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Slovo starostky
Vážení čtenáři,
do rukou se vám
dostává již 5.
číslo
našeho
informačního
listu.
Mám
z něho opravdu
vždycky velkou
radost, protože
dostanete
do
rukou shrnutí
informací za celý
rok, které si můžete přečíst například u dobré
kávy v pohodlí vašeho domova.
I když jsme teprve v půlce roku, máme toho
ještě moc před sebou. Čeká nás jedna
z nejdůležitějších věcí, a to stavba kanalizace,
na kterou všichni s netrpělivostí čekáme.
Musím říct, že i mne zaskočilo to neskutečné
papírování a protahování výběrového řízení,
povolení atd. Bohužel zase to je jen o lidech a
myslím, že je to vždy na konkrétním úředníkovi,
zda věc vyřídí hned nebo si nechá na vyřízení 30
dní, jak mu povoluje zákon. Doufala jsem, že se
stavbou začneme už na začátku června, ale
bohužel termín se posune asi až na září - říjen.
Stále běží výběrové řízení, které bylo vypsáno
ve dvou kolech. První kolo, tj. odevzdání
kvalifikace už máme za sebou. Druhé kolo bude

ukončeno 29.6. výběrem stavební firmy. Je
neuvěřitelné, že když se nějaká zúčastněná
firma odvolá, celé to úřední kolo jede od
začátku znovu. Jsem přesvědčená, že jednou
nás ta administrativa, která tu panuje, úplně
pohltí a to nemluvím jen o státní správě, ale o
všech institucích kolem nás.
Podrobnější informace o kanalizaci najdete
uvnitř zpravodaje.
Další věcí, kterou máme před sebou v tomto
roce, jsou volby do obecního zastupitelstva,
které proběhnou v říjnu. Chtěla bych se na vás
obrátit s návrhem, pokud by někdo rád
pracoval s obcí, přál by si něco změnit, pořádat,
předělat, prosím přijďte kandidovat do
obecního zastupitelstva. Rádi vás přijmeme a
napíšeme na naši společnou kandidátku.
Na závěr bych vám chtěla říci, že stavbu
kanalizace považuji, i přes nesouhlas některých
lidí, za jednu z nejdůležitějších věcí, která by
měla být v každé obci na prvním místě. Stále
věřím, že to zvládneme, i když to nebude úplně
jednoduché.
Ale teď užívejte dovolených, odpočinku a
sluníčka.
Milena Koštejnová

INFORMAČNÍ LIST OBCE PTÝROV 2018
Doplňující otázky ke stavbě kanalizace (nejčastější otázky starostce).
Kdy se začne stavět kanalizace?
Toto je stálá otázka, která zajímá všechny. Jak je napsáno v úvodu, ve veřejné správě stále převládá
velká byrokracie s obrovským a zbytečným papírováním. Z důvodu několika přeložení termínu
výběrového řízení se vše posunulo skoro o 2 měsíce. Pevně věřím, že by se mohlo začít v září.

Jak to bude s příjezdy k domům a s parkováním aut v době stavby?
Firma bude stavět po částech, po úsecích. Například po 200 m výkopu se položí kanalizační řád a hned
se zasype. Takto po částech se bude postupovat v průběhu celé stavby. Nikdy nebude odhalena celá
délka výkopu. Pokud se v určitou chvíli nedostanete ke svému domu, budeme vše řešit za chodu a
seženeme náhradní místo na dočasné parkování.

My se ale nechceme připojit, proč bychom měli?
Povinnosti při zacházení s odpadními vodami jsou upraveny zejména zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Tolik je řeč zákona. Pokud bych to
měla říci svými slovy, budeme apelovat na každý dům, aby se připojil. Je potřeba, aby si každý uvědomil,
že odkanalizování rodinných domů je důležitá věc, která se musí stát běžnou součástí života. Je mi
jasné, že mnoha lidem vadí, že budou muset začít platit. Ale pro každého, kdo vyváží řádně již teď, se
cena lišit moc nebude. Řekla bych, že bude ještě přijatelnější, a hlavně odpadne to stálé hlídání jímky
se strachem, aby nepřetekla. Pamatuji si situaci, kdy se v obci zřídil vodovod a přesně se řešila cena za
vodné, a dnes?? Lidé si neumí představit život bez vodovodu a platba jim připadá jako normální věc.

Kdybychom se chtěli na svém pozemku p řipravovat na kanalizaci již teď, je to možné?
Ano, tohle nebude určitě problém. Chápu, když má někdo rozkopaný dvorek, že by bylo ideální trubky
položit. V tu chvíli prosím volejte Ing. Kozákovi (tel. 602422354), který vám pošle nebo řekne přesné
výšky podle projektu.

Můžu se někde podívat na celý projekt kanalizace Ptýrov?
Ano, můžete. Buď si osobně prohlédnete projekt v papírové podobě na obecním úřadě nebo na
obecních stránkách v menu aktuality - pod názvem projektová dokumentace Ptýrov - odkanalizování
obce.

Je nutnost mít vypracovaný projekt na domovní část kanalizační přípojky?
Ano, opravdu je to nutnost. Je to projekt, podle kterého se budete řídit na svém pozemku. Projekt vám
může vyprojektovat Ing. Kozák. Respektive od koho mám podepsaný souhlas, že zvolil Ing. Kozáka,
počítáme s jeho realizací. Až budou projekty hotové, uděláme jako obec na všechny jedno stavební
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povolení, abyste to nemuseli řešit jednotlivě. Až budou vaše projekty zpracované, obratem vás budeme
informovat.

Bude nějaká další schůzka, kde se dozvíme bližší informace?
Ano, samozřejmě bude. Čekáme až budeme vědět více. Rozhodující bude výsledek výběrového řízení
na stavební firmu. Teprve s vybranou stavební firmou dohodneme všechny podrobnosti – kde se začne
se stavbou, zda v Maníkovicích nebo v Ptýrovci, jak to bude s dopravou, prostě celý harmonogram
akce. V okamžiku, kdy budeme tyto detaily znát, uděláme schůzku s občany, kde se vše dozvíte.

Proč nemůže být v celé části Maníkovic gravitační kanalizace?
Při zpracování projektové dokumentace byly zjištěny poměrně značné rozdíly mezi papírovou verzí
katastrální mapy a digitálním zaměřením. Dále byla zmapována geologie a v Maníkovicích byla zjištěna
poměrně vysoká hladina podzemní vody (1,2 – 1,5 m pod povrchem). Z toho důvodu musela být
přehodnocena původní koncepce gravitační kanalizace. V tekutých píscích, které se v Maníkovicích
předpokládají, by byla stavba obtížně proveditelná při hloubce výkopů okolo 3,5 m. Proto byla tato
koncepce přepracována na tlakovou kanalizaci. Nemovitosti na ni připojené budou mít na svém
pozemku umístěnu domovní čerpací šachtu, do které bude svedena domovní kanalizace.

To znamená, že když bude u nás v Maníkovicích u několika domů tlaková kanalizace,
tak za námi půjde náklad za elektřinu?
Ano, kdo bude mít tlakovou kanalizaci, bude platit spotřebu elektřiny. Při průměrném obydlení domu
čtyřmi lidmi (2 dospělí, 2 děti) se může počítat s roční spotřebou 100 m 3 a cena elektřiny za čerpání
tohoto množství vody je přibližně 200,- Kč/rok.

Jaké jsou aktuální ceny za vyvážení fekálem?
Klášter Hradiště nad Jizerou 5,2 m3
Horní Bukovina
Vodovody a kanalizace

805,- Kč cena od 1.6.2018

5,0 m3

623,- Kč

12,0 m3

1800,- Kč

Už jen k dosavadním velkým problémům s vyvážením musíme stavbu kanalizace provést co nejdříve.
Zcela nás ohromila cena, kterou si za vyvážení bude od 1.6. účtovat Klášter Hradiště nad Jizerou.
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Kulturní akce 2018 – již uskutečněné
•

Karneval 11.2.

V únoru proběhl již tradičně dětský karneval tentokrát na téma pravěk.

•

Stavění májky 27.4.

Již počtvrté se podařilo v obci postavit májku, letos dokonce bez techniky. Děkujeme všem, kteří
pomohli při stavění, ale také při nočním hlídání.

•

Pálení čarodějnic 30.4.
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Sportovní a kulturní akce 2018 – chystané
•

Nohejbal

Přijďte si zasportovat – každou středu se hraje na kurtu nohejbal od 17 hodin.

•

Venkovní koncert dvou kapel: Sací Bagři (revival kapely Tři sestry) a
Bikini (kapela hrající Chilli-death punk-pop-folk a hlavně Rock´n´roll)

Akce se koná dne 29.6.2018 od 20:00 hod., vstupné 80,- Kč

•

Venkovní zábava s kapelou Víkend rock

Akce se koná dne 10.8.2018 od 20:00 hod., vstupné 60,- Kč.

•

Cyklobiatlon

(pořadatel Petr Štěpánek) – 25.8.2018. Zájemci se mohou nahlásit na telefonním čísle 605 485 400.

•

Za pohádkou do Ptýrova

Akci jsme přesunuli na 8.9.2018 z důvodu konání mnoha podobných akcí v červnu.

•

Halloweenské strašení

Děti se mohou opět těšit na podzimní strašidelnou stezku.

•

Mikuláš

Ke konci roku přijde za dětmi Mikuláš s andělem a čerty.
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Pravidelná setkávání seniorů
Chtěli bychom moc poděkovat zastupitelce paní Šimkové, která organizuje setkávání seniorů v místní
hospůdce na Braňce. Pan Čonka vždy připraví předem objednané jídlo a také něco dobrého ke kávě.

Vítání občánků
V letošním roce proběhne vítání občánků na podzim. Od roku 2009 do 2017 jsme do obce již
slavnostně přivítali 40 dětí.

Životní jubilea
Danuška Šimková
Jaroslav Krejbich
Vlasta Šrýtrová
Jan Najman
Miroslav Smolík

80
80
75
70
70

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, spokojenosti a
pohodový život v naší obci.

Letní otevírací doba hospody na
Braňce
Středa

16:00-22:00

Čtvrtek 16:00-22:00
Pátek

16:00-22:00

Sobota 16:00-22:00
Neděle 16:00-22:00
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Obecní bylinková zahrádka
Zapomněli jste si vysít na své zahrádce bylinky? Máte rádi meduňku, mátu, šalvěj atd., dojděte si je
utrhnout do obecní bylinkové zahrádky v nové zástavbě na Braňce. Mile vás překvapí, co všechno tam
můžete najít 😊

Slavíme 100 let od založení
Československa
Naše obec se zapojí do projektu u příležitosti 100 let
vzniku ČSR vysazením lípy u pomníku na rozcestí mezi
Ptýrovem a Ptýrovcem. Vysazení lípy představuje živý památník a zároveň jedinečný symbol
připomínající naše národní dějiny. Výsadby stromů s poselstvím dokazují naši národní identitu a
posilují sounáležitost obyvatel s místem kde žijí.

7

INFORMAČNÍ LIST OBCE PTÝROV 2018
Tříděný odpad v obci:
Bioodpad – (pouze na posekanou trávu a listí!), větve odkládejte vedle. Dále na toto úložiště NEPATŘÍ
zbytky jídla – stále nacházíme bochníky chleba. Odložený rostlinný materiál se později použije na
hnojení polí.
Plasty – (igelitové tašky, sáčky, plastové vaničky, plastové obaly, polystyren), v obci je celkem umístěno
6 kontejnerů.
Nápojový karton – (tetrapak, krabice od mléka, džusu atd.), obec vlastní 2 kontejnery (Braňka,
Maníkovice).
Papír – (krabice POUZE ROZLOŽENÉ, letáky, noviny), v obci je celkem 5 kontejnerů.
Sklo – (sklo, lahve, sklenice), v obci je celkem 5 kontejnerů.
Kov – na Braňce u hospody je plastová popelnice na drobný kovový odpad – plechovky apod. Vedle je
umístěný drátěný box na větší odpad – PROSÍME ODKLÁDEJTE POUZE KOVOVÉ VĚCI.
Prázdné tonery z tiskáren – na chodbě obecního úřadu je sběrný box.
Nebezpečný odpad – (barvy a oleje v uzavřených nádobách, autobaterie, drobné baterie a
monočlánky), obec zařizuje odvoz 2x ročně vždy na jaře a na podzim. Současně s tímto odpadem lze
odevzdat v rámci zpětného odběru elektrozařízení (lednice, mrazničky, pračky, televize, monitory, PC
s příslušenstvím, zářivky, rádia, vysavače, kuchyňské spotřebiče – zařízení musí být kompletní, tj. nesmí
být demontovány žádné podstatné součásti).
Velkoobjemový odpad – (neskladné věci, které se nevejdou do popelnice, nábytek …), obec zařizuje
odvoz 1x ročně. Na konci dubna je přistaven u hospody kontejner.
Stavební suť – nejbližší sběrné místo je na skládce v Klášteře Hradišti nad Jizerou, tel. 326772542,
pracovní doba Po-Čt 8:00 – 16:00, Pá 8:00 – 14:00, So 8:00 – 12:00 hod.
Množství vyprodukovaného odpadu v obci za rok 2017
Plasty
Papír
Sklo
Směsný odpad
Objemný odpad
Oděvy

4,714 t
3,728 t
4,753 t
50,4 t
3,68 t
1,191 t

Prosíme o správné třídění odpadu do
jednotlivých kontejnerů.

Není v silách obce stále kontejnery kontrolovat a znovu třídit.
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Připomínáme poskytované služby na obecním úřadě:
Ověřování podpisů a ověřování shody opisu nebo kopie
listin.
Czech Point: Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis
z insolvenčního rejstříku, Výpis z katastru nemovitostí,
Výpis snímku z katastrální mapy, Výpis z veřejného rejstříku
(obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík,
rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík OPS),
Výpis z rejstříku trestů, Výpis z rejstříku trestů právnických
osob, Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, zřízení
datové schránky.

Aktuální informace o
činnosti obce jsou
pravidelně
uveřejňovány na
oficiálních webových
stránkách obce a FB.
www.ptyrov-obec.cz

Ohlédnutí za posledním
zápasem v nohejbalu
V sobotu 2.6. proběhl
5.ročník
nohejbalu pořádaný
Vladimírem
Čivrným a Pavlem Karmazínem. Tímto
děkujeme všem sponzorům, kteří na
akci přispěli: Pivovar Klášter, KMPRONA, Autoservis JOKAR COMPANY
s.r.o., Autodoprava Jaroslav Vídeňský,
ST Stavby, Řeznictví Dvořák s.r.o.,
Ladislav Moucha - Hospůdka Pod Hrází,
AIR DESIGN s.r.o., Tiskárna DUOPRESS
Jiří Procházka, ELMAR
František
Maděra, Rozvoz obědů Rössler.

Koutek pro děti
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Most u Čardy v Ptýrovci
Něco málo z historie o mostu u Čardy. Tento
most spojoval ústřední ptýrovskou rychtu
s podřízenými obcemi Haškov, Veselá, Buda a
Lhotice. Na postavení mostu spolu s krčmou
věnoval důchodní písař Pavel Čupík Bakovský
již 5.5.1644 18 kop grošů. Po dlouhých
jednáních byl most postaven až v roce 1713 za
zrušený most podzvířetický. Povodní byl zničen
v roce 1721, stavěl se znovu a opět byl ničen
povodněmi. Do roku 1848 byl udržován
vrchností. Do roku 1897 náklady nesla
ptýrovská osada. Až do dubna 1920 udržovaly
most obce Ptýrov a Veselá. V roce 1920 přešel
do správy okresu. V roce 1936 to byl jediný
most na hradišťském okrese. Poslední velká
oprava mostu byla v roce 1942, kdy na opravu
museli nastoupit povinně obyvatelé okolních
vesnic. Dřevěné piloty se zatloukaly do dna
ručním beranidlem. Větší oprava od ONV byla
od 29.1.1947 do 28.2.1947. Po dobu opravy byl
most pro veškerý provoz uzavřen. Další
povodně ničily most, a tak 24.4.1960 byla
povolena rekonstrukce mostu. Dřevěný most
byl nahrazen vyřazeným ocelovým železničním
mostem přes Labe u Nymburka, přemístěným
na místo starého mostu a byl zdvižený nad
povodňovou úroveň. Váha mostu 64 tun, délka
41,20 m, šířka 4,7 m. Výška vozovky 201, 5 m
proti staré 200,5 m n.m. Požadavek byl 50 cm
nad úroveň 100leté vody. Lhůta k dokončení do
konce srpna 1960. Stavba se protáhla, protože
byla špatně změřena délka mostu, nebo
založení předprsní a chybělo 0,5 m, o které se
musela jedna předprseň přibetonovat. Krčma u
mostu se odpradávna nazývala „Čarda“. Měla
obytný dům, dřevěnou kuželnu a dupandu
k tancování, pořádání slavností a četných
divadelních her ochotníky v 30. letech
minulého století. Nejdříve krčma sloužila pro
okolní obyvatelstvo, rybáře a později nedělní
výletníky. Posledním nájemcem byl od roku
1940 Václav Koloc. S manželkou Julií si pronajali
hostinec od obce Ptýrov za 4 000 Kč ročně.

Každoročně při povodních měli hospodu
vyplavenou a někdy dosahovala hladina
v šenku až po sezení židlí. Při rušení živností
komunisty v roce 1951 Václav Koloc hospodu
zrušil a šel pracovat na jatka do Mnichova
Hradiště. Zde po zpolitizovaném procesu s 15
pracovníky jatek pro „sabotáž při dodávkách
masa pro pracující“ byl odsouzen na 10 let do
uranových
dolů v
Jáchymově.
Celý
vykonstruovaný soudní proces se konal
v sokolovně Mnichovo Hradiště s vyloučením
veřejnosti. Uvolněním politické situace byl po 5
letech propuštěn a živil se jako pokrývač.
Zemřel za několik let na rakovinu z ozařování.
Při výměně mostu v roce 1960 byla hospoda
v tak dezolátním stavu, že byla celá
demolována. Nyní na stejném místě stojí
soukromá chata. Momentálně je most uzavřen
pro motorová vozidla. Po opravě mostovky
slouží pro pěší, cyklisty, motorkáře.
V současnosti obec neuvažuje o otevření
mostu zpět pro motoristy a velkotonážní auta.
A proč taky? Není to nakonec lepší bez aut?
Jsme rádi, že jsme ho nechali opravit a slouží
pěším, maminkám s kočárky, cyklistům,
popřípadě motorkářům.
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Sousedské spory
Sousedské spory jsou nejčastěji vyvolány
situací, kdy vlastník nebo jiný uživatel
nemovitosti jedná takovým způsobem, že
obtěžuje osoby vlastnící nebo užívající
sousedních nemovitostí.
Tyto spory jsou velmi časté, neboť vznikají
samotným faktem, že spolu pozemky, stavby či
bytové jednotky sousedí.
Východiskem obrany proti obtěžujícímu
chování souseda je ust. § 1012 občanského
zákoníku. Podle něj se vlastníku zakazuje
závažně rušit práva jiných osob nad míru
přiměřenou poměrům, jakož i vykonávat
takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné
osoby obtěžovat nebo poškodit. Z tohoto
ustanovení pak vychází úprava imisí
a sousedských
práv
v navazujících
ustanoveních § 1013 an. Na ústavní úrovni lze
vycházet z čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv
a svobod, podle kterého vlastnictví zavazuje
a nesmí být zneužito na újmu práv druhých.
Obtěžování
může
spočívat
v mnoha
činnostech, zejména pak v pronikání imisí.
Imisemi se rozumí následky určité činnosti
souseda, jež se projevují na vedlejších
pozemcích. Imise jsou v ust. § 1013
vyjmenovány, může jimi být např. zápach, psí
štěkot nebo jiný hluk, kouř apod.
Dostanete-li se do sporu se svým sousedem, lze
v prvé řadě doporučit, abyste se pokusili vyřešit
spor domluvou. Pokud se totiž se sousedem
dohodnete, obvykle si s ním zachováte dobré
vztahy i do budoucna. V opačném případě
hrozí, že soused i přes uloženou sankci bude
v chování pokračovat, případně se jeho chování
ještě zhorší. Občanský zákoník v některých
případech výslovně vyžaduje pokusit se nejprve
vyřešit situaci domluvou, jako např. v ust. §
1016, kdy je soused nejprve povinen požádat
(neformálně vyzvat) vlastníka, aby odstranil
kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho
pozemek, a teprve poté může přikročit
k vlastnímu jednání svépomocí.
(Převzato z www.pravniprostor)

Na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou se
uskuteční již 8. ročník Pojizerského folklorního
festivalu, jehož hlavními pořadateli jsou Spolek
POJIZERSKÝ FOLKLOR a město Bakov nad
Jizerou.
Budete mít možnost shlédnout DFS Valášek
z Prahy, DFS Kominíček z Malé Bělé, SPT
Bzenčan z Bzence, Slovácký krůžek ze
Svatobořic-Mistřína, čínskou taneční skupinu
Pivoňka z Prahy, dětskou lidovou muziku
Pastelka z Mladé Boleslavi, FS Pozdní sběr
z Malé Bělé a Gothic-folkový kvartet AMNIS
z Mladé Boleslavi.
Dále se můžete těšit na krásný Staročeský
jarmark s rukodělnými řemesly, občerstvení a
pochutiny. Pro děti bude opět připraven
stánek, kde budou moci malovat obrázky a
rozvíjet svou tvořivost. Vstupné na festival je
pro všechny návštěvníky zdarma. Svoz
autobusem zdarma z Braňky ve 12:50 hod.
Více info: www.pojizerskyfestival.bakovnj.cz

Hledání pamětníků
Regionální spisovatel PhDr. Vladimír Bednář st.
z Bakova nad Jizerou by rád oslovil pamětníky
z Ptýrova, zda by mu někdo poskytl jakoukoli
fotku z historie obce, ze svého okolí nebo i své
rodiny. O zapůjčené fotky se nemusíte bát,
pouze je naskenujeme na obecním úřadě a
vrátíme hned zpátky.
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