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Slovo starostky 
Vážení spoluobčané, rok opět uběhl neuvěřitelně rychle a máme tu 

další číslo našeho informačního listu. Je velmi příjemné psát o věcech, 

které se podařily. Od minulého čísla se toho v obci událo mnoho a 

většina akcí byla opravdu vydařená. Začala bych asi nejdůležitější 

zprávou a jsem moc potěšena, že vám mohu předat informaci, že 

obec Ptýrov získala peníze na výstavbu kanalizace. 

Mám trochu obavy, že se naše obec rozdělí na dva tábory. Jedna část 

obyvatel bude velmi spokojena s výstavbou kanalizace a tito obyvatelé udělají vše pro to, aby se co 

nejdříve připojili.  Druhá část obyvatel se nebude chtít připojit ke kanalizaci, protože mají dodnes 

přepady a vypouštějí odpady nezodpovědně do přírody. 

Chtěla bych apelovat na tuto druhou skupinu, přemluvit je a dokázat, jak moc je pro nás kanalizace 

důležitá. Když jsem nastupovala do funkce starostky, zhruba před 11lety, ani ve snu by mě nenapadlo, 

že bude někdy možné sehnat peníze na odkanalizování naší malé obce, rozprostírající se v pěti místních 

částech nenavazujících přímo na sebe. Všude bylo zveřejňováno, že dotaci mohou získat jen velké obce 

a malé na to nedosáhnou. I přesto jsme to zkusili a náš pokus se vydařil. 

Vím, že řadu lidí okamžitě napadne, že budou muset platit o mnoho navíc. Ale věřte, že kdyby každý 

poctivě vyvážel a platil, jak má, nebyl by v platbách velký rozdíl. A hlavně už nikdy nám nebudou 

zapáchat vodoteče, už nikdy nebudeme řešit vypouštění septiků do našich rybníků, ať v Ptýrově, nebo 

v Maníkovicích. 

Za velkou výhodu považuji, že jsme navázali spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Mladá 

Boleslav, a.s. a nemusíme řešit stavbu čistírny. Společnost VaK MB, a.s. si na své náklady zřídí propojení 

naší kanalizace z místní části Ptýrovec až do čistírny v Mnichově Hradišti. 

Velkým oříškem pro nás bylo rozhodnutí, zda odkanalizovat, či nikoliv místní část Maníkovice. Ano, 

rozhodli jsme se pro odkanalizování, i když je v tom skryté riziko. Málo obyvatel, velká vzdálenost, velké 

finanční náklady, špatné podloží pod komunikací, ale na druhou stranu zodpovědnost, že v budoucnu 

už by se Maníkovice neodkanalizovaly, protože bychom již na žádnou dotaci nedosáhli. Věřím, že jsme 

se rozhodli správně, a že se nám vše povede dovést do konce. 

Za celou dobu působení ve funkci starostky jsem mohla opravovat kapličky, čekárny, stavět dětská 

hřiště, chodníky, opravovat komunikace, revitalizovat návsi, drenážovat a opravit veřejné plochy. Ale 

to všechno jsou proti stavbě kanalizace jen drobnosti. Těším se a budu věřit, že až se tím vším 

prokoušeme, přijde doba, kdy si každý z nás řekne, že odkanalizování je dobrá věc, bez které se v dnešní 

době už nelze obejít. Udělám vše pro to, aby se celá stavba dokončila bez velkých útrap, abychom vše 

zvládli i přes nepohodlí s výkopy a rozbitými komunikacemi, kterým se bohužel nevyhneme. 

Na závěr bych chtěla říct, že život obce nevytvářím já, ani obecní zastupitelstvo, ale my všichni, 

společenství lidí, kteří zde žijí, pracují, chalupaří nebo mají k naší obci nějaký vztah a řídí se společným 

zájmem. To vše vytváří atmosféru vesnického života a přispívá k tomu, že v Ptýrově lidé chtějí zůstat a 

zakládat rodiny. Všem, kteří se na tomto společném díle podílejí, patří velký dík. 

Milena Koštejnová 
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Znak a vlajka obce 

V letošním roce rozhodli zastupitelé obce o zadání návrhu obecního znaku a praporu. Návrhy zpracoval 

heraldik Mgr. Jan Tejkal. Ve veřejném hlasování zvítězila varianta číslo 1. Návrh znaku má tuto podobu: 

Ve stříbrném štítě z třikrát modro-stříbrně vlnitě dělené vlnité paty vyrůstající zelený dub s černým 

kmenem provázený nahoře pěti černými siluetami letících ptáků. Tuto variantu zastupitelé obce 

schválili a následně byla odeslána žádost o schválení návrhu znaku a vlajky obce Podvýborem pro 

heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dle písemného sdělení 

z 23.5.2017 podvýbor pro heraldiku a vexilologii doporučil, aby byly výše uvedené symboly obci Ptýrov 

uděleny. 

Slavnostní předání dekretu o udělení obecních symbolů v Poslanecké sněmovně proběhne v nejbližší 

době. 

Z čeho se čerpalo:  

Samosprávnou obec Ptýrov tvoří čtyři místní části, abecedně Čihátka, Maníkovice, Ptýrov a Ptýrovec a 

pět sídelních celků, když kromě čtyř uvedených místních částí tvoří sídelně samostatnou část a vlastně 

centrum obce lokalita Braňka na hranicích Ptýrova a Maníkovic. Katastrálně i historicky se jedná o 

jedno území – Ptýrov, což dokládají například Indikační skici Stabilního katastru Ptýrova z roku 1842. 

Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obrazového pečetního znamení obce Ptýrov. Archivní 

fondy Národního archivu v Praze ani Archivu Národního muzea v Praze z 19. století, u nichž lze 

očekávat případné užití vesnické pečeti, totiž shodně ukazují pouze otisky vrchnostenské pečeti, resp. 

razítka s erbem hraběcího rodu Valdštejnů, k jehož panství Mnichovo Hradiště Ptýrov se svými osadami 

před konstitucí obecního zřízení patřil. 
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Vysvětlení jednotlivých symbolů ve znaku  

Siluety letících ptáků v počtu pěti, který koresponduje s počtem pěti sídelních částí obce, představují 

tzv. mluvící znamení, když odkazují na název obce, resp. název místních částí Ptýrov a Ptýrovec, který 

se vykládá ve významu Ptýrův dvůr dle osobního jména Ptýr, snad ve významu „pták“. Současně se 

jedná o vyjádření názvu místní části Čihátka, který je v literatuře vyložen ve významu „malá čihadla“ 

jako místo, kde bylo líčeno na ptáky. Kromě uvedeného jde zároveň o odkaz na mj. ornitologicky 

významnou přírodní památku Skalní sruby Jizery. 

Dominantní znaková figura dubu odkazuje na památné stromy duby letní, tzv. Maníkovické duby 

v místní části Maníkovice. Současně motiv dubu vykresluje polohu obce u rozsáhlých lesních porostů a 

odkazuje na maníkovický lovecký zámeček z roku 1711, později sídlo lesního revíru panství Mnichovo 

Hradiště, nebo název osady Braňka ve významu branky (vstupu) do lesa. 

Heroldská figura (rozdělení štítu) třikrát vlnitě dělené paty štítu symbolizuje polohu katastru obce u 

řeky Jizery a tím tedy také již výše zmíněnou přírodní památku Skalní sruby Jizery.

 

Kontakty 

Od října 2016 máme nové telefonní číslo pevné linky do kanceláře obecního úřadu. 

Telefonní číslo: 313 100 532 
E-mailová adresa: ou.ptyrov@volny.cz 
Webové stránky: www.obec-ptyrov.cz 
Datová schránka: xt6atim 

 

Návrh na pravidelná setkávání seniorů 

Měl by někdo z našich seniorů zájem o setkávání u místní hospůdky pod lípou? Jednalo by se o 

nezávazná, třeba i pravidelná setkání u dobré kávy se zákuskem. Bylo by pěkné, kdyby se lidé začali 

více scházet, jako dříve, když se po práci sešli na návsi, jen tak na kus řeči. 
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Vítání občánků 

Na začátku června jsme do obce Ptýrov přivítali 9 dětí: 

Jana Hrušku Braňka  Annu Pitrmocovou Maníkovice 
Lukáše Štorcha Braňka  Richarda Hrušku Braňka 
Veroniku Fidlerovou Braňka  Jáchyma Telenského Ptýrovec 
Zuzanu Nouzákovou Ptýrov  Sofii Cucovou Braňka 
Josefínu Kudrnovou Maníkovice    

 

Životní jubilea 

Marie Badalcová 99 Ptýrov Jana Matěnová 75 Maníkovice 
Miloslav Fiala 75 Ptýrov Marie Bíglová 75 Čihátka 

Václav Turek 85 Ptýrovec Stanislav Bígl 80 Čihátka  

 

Vzpomínka 
 

V pátek 2.6.2017 nás zasáhla nečekaná zpráva, zemřel náhle, krátce po svém 
jubileu pan Stanislav Bígl z Čihátek.  

Svojí vitalitou a pozitivním přístupem k životu byl velkým příkladem pro nás 
všechny. 
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Letní otevírací doba hospody na Braňce 
Čt, Pá, So:  16:00  - 23:00     Ne: dle požadavku zákazníků  

 

Očkování psů 
Zájemci o očkování psů se mohou objednat telefonicky nebo formou SMS na čísle 607 818 298. 

Očkování by proběhlo v měsíci září ve všech místních částech obce. 

 

Čištění komínů 
Zájemci o vyčištění komínů před topnou sezonou se mohou nahlásit telefonicky nebo formou SMS na 

čísle 607 818 298. 

 

Víceúčelové hřiště 
Rekonstrukce původního antukového kurtu na víceúčelové hřiště (textilní sportovní povrch PLAYRITE-

MATCHPLAY 2) byla realizována v průběhu roku 2016 s finančním přispěním Středočeského kraje. Obec 

zřídila na svých webových stránkách online rezervaci. Online rezervace je uživatelsky jednoduchá. Jak 

provést rezervaci – na stránkách obce si na horní liště v menu vyberete položku OBEC, dále vyberete 

HŘIŠTĚ – ONLINE REZERVACE, VYTVOŘIT REZERVACI a zde si přímo vyberete pro vás vhodný den a čas 

hraní. 

Vstup na víceúčelové hřiště je pro ptýrovské občany zdarma a za poplatek 100,- Kč mohou zájemci 

obdržet vlastní klíč. 
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Výsadba stromů 

Na podzim roku 2016 proběhla další brigáda za účasti místních občanů. I když se sešlo méně lidí než 

loni, přesto se podařilo vysázet 41 nových stromů podél komunikace od Braňky směrem k Čihátkům. 

Od roku 2013 bylo v obci vysázeno okolo 400 ks ovocných stromů. Moc děkujeme všem účastníkům, 

kteří si vždy udělali čas a přišli pomoci i v dnešní uspěchané době. Velmi pozitivním důsledkem 

takových akcí je, že se tak mohou blíže poznat lidé z obce, kteří by se možná jinak nepotkali. 

 

V listopadu roku 2016 pro-

běhla u Maníkovic výsadba 

nové aleje ovocných stromů 

(od autobusové čekárny 

k místu zvanému Pod Hor-

kou). Alej tvoří jabloně a 

hrušně tradičních odrůd. Sá-

zení zorganizovala nezisková 

organizace Sázíme stromy 

(www.sazimestromy.cz). Hlav-

ním posláním této organizace 

je zazelenit místa, která by 

jinak zelená nebyla. Lokality k výsadbám hledá ve spolupráci s obecními úřady. Finance získává od 

firem, které se rozhodnou udělat něco dobrého pro zlepšení životního prostředí. Stromy pak sázejí 

dobrovolníci (místní občané, spolky, děti) anebo přímo zaměstnanci firem. Tak je to v případě aleje Pod 

Horkou. Padesát stromů věnovala obci Ptýrov společnost ABRASIV, a.s. se sídlem v Mladé Boleslavi a 

výsadbu provedli její zaměstnanci. 
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Nová zeleň v místních částech obce 
V místních částech obce vznikly nové plochy osázené okrasnými dřevinami, bylinkami a květinami. 

Místní část Ptýrovec  U obchodu na Braňce  

 

V zástavbě RD na Braňce  

V malém parčíku vznikla bylinková zahrádka, kam si může kdokoliv dojít utrhnout bylinky. Najdete 
zde například šalvěj, třapatku, yzop, saturejku, levanduli, meduňku, mátu, jahodník, rakytník a další 
rostliny. 

  



INFORMAČNÍ LIST OBCE PTÝROV 2017 
 

8 
 

Tříděný odpad 
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, 

včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM přispěli ke zlepšení životního prostředí 

a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli představuje: emise CO2  ekv: 13,297 tun, úspora 

energie 360 208 MJ (megajoule). 

Obec zajišťuje 2 x ročně svoz nebezpečného odpadu, během kterého může každý občan bezplatně 

odevzdat veškerý nebezpečný odpad, např. zbytky barev v uzavřených nádobách, autobaterie, oleje a 

také nerozebrané elektrospotřebiče, jako jsou lednice, mrazáky, pračky, televize, počítače atd. 

U hospody na Braňce u kontejnerů na tříděný odpad přibyl drátěný box na odkládání větších kusů 

železa. 

Neodkládejte prosím žádné větve na úložiště bioodpadu, odkládejte je vedle na vyhrazené místo. 

Také prosíme o správné třídění odpadu do jednotlivých kontejnerů. Není v silách obce stále 

kontejnery kontrolovat a znovu třídit. 

Každoročně na jaře je u hospody na Braňce přistavený kontejner 

na objemný odpad, do kterého lze vyhodit veškerý objemný 

odpad, např. starý nábytek, matrace, koberce. Nepatří sem 

žádný druh nebezpečného odpadu, stavební odpad ani 

pneumatiky. Pneumatiky je možné zdarma odložit v tzv. 

místech zpětného odběru (dle seznamu ministerstva životního 

prostředí je to například v 7 provozovnách v Mladé Boleslavi). 

Seznam těchto míst je mj. uveden na webových stránkách obce, 

v sekci aktuality.    

 

Respektujme sousedy 

Chtěla bych vás touto cestou požádat, abyste se zamysleli nad svými sousedskými vztahy. Někteří z vás 

si myslí, že obecní úřad vyřeší vaše drobné sousedské spory. Že obecní úřad a jeho vyhlášky zajistí váš 

klid. 

Klid záleží především na vás všech. Nesekejte trávu v neděli brzo ráno nebo o svátcích. Nepouštějte 

v tyto dny cirkulárku ani jiná hlučná zařízení. Pokud takto učiní soused, v klidu ho oslovte a požádejte, 

aby takto nečinil. Mnozí z nich si ani neuvědomují, že vám to může vadit. Řešení situace nahlášením na 

obecní úřad a následné úřední projednávání situaci pouze zhorší. Následují drobné schválnosti a 

vzájemné osočování. Sousedé spolu přestanou mluvit a spor graduje. Dobrý soused přestane sekat 

trávu i v sobotu odpoledne, když vidí, že za plotem se schází společnost ke grilování. Vypne sekačku a 

jde si dát třeba se sousedem přes plot štamprli. ☺ 

Komunikujte se sousedy. Buďte trpěliví, vstřícní a tolerantní. Chápu, že je mnohdy těžké, v letním 

vedru, kdy není možné zavřít okno, vydržet hluk z farmy nebo z místní zábavy. Ale ruku na srdce, tyto 

akce chystáme přeci také pro vás. A není jich přehnané množství. Pořadatelé se však také musí 

zamyslet. Například otočit reproduktory směrem od obce, ubrat hlasitost a nehulákat do rozednění. 

 Každý z nás vnímá svět kolem sebe po svém. Každý je jinak citlivý na hluk a na sousedovo konání za 

plotem. Hledejme, co nás sbližuje. Hledejme v sobě toleranci. Hledejme sousedskou vlídnost. Bude se 

nám žít lépe. 

Děkuji Milena Koštejnová  
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Kulturní akce, které již proběhly 

 

Na podzim roku 2016 proběhla nová akce 
Halloweenské strašení. Pro děti bylo 
nachystáno mnoho tematických soutěží 
na sále OÚ. Pro získání odměn musely na 
závěr projít strašidelnou stezkou vedoucí 
k pomníku na Braňce. Děti i dospělí si to 
pěkně užili. 

 

Jako každý rok přišel za dětmi Mikuláš 
s čertem a andělem. Akce byla spojena 
s rozsvícením vánočního stromu. I přes 
dost velkou zimu jsme u dětí dokázali 
vyčarovat úsměv a dobrou náladu. 

 

V únoru pořádal obecní úřad dětský 
karneval, tentokrát v lese Řáholci 
s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. 

 

Poslední dubnový večer proběhlo 
tradiční pálení čarodějnic. V místní 
hospůdce bylo zajištěno občerstvení 
včetně grilování prasete. Dubnové počasí 
bylo letos opravdu aprílové, byla velká 
zima, do poslední chvíle hrozil déšť a vítr, 
ale nakonec se počasí umoudřilo a celá 
akce se vydařila.    
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Také letos se povedlo na Braňce vztyčit obecní májku. Sice k tomu bylo použito více techniky než 

v minulých letech, ale i tak děkujeme místním chlapům za pomoc.  

 

 

Na začátku června jsme pořádali 1. dětský sportovní den, tentokrát ve spolupráci s firmou ABRASIV a.s. 

Sportovní den byl rozdělen na sportovní a dovednostní etapy po 10 stanovištích. Děti si například 

vyzkoušely šplh na laně, horolezeckou dráhu, střelbu ze vzduchovky, opičí dráhu, driblování, jízdu na 

koních. Mimo stanoviště se také pekly palačinky, trdelníky, malovalo se na trička. Jako překvapení 

čekalo mlsání z čokoládové fontány a dětské tetování. Akce se velmi vydařila, počasí nám přálo, všichni 

si to užili. Děti odešly domů nejen s dobrou náladou, ale i s cenami, které byly nachystány pro všechny 

účastníky. 
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Chystané akce 
Všichni jsou srdečně zváni na venkovní zábavu s kapelou Víkend Rock, která proběhne v sobotu 

12.8.2017 od 20:00 hodin u hospůdky na Braňce.  Vstupné bude 60,- Kč. 

Už tradicí se stává nohejbalový turnaj MIŠMAŠ CUP, který proběhne 12.8.2017 od 13:00 hodin. 

Přihlášení k účasti zajišťuje Pavel Karmazin tel. 605 293 052. 

 

Doplňující otázky ke stavbě kanalizace 
Za jak dlouho se začne stavět kanalizace?  

Do konce roku je nutné doplnit veškerou administrativní činnost, dodat potřebné dokumenty pro 

Státní fond životního prostředí ČR (dále SFŽP), dokončit prováděcí dokumentaci, provést výběrové 

řízení. Plánujeme, že by se se stavbou začalo na jaře 2018. 

Co to pro nás, jako vlastníky nemovitostí znamená?  

V současné době jsou zajištěné projekty i stavební povolení veřejných částí kanalizačních přípojek. Pro 

vlastní napojení konkrétních domů na veřejnou kanalizaci je zapotřebí zajistit projekt a stavební 

povolení na soukromé části kanalizačních přípojek na vlastních parcelách (tzn. od šachty na hranici 

pozemku k domu). Za tímto účelem bude v září 2017 svolána schůzka s projektantem, který všechny 

zájemce seznámí s podrobnostmi. 

Kdy se budeme moci připojit na kanalizaci?  

Na kanalizaci se bude možné připojit po kolaudaci hlavního řadu. 

Je možné nahlédnout do projektové dokumentace?  

Projektová dokumentace je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a v nejbližší době bude také 

uveřejněna na webových stránkách obce: www.obec-ptyrov.cz. 

Co nás trápí? 
Také v letošním roce jsme museli řešit nemilé záležitosti. Například vypouštění fekálií do vodní nádrže 

v Maníkovicích nebo zápach, který nastává, když někdo vypustí jímku do dešťové kanalizace. Cizího 

viníka však nemusíme hledat. Všechno je v nás lidech. Nemusíme nic přikazovat nebo zakazovat. Každý 

by měl vědět, co smí a co nesmí dělat, aby neubližoval nebo dokonce neohrožoval svým chováním 

ostatní. 

Milena Koštejnová 

Úsměvné verše na konec: 😊 

„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“ 

K. Čapek 

„Máme rádi lidi, kteří nám od plic řeknou, co si o nás myslí. Za předpokladu, že si myslí totéž, co my.“ 

M.Twain 
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