2) Rozpočtové opatření č. 2/2011
3) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Ptení za rok 2010 ve
výši 45 684,-Kč. Obec Ptení souhlasí s převedením
hospodářského výsledku dle zákona 250/2000 Sb.,§
30 do rezervního fondu

4) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí
Ptení a E.ON Distribuce, a.s., na akci „Ptení, DS
NN Kroupa“
5. Přijetí příspěvku pro jednotku SDH od
Olomouckého kraje v částce 20 tis.Kč
6) Smlouvu mezi Obcí Ptení a Krajským úřadem Ol.
kraje o poskytnutí příspěvku na pořízení osobních
ochranných pomůcek jednotky SDH ve výši 20
tisíc Kč
7) Spolufinancování obce příspěvkem jednotce SDH
ve stejné výši jako z rozpočtu Olomouckého kraje,
tj. 20 tis. Kč
8) Finanční podporu 5 000,- Kč Sboru dobrovolných
hasičů Ptení v souvislosti s pořádáním okresní
soutěže hry „Plamen“
9) Nabídku pronájmu obecního bytu v domě č.175 od
1. 7. 2011 s přijímáním písemných žádostí na OÚ
do 31. 5.2011. Bližší informace budou
poskytovány na OÚ Ptení
10) Přijetí pana Vladislava Řehulky do pracovního
poměru na dobu určitou od 2.5. do 30.9. 2011 na
poloviční úvazek pro výkon veřejně prospěšných
prací
C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje:
1. Podání přihlášky do občanského sdružení SPOKO,
o.s. (Spokojené Konicko)

Usnesení z 5.zasedání ZO Ptení dne 23. 6.
2011
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období
od 28. 4. do 23. 6. 2011
2) Rozpočtové opatření starosty č.3/2011
3) Ukončení nájemního vztahu v bytě číslo 2 bytovky
čp.175 paní Kateřiny Mikšíkové
4) Žádost o pronájem bytu v bytovce čp. 175-Jan a
Martina Krajčovi
5) Zprávu o vybudování dětských hřišť
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Závěrečný účet hospodaření obce Ptení za rok
2010 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Ptení za rok 2010 s výhradou
s tím, že nedostatek uvedený ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Ptení za rok 2010
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v bodu B1, odst.1.1. byl odstraněn dne 4.4. 2011.
účetním dokladem byl 200123, tzn. přeplatek
mezd bývalým zastupitelům za rok 2010 byl
uhrazen do pokladny starostou obce Jiřím
Portešem, přeplatek u 1 zastupitele byl vyrovnán
ve mzdách za měsíc březen 2011, nedoplatek
v případě jednoho zastupitele byl uhrazen rovněž
ve mzdách za měsíc březen 2011. Nedostatek
uvedený v bodu B1, odst. 2.1. byl odstraněn účetní
Vladimírou Krejčí přeúčtováním doklady č.
900004 č.900010 ze dne 18.3 2011.
2) Výstavbu bioplynové stanice
3) Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 1011 a p.č.
1013 v k.ú. Ptení.
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4) Vyjádření k žádosti manželů Vyroubalových
k věci žádost o ochranu pokojného stavu.
5) Zahrnutí pozemku p.č. 463 v k.ú. Hrochov a p.
č.590 a 591 v k.u Seč u Lipové do Honebního
společenství Hrochov, Lipová, Seč.
6) Finanční podporu 5 000,- Kč ZŠ a MŠ Ptení
v souvislosti s pořádáním krajského finále
olympiády škol v OB.
7) Nákup pozemků‚ „Farská zahrada“. Rozpis
parcelních čísel viz. příloha č.1, ve vlastnictví
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Římskokatolické farnosti Ptení. V rozpočtu obce na
rok 2011 je částka na odkup zahrnuta.
8) Rozpočtové opatření č.4/2011
C) Zastupitelstvo obce Ptení přesouvá na příští
zasedání:
1) Projednání zhotovení projektové dokumentace,
„Kanalizace a ČOV Ptení“
2) Projednání částky 5000 Kč ročně na úhradu
nezbytných nákladů v o.p.s. Romže.

Ozeleňování obce
S příchodem jara se začala realizovat výsadba zeleně v různých částech naší obce. Na přelomu
března a dubna byl dokončen pomník obětem 1.a 2.světové války na Ptenském Dvorku, s jehož rekonstrukcí
se začalo v minulém roce. Bylo provedeno osazení okrasnými dřevinami a byly dodělány lavičky. U
hřbitovní zídky a ve školní zahradě byly vysazeny tuje, přičemž došlo i na kompletní jarní úklid zahrady.
Během měsíce dubna došlo také na nové osazení části plochy před obecním úřadem, které
realizovala firma Zahradnictví Hubáček.
Do budoucna se počítá s osadbou celé plochy, včetně vysazení vánočního stromu.
Koncem letošního roku by také mělo dojít
k vypracování studie, která bude řešit
kompletní ozelenění hlavních částí obce.
J.S.

OBEC PŘEMYSLOVICE
zahájila provoz recyklace
stavebního odpadu.
Jestliže stavíte,bouráte,
rekonstruujete nový nebo
starší rodinný dům, pak
určitě potřebujete odvézt
suť a stavební odpad. Obec
Přemyslovce ji na základě rozhodnutí Krajského
úřadu Olomouckého kraje přijímá ke zpracování
ve svém novém recyklačním závodě.
Recyklovat je možno beton, cihly, tašky a
keramické výrobky, asfaltové směsi, zeminu a
kamení a směsné stavební a demoliční
odpady.Recyklační závod je umístěn při vjezdu do
obce Přemyslovice od Prostějova, směrem
k větrnému mlýnu.
Informace a objednávky na tel: 582 378 291,
nebo 777 899 502, e-mail: oupremyslovice@
iol.cz. Cenik zpracovaných stavebních odpadů
najdete ve vývěsce obce Ptení, nebo na
www.ptení.cz.
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Krajské kolo soutěže v orientačním běhu
Ve středu 18. května pořádala naše škola ve spolupráci s TJ Sokol Ptení Krajské finále škol v orientačním
běhu. Zúčastnila se jej asi dvacítka škol z celého našeho kraje, celkem asi 250 účastníků. Byly vypsány čtyři celkové
kategorie DHI (žáci 1 - 3. roč.), DHII (žáci 4. - 5. roč.), DHIII+DHIV (žáci 6. - 9. roč.) a DHV (střední školy)
Nyní trochu čísel a výsledky škol:
DI + HI
1. ZŠ Ptení 27
2. 1.ZŠ Šternberk 22
3. 3.ZŠ Šternberk 21
DII + HII
1. 3.ZŠ Šumperk 31
2. 2.ZŠ Šternberk 24
3. ZŠ Ptení 18
DIII + HIII + DIV + HIV
1. 3.ZŠ Šumperk 100
2. ZŠ Boženy Němcové Zábřeh 78
3. Cyrilometodějské Gymnázium
7. ZŠ Ptení 64
DV + HV
1. Gymnázium Šumperk 61
2. Slovanské Gymnázium Olomouc
53
3. Gymnázium Šternberk 45

Učitelé připravili hezké zázemí závodu a zajistili též krásné slunečné počasí.
Chtěli bychom pochválit všechny naše žáky, kteří se závodů zúčastnili, překonali sami sebe a nás příjemně překvapili.
Na medailová místa dosáhly dívky: Nikol Jungmanová, Tereza Kalčíková, závod se velmi vydařil i Marii
Hynkové, Agátě Minxové, Markétě Mančíkové, Martině Spurné, Dominiku Vičarovi, Radkovi Spurnému i některým
dalším. Nejlepší ve všech kategoriích vyhráli nejen pěknou cenu, ale i krásnou keramickou medaili a diplom, ostatní
pamětní fidorkovou medaili na památku ze Ptení.
Děkujeme tímto OÚ Ptení za finanční pomoc při nákupu cen pro nejlepší. Jsme rádi, že jsme se neztratili
mezi velkými školami ze Šumperka, Konice či Zábřehu.

A pak že Ptení na mapě není

JARNÍ KOLO HRY PLAMEN
V sobotu 14.5.2011 se ve Ptení konalo za podpory obecního úřadu jarní kolo hry "PLAMEN", která sestává ze dvou
kol, konaných vždy v jarních a podzimních měsících roku.
Závodu se zúčastnilo 14 družstev starších žáků, 6 družstev mladších žáků a tři družstva dorostenců.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: štafeta 4x60 metrů, štafeta CTIF, požární útok a štafeta dvojic Po podzimním
zdařilém kole, které se konalo taktéž u nás, snad můžeme konstatovat, že se úspěch dostavil i tentokrát. A to nejen co
se týče dosažených výsledků , ale i přízně počasí,
návštěvnosti a celkové atmosféry...
Na prvním místě soutěže PLAMEN se v
kategorii mladších žáků umístilo družstvo z SDH
Brodku u Konice, druhé místo náleží domácímu
SDH Ptení a bronzovou příčku obsadil SDH Služín.
V kategorii starších žáků exceloval SDH Pěnčín
před SDH Horní Štěpánov a SDH Soběsuky.
Vítězem dorostenecké kategorie je SDH Pěnčín.
Posláním hry Plamen je rozvíjet dětské
znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky
v jednotlivých oblastech specifické činnosti, jakou je
požární ochrana, a podporovat soutěžní formou
celoroční činnost dětí se zájmem o požární ochranu.
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Z činnosti našeho fotbalového oddílu FC Ptení
Fotbal ve Ptení vznikl v roce 1957 jako oddíl organizovaného spolku SOKOL Ptení.
Téhož roku bylo otevřeno fotbalové hřiště a odehrán 1. oficiální přátelský zápas proti
mužstvu sousední obce Zdětín. Do okresních fotbalových soutěží se SOKOL Ptení
přihlašuje v ročníku 1960-1961, kdy končí v soutěži IV. třídy – sever na 6.místě z 10
účastníků. V dalších letech se pravidelně přihlašuje do okresních soutěží, hraje však stále
nejnižší soutěž se střídavými úspěchy. Jsou roky, kdy končí v popředí, jsou i roky, kdy se nedaří a
končí ve spodních patrech tabulky. V ročníku 1981-1982 končí na posledním místě a od tohoto
roku do r. 1991 se mužské družstvo do soutěží nepřihlašuje, hrají jen mládežnické kategorie.
Družstvo žáků bylo poprvé založeno a přihlášeno v ročníku 1975-1976, dorost hraje potom od
sezony 1981-1982. Ovšem tyto kategorie jsou logicky ovlivněny zájmem a počtem kluků
v jednotlivých ročnících, takže hlavně družstvo dorostu se do soutěží přihlašuje dost nepravidelně. Do roku 1990
spadá největší úspěch ptenské kopané, kdy se družstvo žáků stává nejúspěšnějším na okrese. V roce 1991 se znovu
zakládá mužstvo mužů, které se během 5 sezon své nové působnosti probojuje až do II. třídy, tedy okresního přeboru
Prostějovska. Tam se udrží 4 ročníky, bohužel v roce 2000 sestupuje o třídu níž. To již fotbal ve Ptení hraje pod jinou
hlavičku, v roce 1998 došlo k odstoupení od spolku SOKOL a vzniká samostatný oddíl FC Ptení. Hrají muži, žáci,
střídavě i dorost a v některých letech se zkouší i rezerva „B“ dužstvo dospělých.
V současné době v roce 2011 působí v oddíle jen jedno mužstvo, a to mužů, kteří se pokoušejí probojovat ze IV.A
třídy do III.třídy, která by obci Ptení určitě i po sportovní stránce lépe slušela.
Co se týká kulturních akcí, tak spolek FC Ptení každoročně pořádá svůj Fotbalový ples a v létě Dětský den. V příštím
roce 2012 oslaví fotbal ve Ptení 55 let své existence a bude se pořádat již jubilejní 20. Fotbalový ples.
Aktuální výsledky letošní konečné sezony našeho fotbalového týmu:
.
1.

Tým
Lipová B

Záp.
18

+
11

0
3

4

-

Skóre
36: 18

Body
36

(Prav)
( 9)

2.

Zdětín B

18

10

4

4

40: 23

34

( 7)

3.

Plumlov B

18

10

2

6

35: 22

32

( 5)

4.
5.
6.

Ptení
Brodek u Konice
Mostkovice B

18
18
18

9
8
7

3
4
6

6
6
5

37: 31
48: 34
33: 24

30
28
27

( 3)
( 1)
( 0)

7.

Malé Hradisko

18

6

5

7

28: 25

23

( -4)

8.

Rozstání

17

6

1

10

32: 47

19

( -8)

9.
10.

Přemyslovice B
Drahany

17
18

3
1

5
3

9
14

24: 44
15: 60

14
6

(-10)
(-21)

Výsledky, body a úspěšní střelci v jednotlivých zápasech jarního kola:
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Vítání občánků do života
Každoročně v jarních a podzimních měsících se uskutečňuje na obecním úřadě vítání nově
narozených dětí do života. Letos se toto vítání uskutečnilo 15. května. V obřadní síni se sešlo společně s rodiči
13 nově narozených ptenských občánků z naší obce a jejich přilehlých částí.
Byla to Ester Dvorská, Nikol Šnajdrová, Martin Šustr, Lukáš Krajča, Matěj Zobaník, Šárka
Matoušková, Daniela Strouhalová, Barbora Svobodová, David Tříska, Dominik Tureček, Samuel Marek, Adéla
Bittnerová a Martin Černý.
Starosta Jiří Porteš všechny vřele
přivítal do naší obce,děti z mateřské školy jim
pěkně zazpívaly a obec jim věnovala malou finanční
pozornost.

Přejeme jim hodně štěstí, zdraví a
spokojené dětství v naší obci.

Dětská hřiště
V květnu se začalo s plánovanou realizací dětských hřišť ve Ptení a ve Ptenském Dvorku.
Zastupitelstvem obce byla vybrána firma Dřevoartikl, spol.s r.o. Znojmo, která realizuje dětská, sportovní a
víceúčelová hřiště v rámci celé ČR. Obě hřiště jsou určena pro děti ve věku 3-14 roků a skládají se
z multifunkční věžové sestavy se skluzavkou, z vahadlové houpačky a pružinového houpadla. Systém
provedení umožňuje do budoucna doplňovat i další zařízení.
Hřiště ve Ptenském Dvorku je
postaveno v areálu u místního obchodu a v současné
době je už plně v provozu. Ve Ptení, kde byla pro
realizaci vybrána zadní část zahrady MŠ, je hřiště
zatím užíváno pouze dětmi z mateřské školy. Je
třeba vybudovat plot s bránou, který oddělí zahradu
školky od hřiště tak, aby mohlo být využíváno
všemi dětmi.
Na realizaci plotu se nyní pracuje. Kolem hřiště se
dodatečně počítá s osazením laviček
a následným ozeleněním.
J.S.
www.pteni.cz
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Ptení slavilo 880. narozeniny
Již od začátku letošního roku připravovali pracovníci
obecního úřadu oslavu 880. výročí založení obce. Připravovalo se vydání
nové publikace o naší obci, které by doplnilo původní publikaci
sestavenou panem Jaroslavem Frgalem o události až do dnešních dnů.
Samotné oslavy vzniku obce, do kterých se zapojily všechny společenské
organizace v obci, pak vyvrcholily v sobotu 18.června.
Oslavy byly zahájeny slavnostním průvodem obcí k pomníku,
kde byly položeny věnce a zazněla státní hymna. V krátkém projevu
popřál současný starosta obce pan Jiří Porteš Ptení, aby i nadále
vzkvétalo a rozvíjelo se v dalších letech. Potom se průvod vydal k místní
škole, kde následovala prohlídka školy spojená s výstavkou historie
obce. Zrekonstruovaná budova školy a moderní vybavení tříd to je to,
čím se mohl pochlubit současný ředitel školy Pavel Kovář senátorce
Boženě Sekaninové, která se ptenských oslav zúčastnila.
Po prohlídce školy následovala další část oslav na hřišti za
místní sokolovnou. Diváci tam shlédli vystoupení tanečního souboru
Sasanka ze Dzbelu, svůj šerm předvedla
skupina Biskupští Manové a pro děti
byla připravena hra „Pohádkový
zámek“.
Další část vystoupení připravily
děti ze základní a mateřské školy. O
dobrou náladu se postarala dechová
hudba Koničanka, pohoštění nabídly
všem přítomným místní spolky a
vydařené počasí a velká účast podtrhly
slavnostní atmosféru tohoto dne. Proto
poděkování patří všem složkám a
účinkujícím, kteří se na oslavách
podíleli.

www.pteni.cz
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Blahopřání jubilantům

V prvním pololetí letošního roku slavili významná výročí tito naši občané:
Leden
Josefa Smékalová Ptenský Dvorek 52
Milada Abrlová
Ptení 70
Duben:
Miluše Lužná
Ptení 94
Marie Strouhalová Ptenský Dvorek 8
Marie Šnevajsová Ptenský Dvorek 39
Květen:
Františka Špicerová Ptení 32
Ludmila Portešová Ptenský Dvorek 82
Únor:
Anežka Strouhalová Ptenský Dvorek 18
Josef Mačák
Ptenský Dvorek 8
Červen:
Antonín Nejezchleb Ptení 66
Růžena Fojtková
Ptení 106
Alois Sychra
Ptení 238
Justýna Langerová Ptení 153
Březen:
Jarmila Surmová
Ptení 191
Jaroslav Čížek
Ptení 55
Libuše Výmolová
Ptení 247
Emilie Opluštilová Holubice 5

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

Sponzoři - oslavy 880 let obce Ptení
Insta CZ, s. r. o., Olomouc
St. spol. Navrátil, s. r. o., PV
AGROP NOVA, s. r. o., Ptení,
Jiří Porteš, starosta obce Ptení
M+M, zpf, s.r.o., p. Očenášek, PV
Javořice, a. s., Ptenský Dvorek
ZD Vícov, výroba masa, Lešany
TOP-SERVIS, T. Přikryl, Ptení 220
Jiří Boháč, stavební firma Ptení 168
MUDr. J. Hajnyšová, Pt. Dvorek
Pavel Šnajdr, pneuservis, Ptení
LD plus, p. Svoboda, Pt. Dvorek
MUDr. Jana Hudcová, Ptení 163
Mil. Trochtová, kadeřnictví,Ptení 46
Jar. Frodl, prům. zboží, Ptení 25
ALMEKO, s r.o, Zabloudil,. Křenek, Ptení
Karel Huňka, voda a plyn, Ptenský Dvorek
KORAC, Netušilova ul., Prostějov
Oldřich Kvapil, voda a plyn Ptení 136
Jan Machala, Kostelecká ul., PV
K. Pleva, klemp.a pokr. práce, Pt. Dvorek
ALLWINDOOR, Roman Minx, , Olomouc
BEAM, centr. vys. s. M. Singr, Stražisko
E-demolice, R. Výmola, Ptení 247
Ladislav Horák, tep. čerpadla, Ptení 104
Eduard Tureček, Ptenský Dvorek, Ptení
Ladislav Porteš, elektrom., Ptení 48
L. Zapletal, ob. a hospoda, Pt. Dvorek.,
Zahrad. centr. Marciánová - Kostelec na H.
Okr. zahrad. – J. Adélová, Přemyslovce

KAPITOL – pojišť. a fin.p. p. Pírek, Ptení
Ing. Václav Dušek st., Ptení 159
Lenka Stavělová, kadeřnictví, Ptení
M. Vičarová, manik.+kosm. Ptení
Veronika Dočkalová, masáže, Ptení
Helena Doleželová, zak. krejč. Ptení
Naděžda Šmídová, pedikůra, Ptení
Bělecký mlýn, p. Benýšek, Zdětín
Robert Váňa, autoopravna, Ptení
Hosp. Jamajka, p. Trnečka, Ptení
Lékárna u černého orla, Prostějov
Honební spol. Ptení-Kubina
Auto-Cont, Pluml. ul., PV
Mlékárna Otinoves
COOP Jednota Boskovice
Dřevoartikl, s. r. o., Znojmo
Hittrade agentura, Prostějov
Rozmarýnka, Svat. ul., PV
Magnolie, květ., Svat. ul., PV
J. Havlíček, elektromon., Pt. Dvorek,
Ing. Pavel Vavrouch
Semar, Blahoslavova ul., PV
Slender-club, nám. Padlých hr., PV
Pavel Kubáň, Velká Británie
RE-MAX city, Olomouc
Rudolf Spurný, Ptenský Dvorek
T-Mobile - Sharman, s.r.o. Olomouc
Mgr. Drahomíra Opíchalová, Olomouc
Lékárna Nový dům, nám. T.G.M., PV
Fajstlovi – Holubice 20, Ptení

Ing. Tomáš Badal, Ptení
Svatopluk Sychra, Ptení
Lubomír Kohout, Ptení
Potraviny u Jany, Ptení 41
Týdeník Prostějovska, Prostějov
Prostějovský večerník, Prostějov
Castor, zlatnictví, T. G. M., PV
Oděvní podnik, a. s., Prostějov
Mapra PV, p. Matelová, Ptení
Helena Soldánová, Ptení
Česká spořitelna, a. s. Prostějov
Petr Hudeček, Ptenský Dvorek
Obec Ptení
ZOD Ptení
M.I.S. Protivanov
A.S.A, Prostějov
SDH Ptení
FC Ptení
PRP, p. Šmída, Ptení
PENAM, Prostějov
FEICO, Prostějov
E.ON, České Budějovice
Borgi, Kostelecká ul., Prostějov
Vladimíra Krejčí, Ptení 150
Staňková Zdeňka, Ptení
KOHAP p. Vrba, Zdětín
Hospoda, p. Mrskoš, Ptení 12
GB - Geodezie Prostějov, s. r. o.
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