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SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do ruky již 3.číslo informační-

ho listu obce Ptýrov. Uplynulo mnoho vody a 

než jsme se nadáli, skoro polovina roku je za 

námi. Před začátkem letních prázdnin a za-

sloužených dovolených mi dovolte, abych 

zhodnotila uplynulé období a abych vás infor-

movala o novinkách v naší obci, popřípadě 

pozvala na připravované akce. Určitě bych 

v první řadě začala nejdůležitější věcí, která se 

týká nás všech a to je splašková kanalizace 

v obci. Velice mile mne překvapilo, jak jste 

dobře spolupracovali při vyměřování vašich 

nemovitostí. Je velmi důležité, aby projektová 

dokumentace byla co nejprofesionálněji vypro-

jektována, abychom nebyli zaskočeni případ-

nými změnami při samotné realizaci a neplatili 

za vícepráce. Také moc děkuji za vstřícný po-

stoj při plánování tras a pomoc při realizaci 

těch nejefektivnějších řešení. Budeme se snažit 

co nejzodpovědněji přistupovat k řešení pro-

blémů jednotlivých občanů v souvislosti s plá-

novanou stavbou.  Kanalizace nemá být pro-

středkem k tomu, jak znepříjemnit občanovi 

život. Naopak, je to nejkomfortnější způsob 

likvidace odpadních vod v souladu se zákonem 

a s potřebami ochrany životního prostředí. 

 

 

Doufám, že i přes „porodní bolesti“, které pro-

vázejí každou stavbu tohoto charakteru, se 

společně dobereme uspokojivého výsledku 

sloužícího nám všem. Uvnitř informačního 

listu jsou pro vás podrobnější informace ve 

formě nejčastějších otázek a odpovědí ohledně 

kanalizace. 

 

Na práci starostky mě nejvíce baví možnost 

uskutečnit něco potřebného a přínosného pro 

vás místní občany. Jsem nadšencem nových 

zajímavých projektů, které se vymyslí a vzápě-

tí realizují.  Pro někoho může příležitost něco 

změnit vyvolat strach z odpovědnosti pro mě je 

taková možnost životním motorem.  Někomu 

se může zdát, že změny k lepšímu probíhají u 

nás pomalu. Musím však připomenout, že úko-

lů je mnoho, nic není zadarmo a nelze vyhovět 

všem požadavkům najednou. Naše práce je 

neustálé hledání té nejlepší cesty ke splnění 

Vašich představ o moderní a dobře vybavené 

obci. 

Milena Koštejnová
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OTÁZKY KE KANALIZACI 

Proč budovat kanalizaci?  

Cílem kanalizace obecně je snížení množství 

vypouštěného znečištění do povrchových i 

podzemních vod z komunálních zdrojů a s tím 

související zvýšení kvality povrchových i pod-

zemních vod.  

Každý, kdo se v letních měsících projde kolem 

přepadového rybníka v Ptýrově, nebo 

v nočních hodinách prochází místními částmi 

obce, jistě pochopí význam a důležitost kanali-

zace. 

Proč nemůže být v celé místní části Maní-

kovice gravitační kanalizace?  
Při zpracování byly zjištěny poměrně značné 

rozdíly mezi „papírovou“ verzí katastrální 

mapy a digitálním zaměřením. Dále byla zma-

pována geologie především v Maníkovicích, 

kde je poměrně vysoká hladina podzemní vody 

(1,2-1,5 m pod povrchem). Z toho důvodu 

musela být přehodnocena původní koncepce 

gravitační kanalizace, která by v tekutých pís-

cích, které se v Maníkovicích očekávají, byla 

velice obtížně proveditelná při hloubkách vý-

kopů okolo 3,5 m. Proto byla tato koncepce 

přepracována na tlakovou kanalizaci. Nemovi-

tosti na ni připojené budou mít na svém po-

zemku umístěnu domovní čerpací šachtu, do 

které bude svedena domovní kanalizace.  

 Musím se na kanalizaci připojit? Může 

obecní úřad uložit vlastníkům nemovitosti, 

povinnost připojit se na kanalizaci? Co se 

stane, když jako vlastník odmítnu se připo-

jit na kanalizaci?  
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 vo-

dovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovo-

dech a kanalizacích), a v jejich prováděcích 

předpisech (nařízení vlády a vyhlášky). 

Tolik je „řeč“ zákona. Kdybychom to převedli 

do naší mluvy, určitě budeme chtít, aby se 

připojily všechny nemovitosti, když už obec do 

stavby vloží nemalé peníze. Může se stát, že se 

bude v budoucnu kontrolovat, kdo jakým způ-

sobem likviduje odpadní vody (např. potvrze-

ním o vyvezení jímky fekálem s vypuštěním na 

ČOV). 

Proč nebude splašková kanalizace na Či-

hátkách?  

Vzhledem k velikosti této místní části by byla 

výstavba kanalizace velice nákladná - je 

zde malý počet (16) trvale bydlících obyvatel 

(ekvivalentní obyvatel=EO). Při žádosti o do-

taci se bodově hodnotí efektivnost, resp. ná-

kladovost vynaložených prostředků. Náklad, 

který je vyšší než 90.000,- Kč/ EO je nezpůso-

bilý a tedy by ho obec celý platila ze svého. 

Kdo kreslí projekt na kanalizaci, jak byla 

firma vybrána?  

Projektovou dokumentaci zpracovává Ing. 

Evžen Kozák, Koryta 29, Loukov, který zvítě-

zil ve výběrovém řízení. Do výběrového řízení 

byly přihlášeny tři firmy. Nejblíže realizované 

stavby vítězné firmy jsou v obci Nová Ves u 

Bakova - splašková komunikace a v obci 

Sukorady - splašková kanalizace. 

Proběhne ještě jedna beseda s projektan-

tem?  
Ano. V současné době má projektant zaměřeny 

ležaté kanalizace z domů zájemců, kteří se 

přihlásili na informativní schůzce ze dne 15. 3. 

2016. Tyto podklady slouží pro řešení veřejné 

kanalizace, resp. její výškové umístění. 

V současné době není nutné z vaší strany nic 

dalšího. Teprve v případě, až obec dostane na 

stavbu kanalizace dotaci, se uskuteční další 

schůzka, na které se již bude řešit zpracování 

projektů vlastních přípojek, časové harmono-

gramy, atd. Přesto, kdybyste měli jakýkoliv 

dotaz, týkající se kanalizace, neváhejte kontak-

tovat projektanta E. Kozáka tel. 602 422 354, 

evzen.kozak@seznam.cz. 

Jak bude stanovena cena stočného v přípa-

dě, že používám vlastní studnu?  
Cena se dá stanovit paušálem dle směrných 

čísel roční potřeby vody vydaných MZe ČR – 

tzn. 35 m3 na osobu. V řadě námi oslovených 

obcích je stočné řešeno právě paušální platbou.  
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Bude zřízeno věcné břemeno na umístění 

čerpací jímky, čerpadla a ovládacího zaří-

zení umístěného na pozemku občana?  

Ano, výše uvedené je zapotřebí smluvně ošetřit 

k vydání stavebního povolení a zejména kvůli 

možnosti údržby čerpadla pracovníky obce. 

Jakým způsobem se mohou připojit nemovi-

tosti, které nejsou trvale obydleny?  

Rekreační objekty či chalupy je obec povinna 

na základě žádosti majitele nemovitosti připo-

jit, pokud je to technicky možné. Vzhledem k 

faktu, že pro potřeby získání dotace je za ekvi-

valentního obyvatele považován počet trvale 

bydlících obyvatel nově napojených na ka-

nalizaci, nelze připojení objektů, kde není 

nikdo trvale hlášen považovat za uznatelný 

výdaj. Způsob a výše úhrady za připojení tako-

véto nemovitosti bude předmětem jednání 

zastupitelstva obce.  

Jaké budou náklady na provoz domovní 

čerpací stanice tlakové kanalizace?  

Směrná čísla roční potřeby vody vydaná MZe 

ČR uvádějí roční potřebu vody na osobu ve 

výši 35 m3. Hodnoty čerpadel se pohybují od 

0,9 l/s po 0,45 l/s (garantovaný minimální vý-

tlak). Přikloníme-li se k horší variantě – tzn. 

0,5 l/s pak můžeme stanovit tento propočet:  

35000 / 0,5 = 70 000 sekund / 3600 = 19,45 

hodin x 1,1 kW (příkon čerpadla) = 21,4 kWh 

při průměrné ceně 4 Kč/kWh = 85, 60 

Kč/osobu a rok resp. 2,45 Kč/m3. Při průměr-

ném obydlení domu dvěma dospělými a dvěma 

dětmi je roční spotřeba vody cca 100 m3, tedy 

cena za elektřinu za čerpání činí cca 245,- 

Kč/rok. 

Jak budou vypadat vlastní čerpací jímky u 

domů? Jaká budou v jímkách čerpadla?  

Čerpací jímka je plastová nádoba válcovitého 

tvaru o průměru 60 – 80 cm a výšce 200 – 220 

cm. Nádoba je samonosná, tzn. že ji stačí ob-

sypat zeminou. V místech s vysokou hladinou 

spodní vody je nutné spodní část nádrže zabe-

tonovat. Do nádoby vtéká odpadní voda z do-

mu. Po dosažení pracovní hladiny dochází k 

sepnutí vřetenového čerpadla s mělnícím zaří-

zením a odčerpání jímky na úroveň spodní 

hladiny. Na odtokové armatuře je pojistný 

ventil, zpětná klapka a kulový ventil pro uza-

vření odtoku při údržbě čerpadla. Součástí 

jímky je ovládání čerpadla, jež je kombinací 

plováků (minimální a maximální hladina) a 

elektrody (pracovní hladina). Čerpadlo se spíná 

po doteku hladiny a elektrody, je časově nasta-

vené na odčerpání daného množství. Při poruše 

časového spínače čerpadlo vypne spodní plo-

vák minimální hladiny. Při poruše elektrody 

čerpadlo zapne horní plovák maximální hladi-

ny. S těmito stavy vždy dochází ke světelné 

signalizaci poruchy. Ovládací, kontrolní a jistí-

cí elektroinstalace je vložena do malé roz-

vaděčové skříňky, která se umisťuje zpravidla 

na budovu. Je možno i do sloupku. Součástí 

ovládání může být i počítadlo spotřeby ener-

gie, či GSM modul pro hlášení poruch. V sou-

časné době nevíme jaký typ čerpadla či jímky 

bude v obci instalován, neboť to určí až výbě-

rové řízení. Můžeme požadovat jen parametry, 

které ovšem nesmí být diskriminační, tzn., že 

by například zvýhodňovaly nějakého konkrét-

ního dodavatele. 

Znamená to, že když už děláte projekt a byli 

u nás měřit, že bude příští rok kanalizace? 

Ne to v žádném případě. Vyhotovení projekto-

vé dokumentace je první krok, abychom vůbec 

mohli o něco žádat. Zastupitelstvo se rozhodlo 

nechat vyprojektovat dokumentaci včetně 

všech zaměření a potom se teprve bude žádat o 

dotace z OPŽP. Hlavním důvodem proč jsme 

do toho šli je momentálně velká šance v tomto 

období získat finanční prostředky. Za pár let už 

bohužel žádná výzva na kanalizaci nemusí být 

vyhlášena a obec by ji musela stavět ze svých 

finančních prostředků a samozřejmě s velkým 

úvěrem. 

Co mě to bude stát jako občana? 

Tuto otázku bohužel nemůžeme úplně přesně 

zodpovědět. Doufáme, že získáme dotaci i na 

přípojky, které budou umístěny na hranici va-

šeho pozemku. Samozřejmě, že připojení ke 

stávající vaší jímce má každý v jiné vzdálenos-

ti a to si vlastník uhradí sám.  
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NOVÁ ZELEŇ NA BRAŇCE 

V letošním roce jsme požádali Ministerstvo 

pro místní rozvoj o dotaci na výše zmíněnou 

akci. Záměrem je vytvoření zóny "obecní za-

hrady" sloužící k odpočinku, poučení a sklizni 

jedlých plodů stromů, keřů, kořeninových a 

léčivých rostlin. Navržená vegetace spojuje 

funkci okrasnou a užitkovou. Druhy stromů a 

keřů jsou zvoleny s ohledem na místní půdní a 

klimatické podmínky. Na základě zvolené 

druhové skladby zahrada pokvete od dubna do 

října. Je navržena výsadba dnes již méně zná-

mých stromů, které poskytují ovoce - moruše, 

muchovník, jeřáb sladkoplodý, mišpule a 

kdouloň. Předpokládá se sběr a využití čers-

tvých rostlin pro využití v kuchyni, při letním 

grilování, pro přípravu čaje a dále sběr lesních 

jahod dětmi. Pro odpočinek a poučení budou 

v zahradě umístěny lavičky, herní prvky, nauč-

né tabule s obrázky a texty, ptačí budky a kr-

mítka, masážní valounové pole, kameny pro 

výuku. U každého druhu dřeviny, byliny i ka-

menů bude umístěna popiska s názvem. 

SÁZENÍ STROMŮ -2015  

PODĚKOVÁNÍ 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přišli a 

během 2 víkendů pomohli se sázením ovoc-

ných stromů podél místních komunikací. Poda-

řilo se nám vysadit 78 stromů (jabloní, švestek, 

třešní a několik hrušní). 

SÁZENÍ STROMŮ -2016 

I v letošním roce se chystáme na podzimní 

sázení nových stromů, tentokrát podél místní 

komunikace Braňka - Čihátka. Tímto bychom 

znovu chtěli požádat o vaši pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ LETOŠNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE 

FROM – Středočeský kraj: Tenisový kurt - opakovaná žádost na výměnu zničeného antukového 

povrchu za umělý trávník pro zvýšení víceúčelovosti hřiště (volejbal, nohejbal, tenis atd.).  

ŠKODA AUTO A.S.: Grantový program- Za každé prodané auto ŠKODA 1 zasazený strom - žádost 

o 70 ks ovocných stromů.
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NOVÉ OKOLÍ KAPLIČKY 

V Ptýrově byly dokončeny úpravy u kapličky a 

přístupového chodníčku. Nové záhonky i 

chodníček jsou výsledkem práce pana Jíry 

z Maníkovic. Také byla upravena plocha pro 

parkování osobních aut. Materiál na pískovco-

vou zeď věnoval  p.Bílek z Ptýrova, kterému 

touto cestou děkujeme. 

 

ČEKÁRNA U MANÍKOVIC 

OPĚT TERČEM VANDALISMU 

Opakovaným terčem vandalismu se stala auto-

busová čekárna u Maníkovic. O víkendu na 

konci dubna se na fasádě čekárny znovu obje-

vily nasprejované čmáranice. Naposledy se 

nevyžádané výtvory na této čekárně odstraňo-

valy v prosinci loňského roku. Náprava těchto 

škod stojí peníze, které potom můžou chybět 

jinde. K opačné situaci přispívají spoluobčané, 

kteří sami zajišťují úpravu a úklid obecních 

pozemků v okolí jejich domu - například sami 

pravidelně sekají trávu, vysazují květiny nebo 

jiným způsobem zkrášlují okolí svých domovů 

a není jim lhostejný vzhled prostředí, ve kte-

rém žijí. 

 

STAVĚNÍ MÁJKY 

Nebylo to úplně bez problémů:-), ale nakonec 

byla za pomoci jeřábu, traktoru a 25 silných 

chlapů již podruhé vztyčena májka. 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
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TŘÍDĚNÝ ODPAD V OBCI 

V tabulkách je uvedený rozpis jednotlivých druhů kontejnerů, počet a termíny vývozu v místních čás-

tech obce. 

Braňka „u hospody“ 

komodita počet nádob ks četnost svozů za rok den vývozu 

plasty 2 26 lichý týden, středa 

sklo 1 12 1x měsíčně 

papír 1 26 lichý týden, čtvrtek 

tetrapak 1 4 1x čtvrtletně sobota 

kov 1 dle potřeby dle potřeby 

 

Braňka „v zástavbě“ 

komodita počet nádob ks četnost svozů za rok den vývozu 

plasty 1 26 lichý týden, středa 

sklo 1 12 1x měsíčně 

papír 1 26 lichý týden, čtvrtek 

 

Maníkovice 

komodita počet nádob ks četnost svozů za rok den vývozu 

plasty 1 26 lichý týden, středa 

sklo 1 12 1x měsíčně 

papír 1 12 lichý týden, čtvrtek 

tetrapak 1 4 1x čtvrtletně sobota 

 

Ptýrov 

komodita počet nádob ks četnost svozů za rok den vývozu 

plasty 1 26 lichý týden, středa 

sklo 1 4 1x čtvrtletně 

papír 1 26 lichý týden, čtvrtek 

 

Ptýrovec 

komodita počet nádob ks četnost svozů za rok den vývozu 

plasty 1 26 lichý týden, středa 

sklo 1 4 1x čtvrtletně 

papír 1 26 lichý týden, čtvrtek 

Prosíme občany, aby vkládali tříděný odpad do správných kontejnerů podle druhu a aby neod-

kládali vedle kontejnerů různý, nikam se nehodící nadměrný odpad (v poslední době se zde ob-

jevily staré dveře, kovové zárubně, židle ...). Na velký odpad z domácností objednává obec jed-

nou ročně (na jaře) kontejner. Firma COMPAG ještě dvakrát ročně (na jaře a na podzim) ode-

bírá nebezpečný odpad a odváží nefunkční elektrospotřebiče např. ledničky, pračky, televizory. 

Pokud se chcete zbavit velkého odpadu v jiných termínech, je nutné použít sběrné dvory 

v okolních městech (Mnichovo Hradiště ...). 
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SHRNUTÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ODPADY - ROK 2015 

výdaje odpady 2015 Kč 

směsný odpad, popelnice u domů 151 576 

tříděný odpad (papír plasty, sklo, tetrapak) 76 981 

úklid odpadu z veřejných prostranství, skládka Klášter 4 952 

popelnice na kovy s dopravou 2 105 

kontejner na velký odpad 6 530 

nebezpečný odpad 2x 7 622 

vyvážení bioodpadu 6 534 

celkem 256 300 

 

příjmy odpady 2015 Kč 

příjem z poplatků (od občanů) 109 083 

za pytle navíc 1 667 

příjem od EKO-KOM za vytříděný odpad 41 375 

celkem 152 125 

 

Počet domů a chat zúčastněných na svozu odpadů 127. 

Obec doplatila za likvidaci odpadů 143 614 Kč. 

 

SBĚR TEXTILU ZA 2015 

Během roku 2015 se v Ptýrově sebralo 808 kg použitých oděvů a různého textilu. 

Kontejner na sběr použitých oděvů, obuvi a hraček u nás umístila firma TextilEco 

a.s. Filozofií této společnosti je předcházet vzniku odpadů. Dávají každému obča-

novi příležitost odevzdat nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. 

Veškerý servis spojený s pořízením kontejnerů, jejich vyprazdňování a odvoz do 

třídírny v Boskovicích zajišťuje firma na své náklady. Oděvy jsou po roztřídění 

využity v textilním, automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu i mimo 

území České republiky. Část oděvů firma věnuje neziskovým organizacím pro po-

moc potřebným občanům. 

ÚLOŽIŠTĚ BIOODPADU NA BRAŇCE 

Neodkládejte, prosím, na úložiště bioodpadu žádné větvě, vánoční stromky apod. Odložený rostlinný 

materiál se po zaplnění úložiště odváží, kompostuje a později používá na hnojení polí. Připomínáme, 

že pro ukládání odpadu platí provozní řád – celé znění je uvedeno na www.obec-ptyrov.cz, v menu 

Aktuality/Provozní řád komunitní kompostárny. 

  



INFORMAČNÍ LIST OBCE PTÝROV 2016 
 

8 

MATEŘSKÉ CENTRUM – MC 

 

Po společném zhodnocení situace se Mateřské 

centrum a obecní úřad rozhodli ukončit činnost 

k 30. červnu 2016. 

Pro školní rok 2016/2017 se nepřihlásil dosta-

tečný počet ptýrovských dětí, abychom mohli 

dále provozovat MC. 

Ještě se objevila šance, že bychom přijali děti z 

Mnichova Hradiště a na tyto děti obdrželi fi-

nanční podporu od městského úřadu.  Proto se 

ještě čekalo na výsledky zápisu do školek. Po 

zveřejnění výsledků bylo zjištěno, že 

v Mnichově Hradišti nebylo přijato pouze 5 

dětí nad 3 roky. MC v Ptýrově nemůže nabízet 

umístění dětem mladším 3 let z hygienických 

důvodů, neboť hygienická stanice, kde je MC 

zaregistrované, upozornila (a vyplývá to i z 

interní směrnice), že výdej stravy dětem mlad-

ším se řadí do kategorie pro úplně jiná hygie-

nická opatření, a to u nás není možné zajistit. 

Mateřské centrum v Ptýrově funguje od roku 

2013 a do letošního roku jím prošlo přes 50 

spokojených děti. Tímto bychom chtěli podě-

kovat za obecní úřad všem, kteří se podíleli na 

chodu MC. 

DĚTI V OBCI  

Obec se dlouhodobě snaží vytvořit příjemné 

prostředí pro naše nejmenší, v současné době 

máme již 42 dětí do 10 let. Ve všech místních 

částech (mimo Čihátek) byly vytvořeny ale-

spoň malé hrací koutky. Naposledy přibyly 

hrací prvky do sadu na Braňce – kolotoč a 

třístranná prolézačka. 

 

POMOC - SBÍRKA VÍČEK 

Zaujala nás vý-

zva, kde maminka 

nemocného chla-

pečka z Mnichova 

Hradiště prosí o 

pomoc se sbírá-

ním víček z PET 

lahví. Chlapeček 

se jmenuje Daví-

dek Košek, jsou 

mu 4 roky a trpí 

vážnou nemocí hypotonickým syndromem, 

svalovým napětím a epilepsií. 

Napadla nás myšlenka zveřejnit tuto žádost a 

také pomoci se sběrem. Sbírkou víček bychom 

přispěli na rehabilitaci a lázně, které jsou fi-

nančně velmi nákladné. Víčka z PET láhví 

můžete odevzdat v obchodě na Braňce. 

 Z naší strany jen drobná pomoc, která mů-

že přispět k dobré věci. 

VÍTE, ŽE ... 

I nově narozené děti musí mít pro cesty do 

zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský 

průkaz nebo cestovní pas). Lhůta pro vydání 

těchto dokladů je 30 dní a platnost 5 let. 

Správní poplatek za vydání občanského průka-

zu je 50 Kč a za cestovní pas 100 Kč. Více 

informací naleznete na webu Ministerstva vni-

tra www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 
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VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ 

V poslední době se množí stížnosti místních 

občanů, zejména rodičů malých dětí, na volné 

pobíhání psů po obci. Důrazně proto žádáme 

majitele psů, aby své psy řádně zabezpečili a 

dodržovali pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství, která jsou stanovena obecně zá-

vaznou vyhláškou obce č. 3/2012. Opakované 

porušení povinností stanovených vyhláškou 

bude posuzováno jako přestupek a s majitelem 

psa bude řešeno v přestupkovém řízení. 

TĚŽBA DŘEVA V OBCI  

 

Odpověď na velmi časté dotazy místních 

občanů na možnost těžby dřeva: Lesní hos-

podářské osnovy LHO, které obec převzala, 

určují maximální možnou výši těžby. Ta je 

okolo 450 m3 a platí od roku 2012 do konce 

roku 2021. Nyní jsme tedy v polovině platnosti 

LHO. Do současné doby je vytěženo od roku 

2012 přes 310 m3,  tedy téměř 70 %. Při za-

chování udržitelného a přírodě blízkého hos-

podaření není v současnosti vhodné provádět 

úmyslné těžby, ale pouze těžby nahodilé (sou-

še, zlomy, vývraty, hmyzem napadené). Není 

ani možné z pohledu lesního zákona nesmyslně 

snižovat hustotu porostů dalšími probírkami, 

jelikož by došlo k narušení jejich stability. Ve 

většině porostů byly již výchovné zásahy (pro-

bírky) provedeny, další úmyslné zásahy při-

cházejí v úvahu za cca 5 let. 

Zdeněk Šlapák, revírník 

 

VYHLÁŠKY OBCE PTÝROV  

OZV č. 4/2003 komplexní urbanistická studie, 

návrh regulativ 
OZV č.5/2006  o závazné části územního plá-

nu obce 

OZV č. 2/2007 o místních poplatcích 
OZV č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a re-

gulaci hlučných činností 
OZV č. 3/2012 kterou se stanovují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 

Ptýrov a vymezují prostory pro volné pobíhání 

psů  

OZV č. 1/2014 požární řád obce 

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání 

se stavebním odpadem na území obce Ptýrov 

OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad 

Plné znění všech platných obecně závazných 

vyhlášek pro obec Ptýrov najdete na: 

www.obec-ptyrov.cz 

   ŽIVNOSTNÍCI V OBCI 

 Badalec Pavel – elektroslužby,              

tel.: 603 478 165      

 Bílek Luboš – restaurování nábytku, stav-

ba mobilních chat, tel.: 702 037 237  

 Bůžková Pavlína – účetnictví, kopírovací 

služby, zajištění dovolené na klíč,                 

tel.: 737 149 214     

 Holub Vladimír – stavební práce,          

tel.: 602 436 920 

 Josífková Josefína – hospoda, Braňka,          

tel.: 736 723 797 

 Koštejn Jiří – zámečnické práce, montáž 

oken a vrat,  tel.: 774 052 621 

 Laurynová Hana – obchod, Braňka,       

tel.: 603 334 064 

 Maroun David –  prodej medu,               

tel: 739 339 984 

 Pánková Andrea – nehtová modeláž         

akrygelem, tel.: 737 362 786 

 Ing. Pešek Jiří – projektování staveb, sta-

vební dozor, tel.: 603 209 582 

  Průšek Josef – autodoprava,                  

tel.: 603 540 751                            

 Stanislavová Opltová Hana – výuka an-

gličtiny, tel.: 605 101 013      

 Stránský Jiří – sečení cepovým sklízečem, 

práce speciálními stroji, tel.: 603 445 995 

 Svobodová Jiřina – kosmetické služby a 

masáže, tel.: 737 726 917 

 Vávra Josef – zámečnictví,                      

tel.: 737 575 877 

 Vojta Josef – tesařství, pokrývačství, 

klempířství, tel.: 605 866 103 
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HLEDÁME KRONIKÁŘE 

Prostřednictvím tohoto zpravo-

daje bychom chtěli poděkovat 

paní D. Šimkové, která se peč-

livě starala  o místní kroniku od 

roku 1995 až do roku 2014. 

Nyní by ráda tuto práci předala 

dalšímu pokračovateli. Tímto hledáme dalšího 

kronikáře, který by zaznamenával dění v obci.   

SLUŽBY PRO OBČANY  

Připomínáme, že v kanceláři OÚ můžete vyu-

žívat kontaktní místo Czech POINT (Český 

Podací Ověřovací Informační Národní Termi-

nál). Co je zde možné získat: výpis z listu 

vlastnictví KN, snímek katastrální mapy, výpis 

z rejstříku trestů fyzických osob, výpis 

z rejstříku trestů právnických osob, výpis 

z bodového hodnocení řidičů, výpis 

z insolventního rejstříku, výpis z veřejných 

rejstříků (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, 

nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík spole-

čenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně 

prospěšných společností), výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů, výpis 

z živnostenského rejstříku, výpisy ze základ-

ních registrů, dále vyřízení žádosti o zřízení 

datové schránky, zneplatnění přístupových 

údajů k datové schránce a vydání nových. 

NOVĚ 

Od začátku ledna 2016 v kanceláři OÚ 

ověřujeme podpisy a kopie listin. 

ŽIVOTNÍ JUBILEA 2016 

 

Badalcová Marie,    98 let 

Kubařová Helena   85 let 

 

 

VÍTE, ŽE... 

Skupina 8 dubů letních v Maníkovicích je 

od roku 1981 evidována jako památné stromy 

včetně ochranného pásma.  

 

 

 

 

 

 

 

Vlhká louka s rybníkem u Maníkovic 

byla  v minulosti registrována jako významný 

krajinný prvek. 

 

 

Jména místních částí vznikla 

pravděpodobně:  

 podle jmen otců rodů sídlících na 

daném území (Maňkovici-Maněk-

Maníkovice).  

 podle dvorců patřících 

jednotlivcům (Ptýrov po Ptýrovi)  

 Ptýrovec je zdrobnělinou Ptýrova. 

 Čihátka, původně Čihádky vznikly 

na místě bývalých čihadel na ptáky 

nebo zvěř.  

 Braňka podle vstupní branky do 

místní obory 
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DO PTÝROVA ZA POHÁDKOU - 7.ROČNÍK 

V sobotu 11. 6. 2016 se koná již tradiční akce „Do Ptýrova 

za pohádkou“.  

Do masek se oblékne přibližně 40 dobrovolníků, kteří obě-

tují svůj volný čas pro akci s dětmi, minimálně dalších 10 

dobrovolníků bude pomáhat v zázemí. 

Z malé akce původně jen pro děti z Ptýrova se časem stala 

vyhledávaná akce pro děti z širšího okolí. Nejvyšší účast 

byla zaznamenána v roce 2014 – kdy přišlo 218 dětí. 

Vstupné: 50,-Kč, doprovod zdarma. 

VYSTOUPENÍ SKUPINY ABBA CZ REVIVAL 

Obecní úřad pořádá v sobotu 25. 6. 2016  

venkovní koncert skupiny ABBA CZ revival 

na hřišti u hospůdky na Braňce. 

Skupina je složena z profesionálních hudební-

ků a zakládá si na perfektním provedení hudby 

svých slavných vzorů. V oboru revivalů patří 

ABBA CZ revival k evropské špičce.    

Vstupné: 150,- Kč 

Prodej lístků od 1. 6. 2016 

TURNAJ V NOHEJBALU 

Přátelé sportu obce Ptýrov pořádají v sobotu 25. 6. 2016 od 14:00 hodin (sraz 13:30 hodin na kurtu u 

hřiště na Braňce)  3. ročník turnaje v nohejbalu trojic. Jsou zváni všichni, kdo rádi sportují.  

Startovné 50,- Kč/hráč. První tři trojice dostanou cenu. Občerstvení zajištěno v místní hospůdce.  

Kontakt: Pavel Karmazín, tel 605 293 052 

VENKOVNÍ ZÁBAVA U 

HOSPŮDKY NA BRAŇCE 

V pátek 5. 8. 2016 pořádá Obecní úřad Ptýrov 

venkovní zábavu se skupinou Víkend.  

Vstupné: 60,- Kč 
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Srdečně bychom Vás touto cestou chtěli pozvat 

na unikátní Noční Velkou cenu eLED - Ptýrov 

v parkurovém skákání, která se pojede na na-

šem kolbišti 20. 8. 2016. Všichni s trvalým 

pobytem na Ptýrově mají vstup na tuto akci 

zdarma, stačí si jen na OÚ Ptýrov vyzvednout 

naši „Ptýrovenku“. Těšíme se na Vás. 

Farma Ptýrov 

 


