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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Léto se s námi rozloučilo a začal podzim, který doprovází krásně zbarvená příroda, ale i chladnější
a deštivé dny. I když sluníčko nás šimrá ještě svými paprsky a vypadá to, že nás ohřeje i podzim, čas
neúprosně běží a za chvíli tu máme opět Vánoce.
Začal nám nový školní rok a všichni jsme doufali, že bude pro naše školáky mnohem méně stresující,
než byl ten loňský. To jsme si samozřejmě přáli i ve všech oblastech pracovních i těch zábavných. Přestože
se ale musíme obejít bez mnohých oslav a jiných společenských akcí, neměli bychom zapomínat na důvody,
kvůli kterým se některé měly konat. Letošní rok si připomínáme 890. výročí nejstarší zmínky o obci Ptení.
I když se oslavy výročí a setkání rodáků neuskutečnily, předkládáme Vám jako součást zpravodaje přílohu
„Ptení od nejstarších dob po přijetí novodobých symbolů obce“, kde najdete stručný přehled, doplněný
doposud nezveřejňovanými fakty. Za zpracování patří velký dík Mgr. Jaroslavu Frgalovi.
Čelíme novým okolnostem, které dříve narození nepoznali. Je to Koronavirus. Musíme doufat, že se
situace časem změní a my uděláme vše potřebné proto, abychom naše společné akce rozjeli a začali se třeba
potkávat, popovídat si, bavit se a třeba si i zazpívat či zatančit. Musíme se také všichni naučit více využívat
dálkových komunikací. Prosím Vás tedy o komunikaci s úřady a institucemi pomocí e-mailů, telefonů
či datových schránek a jen v nejnaléhavějších případech navštěvujte úřady osobně.
Na základě připomínek spoluobčanů musím poprosit majitele
čtyřnohých miláčků, aby udržovali čistotu v obci a uklízeli po svých pejscích.
Vyzývám občany, aby na všech veřejných prostranstvích pečlivě uklízeli za
svým psem. Není příjemné šlápnout na chodníku nebo travnaté ploše do
psích výkalů. A dalo by se tomu snadno předejít, kdyby sebou všichni
pejskaři nosili při venčení psa mikrotenový sáček a sebrali do něj to,
co jejich čtyřnohý přítel venku zanechá.
Je pro mě velmi důležité, abych Vám sdělil, že se život v obci nezastavil a určité projekty a práce v obci
se budou realizovat. Doufám, že většina z Vás si všimla, že jsme na jaře vybrali firmu na akci „Vybudování
venkovních sportovišť za ZŠ Ptení“. Na „Úřad pro hospodářskou soutěž“ se odvolala firma ze čtvrtého místa
a úřad nám nakonec zamítl podepsat smlouvu s vítěznou firmou. Na základě rozhodnutí, že jsme smlouvu
nemohli podepsat, nám propadla i přidělená 5 milionová dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na tuto akci.
V současnosti ale již máme po druhém výběrovém řízení a zastupitelstvo obce vybere nového zhotovitele
této akce. Také byla podána nová žádost o dotaci na tuto stavbu. Letos bude ještě zahájena stavba akce
„Vybudování chodníku kolem rybníka“.
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A co přát závěrem v této nelehké době?
Važme si toho, co máme! Přijímání darů obyčejného všedního dne. Za možnost volně se procházet
na čerstvém vzduchu prohřátém slunečními paprsky. Možná, že pak zapomeneme na své malichernosti
a budeme vzájemně tolerantnější i k našim vlastním nedokonalostem. Přeji nám všem, abychom toto
období, ať bude ještě jakkoliv dlouhé, šťastně překonali a bez úhony zvládli. Buďte na sebe opatrní a dbejte
všech opatření. Chráníte tím nejen sebe, ale i své blízké. Společně to zvládneme!
S přáním mnoha sil, zdraví, elánu a pevné naděje
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrn usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 3. srpna 2021
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 24. 6. 2021 do 3. 8. 2021.
2) Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení
do pravomocného skončení správního řízení na akci „Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení“.
3) Rozpočtové opatření starosty č. 9/2021.
4) Pořádání kulturních akcí v obci Ptení.
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení.
2) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a Tělocvičnou jednotou Sokol Ptení č. p. 159, o poskytnutí dotace
ve výši 95.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
3) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a FC Ptení, z.s., Ptení 36 o poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč.
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
4) Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ptení a Spolkem dětí a mládeže Sarkander, z.s., Biskupské náměstí 841/2
Olomouc, o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
5) Smlouvu nájmu plynárenského zařízení č. 9421001922/4000238854 mezi Obcí Ptení a GasNet, s.r.o.,
Klišská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
6) Rozpočtové opatření č. 10/2021.
7) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. IN/CZ – 028/2020. Vzhledem ke změně rozsahu prací se celková cena
navyšuje o částku 93.166,- Kč bez DPH. Celková cena za dílo se tedy mění na 623.800,- Kč bez DPH,
754.798,- Kč s DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku.
8) Smlouvu č. PR-001030064652/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Ptení
a EG.D Lidická 1873/36, Brno, na akci „P. Dvorek, DS NN, Harnoš“. Pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy.
9) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Svazem tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace
Ptení, o poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
10) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Domovem pro seniory Soběsuky příspěvková organizace, Soběsuky
95, 798 03 Plumlov, na poskytnutí daru v částce 5.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
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11) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Domovem pro seniory Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec 1,
na poskytnutí daru v částce 5.000,- Kč Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
12) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Společností pro ranou péči, pobočka Olomouc, U Botanické zahrady
828/4, Olomouc, na poskytnutí daru v částce 5.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
13) Darovací smlouvu mezi Obcí Ptení a Charitou Konice, Zahradní 690, Konice, na poskytnutí daru v částce
5.000,- Kč Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
14) Navýšení nájmu za využívání prostor ve víceúčelové budově č.p. 30 na částku 1.500,- Kč. Účinnost zvýšení
od 1.1.2022.

Souhrn usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce PtenÍ ze dne 30. září 2021
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 4. 8. 2021 do 30. 9. 2021.
2) Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Ptení za období od 1. 1. 2021 do 19. 8. 2021 –
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3) Výsledek matriční kontroly u Obecního úřadu Ptení – je řádně zabezpečen výkon státní správy na úseku
matrik, vidimace, legalizace a správních poplatků.
4) Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – ruší se veškeré úkony související s elektronickou
aukcí, zákaz uzavřít smlouvu na akci „Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení“.
5) Informace ke stavbě „Cyklistická komunikace Romže“.
6) Rozpočtové opatření starosty č. 12/2021.
7) Informace k výběrovému řízení na obsazení funkce „Odborný referent“ se zaměřením na účetnictví obce.
8) Záměr prodeje nepotřebné movité věci - meziměstského autobusu Iveco.
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Na doporučení výběrové komise schvaluje zhotovitele akce „Zbudování chodníku u rybníka v obci Ptení“
firmu Delta Polkovice s.r.o., Polkovice 198, v částce 989.630,- Kč bez DPH a 1.197.452,30,- Kč s DPH.
Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy
2) Výběr technického dozoru investora na akci „Zbudování chodníku u rybníka v obci Ptení“ firmu
Lamplota.EU s.r.o., Rejskova 30, Prostějov, v částce 19.200,- Kč/měsíc bez DPH, 23.232,- Kč/měsíc s DPH.
Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
3) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo zhotovitele 841/NCAE/012/212/2020 mezi obcí Ptení a Strabag a.s., Kačírkova
982/4, Praha. Dodatkem se mění cena díla na 613.335,80 Kč bez DPH a 742.136,32 Kč s DPH. Pověřuje
starostu obce podpisem příslušného dodatku smlouvy
4) Rozpočtové opatření č. 13/2021

4

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2021

Z NAŠÍ OBCE
Proběhlé investice
1) Oprava místní komunikace Ptení - Ptenský Dvorek
Během prázdnin proběhla oprava místních komunikací ve Ptení a Ptenském Dvorku firmou Strabag a.s..
Těžkou technikou prováděla výkopové práce a následně došlo k navážení jednotlivých vrstev dle navržené
skladby vozovky. Na každou komunikaci byly použity dvě povrchové vrstvy. Takzvaná balená na jedné části, a
na druhé části byl položen finišerem asfaltový recyklát. Jedinou kaňkou akce bylo desetidenní přerušení práce
z důvodu nepříznivého počasí a poruchy finišeru na pokládku závěrečné vrstvy. Tímto se chceme omluvit
našim občanům za způsobené komplikace.
2) Oprava cest v chatových oblastech Ptenský Dvorek
Těsně před prázdninami firma INSTA a.s. opravila cesty v chatových oblastech. Letos jsme se rozhodli pro
rekonstrukci cesty od železničního přejezdu podél železniční tratě směrem k Běleckému Mlýnu. Dále byly
provedeny opravy některých úseků od Stádliska k pivnímu baru a dále k Ptenskému Dvorku.

3) Svah za hřbitovní zdí
Byly provedeny terénní práce - odstranění náletů včetně kořenů a následné svahování terénu. Na doporučení
zahradnické firmy jsme nechali svah “hladem”. V těchto dnech jsme znovu uskutečnili vytrhání nově
vykořeněných akátů. Na jaře bude navezena nová zemina a zrealizováno osazení stromů a keřů, tím vznikne i
odpočinkové místo s výhledem na Ptení a Ptenský zámek.

Chystané investice
1) Zbudování chodníku u rybníka ve Ptení
Začátkem října začnou stavební práce na zbudování nového chodníku u rybníka včetně veřejného osvětlení.
Do konce listopadu budou všechny práce hotové. Tímto se nám podaří občanům a dětem zajistit bezpečnou
cestu do části vesnice.
Dále chceme ještě do konce roku, pokud nám to počasí umožní, provézt níže uvedené akce:
2)
3)
4)
5)

oprava kříže Holubice
dokončení oplocení areálu fotbalového hřiště
veřejné osvětlení Holubice
dešťová kanalizace dvůr Skládalovo

Víceúčelové sportoviště v areálu ZŠ Ptení
V listopadu loňského roku nám byla předána projektová dokumentace dle požadavků ZŠ a MŠ Ptení a spolků
obce. V prosinci jsme dostali stavební povolení na zbudování víceúčelového sportoviště. Následně jsme
prostřednictvím firmy BM asistent s.r.o. zažádali o dotaci. Při sestavování rozpočtu obce byla vyčleněna
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zastupiteli částka 15.000.000,- Kč na realizaci. Firmě BM asistent s.r.o. jsme zadali provedení výběrového
řízení na zhotovitele. V 1. kole podala nejnižší nabídku firma Sport cité + s.r.o.. Následně proběhla kontrola
všech cenových nabídek a mohla se uskutečnit elektronická aukce, při které už nedošlo k lepší nabídce.
Komise doporučila firmu Sport cité + s.r.o. zastupitelům k podpisu SOD. Bohužel jedna firma, která měla
nejvyšší cenu se odvolala a napadla výběrové řízení. Vše předala na ÚOHS (Úřad pro kontrolu hospodářské
soutěže). Bohužel ÚOHS časově nezvládá vydat stanovisko k návrhu ve lhůtě 60 dní, a proto vydal předběžné
opatření, ve kterém nám zakazuje uzavřít smlouvu se zhotovitelem, dokud nevydá závazné stanovisko.
Tím pádem nemůžeme nic dělat. Během všech výše uvedených skutečností, jsme jako jedna z mála obcí
Olomouckého kraje obdrželi dotaci v maximální výši 5.000.000,- Kč. Pokud stavba nezačne co nejdříve,
budeme muset dotaci bohužel vrátit a nikdo nám nezaručí, že ji příští rok dostaneme. Musím se přiznat,
že jsem velmi zklamaný a smutný, že v dnešní době může někdo takhle škodit. V rekordním čase jsme zajistili
projekt, stavební povolení, dotaci, vybrali firmu a sportoviště není. O budoucnosti našeho sportoviště
rozhodují právníci a kontrolní úřad. Bohužel naše děti a občané si budou muset na nové sportoviště, které
nám v obci velmi chybí, minimálně rok počkat. Stálo nás to hodně sil, ale uděláme pro to maximum, aby
sportoviště příští rok ve Ptení již sloužilo dětem, sportovcům a občanům. Vždyť to bude dlouhých 10 let,
kdy se mělo realizovat první sportoviště.

Roman Minx
Letní kino překonalo všechny očekávání
Letos jsme opět pro naše občany připravili již tradiční letní kino. Rozhodli jsme se udělat malou změnu,
co se týče pořadatelství. Po celý večer se o Vás starali zaměstnanci obce. Připravili pro Vás točené pivo
a skvělé speciality z udírny, ale největší úspěch u návštěvníků sklidily makrely. V přísálí za výčepem jsme měli
zajištěnou skvělou obsluhu, která obsluhovala po celou dobu s úsměvem do pozdních večerních hodin.
Od 17 hodin byl pro děti k dispozici zdarma skákací hrad. Těsně před spuštěním hlavního filmu vystoupily
místní mladé mažoretky, které si pro návštěvníky připravily sedmi minutovou sestavu. Po skončení vystoupení
byly za svůj výkon oceněny bouřlivým potleskem. Potom proběhlo losování tomboly, která byla letošní velmi
úspěšnou novinkou. Úderem deváté hodiny byl divákům spuštěn krátký film z podzemí ptenského zámku.
Po skončení dokumentu byl na velké plátno promítnut celovečerní český film Prvok, šampon, tečka a Karel.
Podařilo se nám zajistit produkci tři dny po úspěšné premiéře v Pražských kinech. Užít si film pod otevřeným
nebem plným hvězd láká stále více lidí, a musím říct, že letos přišlo do areálu za místní sokolovnou
čtyři sta diváků. Sjelo se k nám i spoustu lidí ze širokého okolí. Závěrem bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, zaměstnanců obce, mažoretkám i divákům. Velmi nás těšily pozitivní ohlasy, jak našich občanů,
tak i těch přespolních.
Roman Minx
Farní tábor Protivanov 2021
Tak jako v minulých letech, i letos se letní prázdniny neobešly bez farního tábora v Protivanově, který
organizovala mládež ze Ptení a okolí pod taktovkou hlavního vedoucího Vítka Minxe. Kapacita 40 dětí byla
do několika dnů zaplněná, a tak mohly přípravy v režii 17 vedoucích začít v plném proudu.
Termín tábora byl na sklonku prázdnin – od 16. do 26. srpna, ale to ničemu nevadilo. Na děti čekal pestrý
program: hry, scénky, sportovní i kreativní činnosti, mše svaté a další aktivity na rozvoj dětského duchovního
a společenského života.
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Tématem tohoto tábora byl Shrek. Vždy usilujeme o to, abychom dětem předali křesťanské i lidské hodnoty
– z této pohádky o zlobrovi jsme si mohli odnést to, že nemáme hned podléhat prvním dojmům
a předsudkům vůči druhým, ale naopak, hledat v nich to dobré.
Po téměř roce, kdy děti byly zavřené ve svých domovech kvůli pandemii, uložili jsme si také za cíl více je
stmelit jako generaci. Na některých bylo znát, že jim tak dlouhá doba bez svých vrstevníků znemožnila tvořit
pevnější vztahy. Mezi dětmi občas i vymizely společenské návyky v podobě slovíček: „Prosím.“, „Děkuji.“,
„Promiň.“, ale za pár dní si rozvzpomněly na tyto lidské fráze a opět je zařadily do svého každodenního
slovníku.
Účastníci tábora si také znovu museli přivyknout jednotné stravě jako ve školních jídelnách, kdy si nemohli
poručit, co zrovna ten den chtějí na oběd. Když člověk jede na stanový tábor, musí si trochu zvyknout
na nepohodlí – tábořiště se nachází uprostřed lesa, kam nevede elektřina ani voda. Proto troubu nahradila
kamna, mixér zlaté lidské ručičky a vodovodní kohoutek dovážená voda v barelech. Prvních pár dnů některé
děti trochu zápasily se stravou, ale brzy pochopily, že mít na stole teplé a dobré jídlo uvařené s láskou je
nesmírný dar, který nemá každý. Proto chci moc poděkovat všem kuchařům a kuchařkám, kteří nám
s obětavostí vařili.
Také děkuji všem vedoucím, kteří s plným nasazením již několik měsíců před vypuknutím tábora dělali
přípravy a chystali vše pro plnou spokojenost dětí.

Ale nejvíc děkuji právě dětem, neboť jen díky nim tábor může fungovat. Milé děti, vážím si vaší přátelskosti,
snahy, soutěživosti a učenlivosti. Doufám, že se spolu setkáme i příští rok.
Vítek Minx
Z činnosti TJ Sokol Ptení
V létě jsme uspořádali tradiční tábor na základně v Suchdole, kterého se zúčastnilo 28 dětí a asi 15 vedoucích
a instruktorů. Počasí nám přálo, užili jsme si her denních i nočních, spoustu legrace a kamarádů. Co více
si přát!
Na konci léta se oddíl orientačního běhu zúčastnil třídenních závodů v orientačního běhu na Vysočině v Pusté
Rybné. Tady bohužel počasí nepřálo, pršelo prakticky celou dobu, ale ukázalo se, že děti z oddílu nejsou
zhýčkané princezny a odvážně zvládly těžké tratě i nánosy bahna. I dospělí si užili náročného těžkého terénu,
ale odměnou byla spokojenost se svými výkony.
Oddíl orientačního běhu přivítal novou podzimní sezónu závody v Kladkách, Valchově, Pobučí, Bludově
I na Žraloku. Ještě na nás čekají závody v Hlubočkách a Ospělově. Zimní liga začne již v listopadu závody
v Runářově. Pravidelně se ve středu zúčastňujeme okresních mapových tréninků. Na náborovém tréninku
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na Stražisku si vyzkoušeli orientační hrátky i další možní členové oddílu orientačního běhu, zejména děti
se svými rodiči. Budeme rádi, když přijdou mezi nás!
Aktivně začal i oddíl badmintonu, který se schází vždy ve čtvrtek. Děti ve věku od 7 do 13 let se učí pravidlům
i správné hře pod vedením pana Jaroslava Zapletala.
Nohejbalisté na jaře pilně trénovali na venkovním hřišti v Ohrozimi, zúčastnili se turnaje tamtéž. Nyní se
pravidelně scházejí každý pátek v tělocvičně základní školy.
Přeji nám, ať se můžeme dále věnovat bez omezení našim sportům, ať přivítáme nové členy v TJ Sokol Ptení
a ať nám pohyb přináší jen radost.
Kateřina Mikšíková

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Start školního roku 2021/2022
Do nového školního roku jsme vstoupili s „vynovenou“
školkou i školou.
Ve školce během prázdnin došlo k celkové rekonstrukci
poslední třídy, která na vylepšení čekala – U motýlků.
Vyměnila se podlahová krytina, zakoupila nová kuchyňka,
třída a šatna dostaly nový nábytek i osvětlení, vyměnily se
dveře, vše se vymalovalo a schodiště má taky nový povrch.
Ve škole bylo nutné připravit místo pro prvňáčky, protože
letos nastoupilo 34 nových žáčků a máme tak dvě první
třídy. V prostorách školní družiny nyní nově dopoledne
funguje třída pro výuku, která se s polednem mění
na družinu. Škola se velká jenom zdá… V posledních letech
nám přibyli žáci a početné třídy, proto v důležitých předmětech půlíme. Z kabinetů se postupně stávají malé
učebny a v létě vznikla další – dohromady jsme tedy po prázdninách o dvě třídy bohatší.
Škola má nové webové stránky, kde se rodiče dozví, co je nové a co se chystá. V průběhu září jsme čekali,
co budeme moci organizovat, a co ne. Po zvážení všech pro a proti ani letos Mikulášská besídka nebude.
Naopak, nevzdáváme se naděje, že premiéra divadelního vystoupení bude, a to 15. května 2022.
V říjnu otevřeme kroužky pro naše žáky. Těšíme se na všechno hezké, co přijde! ☺
Viera Šmilňáková
Co je nové v mateřské škole?
S 1. zářím nám začal další školní rok v naší mateřské škole. Museli jsme se
rozloučit s bývalými předškoláčky, na které už čekaly školní lavice,
ale přivítali jsme i spoustu úplně nových dětí, které k nám nastoupily. A
abychom se tu nenudili, hned po seznamovacím týdnu vyrazila třída
Včeliček a Motýlků na krásnou stezku Světluška, která je nově ve Ptení.
Na děti tam čekala spousta krásných soch, úkolů, ale i altánek, ve kterém
si mohly odpočinout a zahrát si velké člověče nezlob se. V dalším týdnu
nás potěšila svou návštěvou jedna maminka, která s sebou přivedla
poníka, na kterém se děti mohly povozit, pohladit si ho nebo ho dokonce
nakrmit suchým chlebem.
V říjnu děti ze třídy Včeliček přivítají nové občánky na obecním úřadě a
řeknou jim básničky, které se na jejich počest naučily.
Od října nám také začnou kroužky, které se budou konat v rámci každé
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třídy jednou za měsíc. Třída Žabiček bude mít kroužek „Hýbánky“, U Motýlků budou mít „Radostné tvoření“
a ve třídě Včeliček „Malého počtáře“.
Až do Vánoc nás čeká spousta krásných akcí a aktivit. Nejdříve přivítáme s dětmi podzim procházkami do lesa,
pozorováním měnící se podzimní přírody, sběrem podzimních plodů a výstavou podzimního ovoce a zeleniny.
Čeká nás také hudební koncert pana Břetislava Vojkůvky a návštěva pana myslivce Radomila Holíka s liškou
Coco.
S blížící se zimou nás navštíví známá trojice Mikuláš, čert a anděl s vánoční nadílkou. Pro navození pravé
vánoční atmosféry budeme již tradičně péct s dětmi vánoční cukroví,
zdobit třídu a také vánoční stromeček. Abychom ani rodiče neochudily
o krásnou atmosféru blížících se Vánoc, tak pokud to pandemická situace
dovolí, děti si pro ně nachystají pásmo vánočních básniček a písniček a
společně si něco vyrobí ve vánoční dílničce. V předvánočním čase nás také
navštíví paní Turčanová s vánočním divadelním představením a Jan
Šprinar s interaktivním divadlem pro děti.
Doufáme, že nám to situace dovolí a my si tak budeme moct v rámci
plánovaných aktivit vynahradit vše, o co jsme minulý rok přišli.
Pavlína Kopečná

Z OBECNÍ MATRIKY

BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
ČERVENEC
Zdráhal František
Vémolová Daniela
Vítková Ludmila
Marek Vladimír

SRPEN
Zbořilová Věra
Fajstlová Antonie

ZÁŘÍ
Vítek Zdeněk
Ošťádalová Marie
Látalová Ludmila
Vyhlídal Jiří
Nebeská Marta
Fojtek Břetislav
Dočkal Václav
Gamba Václav
Všetičková Libuše

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let.
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Ptení od nejstarších dob po přijetí novodobých symbolů obce.
Stručný přehled, doplněný doposud nezveřejňovanými fakty.
Nejstarší zpráva o existenci Ptení zůstala uchována díky záznamům o hospodářské základně
olomouckého biskupství, založeného v roce 1063. Jeho příjmy plynuly z jednotlivých dílů i celých
vsí, kterými bylo obdarováno od panovníka a dobrodinců. Dobu působení prvních pěti biskupů
poznamenal překotný vývoj země i události uvnitř diecéze samé. V této neklidné době se „stará
privilegia olomouckého kostela ztratila“. Přesto se zpětnou platností vznikl souhrn 34 původních
statků, mezi kterými byla i tři popluží „Napteni“. Soupis mohl být sestaven na základě
nepřerušeného odvádění naturálních dávek a plnění poddanských povinností vůči metropolitnímu
kostelu. Sem patří také majetek, koupený od olomouckého knížete Oty II.

Obrázek 1: Zvětšený detail ze Zdíkovy listiny. Její jedinečnost spočívá v tom, že je “nejstarší listinou psanou na půdě
českého státu, která se dodnes zachovala v originále“.

O sestavení úplného seznamu nemovitostí, spadajících pod správu církevních institucí, rozhodl
Jindřich Zdík, který zasedl na biskupský stolec v Olomouci v roce 1126. Oprávněnost této volby
osvědčoval Zdík po celý zbytek života. Již po vysvěcení v německém Wormsu požehnal na cestě do
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Olomouce rotundu svatého Jiří na Řípu. S nástupem do úřadu si v rozbouřené zemi znepřátelil
domácí šlechtu podporou panovníka, výhrůžkám a smrti unikl včasným odchodem do ciziny. Po
uklidnění situace se věnoval zdokonalení církevní samosprávy a dokončení stavby nové katedrály.
Dvakrát navštívil Svatou zemi a přidal se ke křížové výpravě do pohanského Pobaltí. Z vlastních
zdrojů rozšiřoval církevní majetek, jehož registrací s výhledem do budoucnosti uchoval první údaje
o více než dvou stech obcí převážně na Moravě, ale i v Čechách. Vznik Zdíkovy listiny byl spojován
s rokem 1131, který odborné autority od samého počátku ztotožňovaly s dobou přenesení sídla sboru
kněží od chrámu svatého Petra k nově zbudované katedrále svatého Václava. Současná generace
historiků posunula datování listiny do doby o deset let mladší.
Od roku 1351 se ve vlastnictví dílů a později celé vsi vystřídalo více než třicet
světských vrchností, první z nich byl rod pánů z Bouzova. V roce 1378 se na tvrzi ve
Ptení usadila jedna z větví starobylého panského rodu, odvozující svůj původ od
moravského hradu Víckova. Spolumajitelé zdejšího
dvora Beneš z Víckova a jeho syn Jan postupně
získávali zbývající podíly vsi, které nakonec spojili
v jeden celek. Statek se rozrůstal, výsledky v
hospodaření si jeho majitelé vysloužili respekt. Nad
vsí postavili novou tvrz a k původnímu přídomku
stále častěji připojovali dodatek „ze Ptení“. Jejich

Obrázek 2: Erb
rodu z Víckova a
následně z Ptení

společenskému vzestupu prospěly také oboustranně
výhodné kontakty se sousedními pány z Kravař na Plumlově. V pořadí
druhého Jana z Víckova a Ptení připomínají Dějiny národu českého v
Čechách a v Moravě epizodou z husitských válek. V lednu 1422 se
postavil husitům, kteří pronásledovali krále Zikmunda, prchajícího po
porážce od Kutné Hory. U Brodu Německého (nyní Havlíčkova) Jan se
svou družinou obětoval život, „jen aby smrtí svou Sigmundovi uvolnil
v outěku“. Jméno moravského rytíře Jana ze Ptení je však uvedeno
s nesprávným přídomkem tak, jak ho František Palacký přejal od
autorů knihy Historia Moraviae. Jan z Víckova na Ptení, třetí tohoto
jména a zároveň poslední muž v rodu, zemřel v roce 1463 bezdětný a
Obrázek 3: Erb Prusinovských z
Víckova

jeho majetek připadl králi Jiřímu z Poděbrad jako odúmrť.
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Ptení bylo nadále v zemských deskách vedeno mezi šlechtickými statky. Tato skutečnost
napomohla dalšímu z řady majitelů ke společenskému vzestupu. Byl jím Vítek z Prostějova, úspěšný
a bohatnoucí úředník, který však v tehdejších poměrech zůstával pouhým
měšťanem. Nabytím Ptení v roce 1492 se mu otevřela cesta mezi
příslušníky moravské šlechty. Začal se pak psát jako Vítek ze Ptení a užíval
erbu, na kterém vystupuje ze zlaté koruny napravo
orientovaný jednorožec. Směřování erbovní figury podle
pravidel heraldiky není popisováno z pohledu diváka, ale
z pozice nositele štítu s erbem. Vzápětí koupil Vítek panství
Vraní hora se zaniklým hradem, vsí a tvrzí Vranová Lhota u
Obrázek 4: Erb Lhotských
z Ptení

Jevíčka a vystupoval pod novým přídomkem „Lhotský ze
Ptení“. Početné potomstvo Lhotských se kromě Moravy

usazovalo i v Čechách a ve Slezsku, kde našlo uplatnění ve významných funkcích a
úřadech.

Obrázek 5: Pozdější erb
Lhotských z Ptení

Od roku 1497 patřilo Ptení rodu Konecchlumských z Konecchlumí, v roce 1499 ho koupil nejvyšší
hofrychtéř Markrabství moravského Jakub Šarovec ze Šarova. V pravomocných rozhodnutích
Vladislava Jagellonského, krále uherského, českého, dalmatského, chorvatského etc. a jeho nástupce
Ludvíka byl tento „urozený a statečný rytíř“ nejednou uváděn jmenovitě. V roce 1493 Matyáš Korvín
„z boží milosti král uherský a český etc., margabie moravský a lužický, vévoda lucemburský a slezský
etc.“ dal do textu úředního listu zapsat ke jménu Jakuba Šarovce s plným titulem označení „věrný
náš milý … často psaný“.
3
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Obrázek 7: Erb v pozdější
podobě

Obrázek 8: Jakub
Šárovec ze Šárova

Prvenství mezi vladyky na Moravě Jakuba vyneslo mezi členy královské rady, zasedal na zemských
sněmech a soudech, které se každoročně konaly střídavě v Olomouci a v Brně. Správou statků
vytvořil potřebnou základnu a podmínky pro své dědice, kteří vlastnili Ptení ze všech vrchností
nejdéle a jako poslední pocházeli z domácí šlechty. Právnického věhlasu Jakuba se neuspokojení
stěžovatelé dovolávali u soudů ještě v době, kdy již nebyl mezi živými. Jeho rod vybudoval nad vsí
patrový renesanční zámek čtvercového půdorysu. Součástí objektu byl pivovar, který další majitelé
udržovali v provozu do konce 19. století. Hynek Šarovec, poslední ze zdejší větve rodu, byl
Habsburky pro účast ve stavovském povstání potrestán po Bílé hoře konfiskací majetku a zemřel ve
vyhnanství. Jméno rodu kolísá mezi podobou Šarovec a Šárovec.
Zámek ve Ptení na fotografii z roku 2015, dominanta obce v průběhu pěti předcházejících století.
Petru Bezručovi, který hasnoucí slávu zámku připomněl v básni Ptení z roku 1899, by se k vystižení
dnešního stavu asi nedostávalo slov. Od přemístění lesní správy ze zámku do nového objektu v roce
1974 až po zrušení posledního nájemního bytu v roce 2006 přibývalo výprav naivních hledačů
pokladů do zámeckého interiéru. Orgány státní památkové péče nezakročily, řádění vandalů
nezastavil ani majitel. Stavební zakonzervování vchodů a oken se ukázalo jako neúčinné, stejně i
masivní ocelové přepažení obou křídel hlavní brány, které bylo opakovaně likvidováno. V
současnosti vzbuzuje velké obavy rozpadající se venkovní zdivo poblíž severovýchodní věže v místě,
kde na tvrz, v pořadí druhou a známou již od roku 1378, navázali Šarovcové při stavbě zámku na
přelomu 15. a 16. století.
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Obrázek 9: Zámek Ptení

V roce 1631 získal italský baron Antonio Miniati ptenské panství pod cenou. Odměnou za
podíl na porážce českých protestantů bylo také jeho ustanovení do funkce velitele olomoucké
pevnosti. Nakonec však byl plukovník Miniati odsouzen za zneužívání pravomocí, nezákonné
obohacování a kapitulaci Olomouce před Švédy v roce 1642. Před popravou ho zachránila císařova
milost.

Obrázek 10: Nádvoří ptenského zámku
kolem r. 1970. Do kašny uprostřed
byla vedena voda z rybníka nad
vesnicí ještě v 50. letech. Nad portálem
se dodnes dochoval erb rodu Miniati.
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Obrázek 11: Erb syna Antonia
Miniatiho s informací: urozený
(nejvznešenější) pán, pán Jan
Baptista Miniati, svobodný pán z
Campoli, pán na Ptení, Suchdole a
Čekyni. Zemřel v Pánu 16. února
1695.
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V roce 1746 prodala Marie Anna Miniati, provdaná hraběnka z Hodic, ptenský zámek
s oranžerií a skleníky, oboru, bažantnici, chmelnici, dvory, pole, lesy, rybníky a také Suchdol se
Zdětínem hraběnce Hetzerové z Aurachu. Od ní převzal tento majetek klášter sv. Kláry, který ho
spravoval od roku 1757 až do svého zrušení v roce 1782. Tehdy i zde vstoupilo v platnost rozhodnutí
Josefa II. o převodu jmění zaniklých klášterů do náboženského fondu. Vinou hrabivých státních
úředníků začalo zdejší hospodaření upadat. Zámek, který v roce 1771 postihl rozsáhlý požár, byl
natolik poznamenán, že v roce 1790 musely být odstraněny pozůstatky panského prvního patra a
zámecké kaple. Nárožní věže byly sníženy a celý objekt snesen na úroveň přízemí. Dominanta obce
postupně chátrala a konečným výsledkem je jeho nynější podoba.

I. Starý dvůr,
hospodářská základna
původního ptenského
statku.
II. Kostel sv. Martina
z konce 14. stol., na
jehož obvodu se do r.
1836 nacházel starý
hřbitov.
III. Nejstarší škola. Její
správce (ludi rector) je
doložen k r. 1678.
IV. Patrový renesanční
zámek, vybudovaný
rodem Šarovců.
V. Nový dvůr, který se
po parcelaci ptenského
panství stal jádrem
Nového Ptení.

Obrázek 12: Situace za spoluvlády Marie Terezie a Josefa II.

VI. Oranžerie a
skleníky. Po jejich
zpustnutí koncem 18.
století zde na téměř
dvou hektarech vznikla
farská zahrada. Ke
stavbě zdí kolem ní byly
použity cihly ze
zničeného prvního patra
zámku.

V roce 1825 koupil panství belgický rod Saint Genois, v roce 1878 je převzali Lichtenštejnové, kteří
drželi statek až do vzniku Československa.
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Ve vlastnictví Vlašimi se postupně vystřídaly rody:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

původních pánů z Vlašimě
druhých p. z Vlašimě, odjinud z Jenšteina
rytířů Svidnických z Chotěmic
pánů Trčků z Lípy
rytíře Stranovského ze Sovojnic
rytířů Klenovských ze Ptení
rytířů Vostrovských z Královic
pánů z Talmberka
kněžny Boženy z Porcie roz. Kavkové z Říčan

10. hrabat z Weiszenwolfu
11. hrabat z Trautsonu
12. knížat z Auersperka

Obrázek 13: Erb rytířů
Klenovských ze Ptení

Z přehledu je jasné, že rod Klenovských neměl ke Ptení přímý vlastnický
vztah. Z historické literatury je známo, že roku 1543 koupil Prokop
Klenovský ze Ptení tvrz, dvůr a pustou ves Zahrádka 4,5 km od Neveklova.
Tohoto vladyku Prokopa, vlastního bratra, ustanovil poručníkem svých dětí
Gabriel Klenovský ze Ptení. Gabriel jako uznávaný právník v roce 1547
z pověření české šlechty zdůvodňoval císaři její neúčast v boji proti
německým protestantům. Měl syny Aleše a Jana, v roce 1550 koupil
městečko Vlašim, zemřel v roce 1563. Vlašim pak spravoval jeho syn Aleš,

Obrázek 14: Znak města

který na získávání výhod pro sídlo a jeho obyvatele vynakládal i rodový Vlašimi s iniciálami Aleše
majetek. Vysloužil si tak označení za rozmařilého. Dědictví po otci bylo

Klenovského ze Ptení

rozděleno v roce 1578 tak, že každému z bratrů připadla ve Vlašimi polovina hradu, pivovaru a valů,
most a bránu užíval Aleš s Janem společně. Ve stejném roce prodal Aleš vlastní podíl na Vlašimi své
manželce Johance Klenovské ze Ptení, rozené z Kralovic. V roce 1580 byla Alšovým přičiněním
povýšena Vlašim na město, které mu svou vděčnost za jeho zásluhy vyjádřilo umístěním písmen
AKZP (Aleš Klenovský ze Ptení) na městském znaku. Zbývá dodat, že k podílu Johanky Klenovské
ze Ptení přikoupil v roce 1588 její bratr Vilém Ostrovec z Kralovic i díl Jana Klenovského ze Ptení.
Velký znalec heraldiky Josef Pilnáček ve své práci Staromoravští rodové přisoudil Klenovským ze
Ptení erb ležícího černého kozla se zlatými rohy. Zmíněný motiv se nachází na jednom ze zvonů ve
Vlašimi. Při jeho výkladu asi došlo k záměně za symbol biblického beránka, jak naznačuje Milan
Mysliveček v prvním dílu Erbovníku. Jediné nepochybné zobrazení a popis erbu Klenovských ze
Ptení se nachází v knize „Dějiny města Vlašimě a jeho statku“ od F. A. Slavíka a shoduje se
s vyjádřením ředitelky Státního okresního archivu v Benešově PhDr. Evy Procházkové . Na modrém
poli erbu Klenovských ze Ptení je vpravo orientovaný zlatý jednorožec, vyrůstající z koruny.
Jednorožec byl v době renesance symbolem rozhodnosti a panenské čistoty. Lhotští ze Ptení měli
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toto bájné zvíře v erbu od svých počátků. Jeho příslušnící se postupně usazovali v okolí Litomyšle,
Mělníka, Mladé Boleslavi a Opočna, poslední člen rodu zemřel v roce 1788 na Čáslavsku. Vzhledem
k rozptylu jejich sídel se nabízí otázka, zda Klenovští se stejným přídomkem a erbem nebyli vedlejší
větví Lhotských ze Ptení. Pátrání v tomto směru zůstalo bezvýsledné, nepotvrdila se ani souvislost
s hradem Klenová a jeho majiteli v okrese Klatovy. Symbol bájného jednorožce, spojený s existencí
dvou šlechtických rodů, vstoupil nyní do historie Ptení potřetí, tentokrát jako součást novodobého
znaku obce. Jeho podobu schválil Parlament České republiky 4. června 2001. Znak a prapor Ptení,
Ptenského Dvorku a Holubic byly 18. května 2003 posvěceny v ptenském kostele sv. Martina.

Obrázek 16: Novodobá vlajka
obce Ptení

Obrázek 15: Novodobý znak obce
Ptení
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