Informační list obce Ptýrov
Číslo 1/2014 – srpen 2014.

Slovo starostky
Vážení
čtenáři,
v rukou držíte první
číslo našeho obecního
zpravodaje.
Cílem
vydání
tohoto
informačního listu je
seznámit obyvatele
Ptýrova s novinkami
a také se vším, co se
tento rok zrealizovalo
anebo co se chystá.
Obec Ptýrov se skládá z pěti místních částí:
Ptýrov, Ptýrovec, Braňka, Maníkovice, Čihátka.
Naším přáním je v každé místní části každý rok
něco potřebného zrealizovat. V roce 2010 se
kompletně opravila celá náves v Maníkovicích,
došlo k odrenážování podmáčených ploch. Díky
tomu lze celou plochu udržovat sekáním.
Na návsi vznikl koutek s posezením a dětskými
prvky. Akce byla dotační, obec získala na
realizaci 912 000 Kč.
V roce 2011 byla též kompletně opravena náves
v Ptýrovci, došlo k ohraničení příjezdových cest
obrubníky, dosypání komunikace štěrkodrtí,

www.obec-ptyrov.cz
zatravnění, výsadbě lip u kaple, a též na návsi
vzniklo posezení s herním prvkem. Akce byla
opět dotační a obec na ni získala 445 499 Kč.
V Čihátkách byl vyčištěn rybníček na návsi,
v letošním roce zde ještě dojde k vytěžení dřeva
a následně k zalesnění. Příští rok na Čihátkách
počítáme se zpevněním komunikace na konci
místní části u č. p. 1.
V současné době se pracuje v místní části Braňka,
kde vzniká nový chodník pro zvýšení
bezpečnosti v obci. Výstavbou chodníku pro
větší bezpečnost bychom v příštím roce rádi
pokračovali i v části Habr, kde zástavba na pravé
straně silnice patří k Ptýrovci. V Ptýrově byla
letos opravena dešťová kanalizace a příjezdové
cesty na návsi. V této místní části bude ještě
vybudován pevný povrch pod kontejnery a dojde
ke zpevnění plochy na konci obce (točny
u rybníka).
Informační list obce Ptýrov bychom chtěli
vydávat 2x ročně.
Přeji vám všem krásné léto a věřím, že náš nový
zpravodaj přispěje k větší informovanosti o dění
v naší obci.
Milena Koštejnová
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AKCE V ROCE 2014
• Dešťová kanalizace v Ptýrově
V místní části Ptýrov se realizovala oprava části
dešťové kanalizace. Zároveň se opravily
příjezdové cesty na návsi. Cena provedených
oprav byla 361 700 Kč.
Ve druhé etapě se bude pokračovat
s opravami dešťové kanalizace včetně vyčištění
přilehlých příkopů.
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• Chodník pro pěší na Braňce
Výstavba chodníku řeší bezpečný přechod pro
pěší mezi autobusovou zastávkou, parkovou
plochou před obchodem a sportovním a dětským
hřištěm. Postupně vznikají další prvky zvyšující
bezpečnost chodců v této místní části. Byly
namalovány značky a nápis „Pozor děti“ na
komunikaci, nainstalovalo se dopravní značení
„Pozor děti“ na retroreflexním podkladu.
V plánu je instalace radaru.

• Čištění rybníčku na návsi v Maníkovicích
V Maníkovicích byl vyčištěn a odbahněn
rybníček. Čištění prováděl Ing. Hýzler.
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• Obnova sadu
Děti z Ptýrova si vysázely stromy v obnoveném sadu. Na každém stromě je cedulka se jménem dítěte,
které si strom vysadilo. K dnešnímu dni je v obci 41 dětí do deseti let. V sadu též vznikla mlatová cesta
z důvodu bezpečnosti. Rovněž bylo vybudováno místo s cvičebními prvky na protažení, hrací prvek pro
děti a odpočinková místa. Akce je dotační. Podle finančních možností se budou cvičební a herní prvky
dokupovat.
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Obec Ptýrov zřídila Mateřské centrum (MC).
Provozovatelem se stalo občanské sdružení
založené místními maminkami. Hlavním
důvodem zřízení MC bylo odmítnutí našich dětí
školkami v okolí z důvodu přeplnění kapacity.
Cílem je našim dětem zprostředkovat kamarády
z okolí, sociální a společenské vztahy
a zkušenosti a nenásilně je připravit do
školských zařízení.
Pronájem budovy, náklady na energii a vodu
financuje obec Ptýrov.
Mzdy pracovníků
a veškeré náklady na MC hradí občanské
sdružení za peníze vybrané pouze od rodičů dětí.
Přednost pro přijetí mají ptýrovské děti, cena za
celodenní docházku dítěte nad 3 roky je
1 600 Kč měsíčně.
Kapacita pro přijetí je 15 dětí. (V roce 2013
navštěvovalo denně průměrně 10 ptýrovských
dětí.)
Přestože MC nepodléhá školskému zákonu
a nemá povinné osnovy, vychovatelky se dětem
plně věnují. Děti mají bohatý výchovný program,
kde nechybí tradiční akce pořádané pro děti, jako
výlety do přírody, návštěva kina, výlet vlakem a
autobusem, kreativní činnost na oslavy Dne dětí
a Dne matek, slet čarodějnic, vánoční besídka a
různá taneční vystoupení pro rodiče.

ŽIVNOSTNÍCI V OBCI
Badalec Pavel – elekroslužby,
tel.: 603 478 165
Bílek Luboš, truhlář, restaurátor nábytku,
stavitel mobilních chat, tel.: 702 037 237,
www.mobilnichaty.cz
Bůžková Pavlína – služby administrativního
charakteru a kopírovací služby,
tel.: 737 149 214
Holub Vladimír – stavební práce,
tel.: 602 436 920
Jíra Aleš – projekce, realizace a údržba
zahrad, tel.: 777 000 910
Koštejn Jiří – realizace a montáž oken, vrat
a rolet RI OKNA a LOMAX,
tel.: 774 052 651

Ing. Pešek Jiří – projektování staveb,
stavební dozor, realizace staveb,
tel.: 603 209 582
Průšek Josef – autodoprava, tel.: 603 540 751
Sábl Josef – autoopravna, tel.: 608 027 688
Smolík Ivan – autoopravna, tel.: 774 213 953
Stanislavová Hana – výuka angličtiny,
tel.: 605 101 013
Stránský Jiří – práce speciálními stroji sečení
cepovým sklízečem, tel.: 603 445 995
Šverma Ondřej – zámečnictví,
tel.: 739 577 956
Vašíček Jaroslav – autolakovna,
tel.: 721 981 457
Vávra Josef – zámečnictví, tel.: 737 575 877
Vojta Josef – tesařství pokrývačství,
tel.: 605 866 103
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MOŽNOST VÝUKY
ANGLICKÉHO JAZYKA
Chcete si vylepšit angličtinu? Nepamatujete si už
nic ze školy? Vadí vám, že se špatně dorozumíte
v zahraničí? V tom případě přijďte na výuku

UZAVŘENÍ MOSTU
PTÝROVEC
Tento most byl uzavřen pro průjezd motorových
vozidel z důvodu nerespektování dopravního
značení – zákazu vjezdu (projíždění velkých
tonážních aut).

NA OBECNÍM ÚŘADĚ
MŮŽETE VYUŽÍT CZECH
POINT

5
anglického jazyka – na angličtinu pro radost.
Každý sudý čtvrtek od 9 do 10 hodin se koná
výuka anglického jazyka pro mírně až středně
pokročilé. Bližší informace poskytne Hana
Stanislavová, tel.: 605 101 013.

Obecní úřad Ptýrov obdržel znalecký posudek
s výsledným nařízením: Okamžité uzavření
mostu z důvodu velmi špatného technického
stavu a špatné statiky.
Vzhledem k vysoké navržené ceně na opravu
(cca 1,5 mil. až 2 mil. Kč) bude opravována
pouze mostovka pro průchod pěších a cyklistů.
z informačního systému, veřejný výpis údajů
z registru osob.

Na OÚ Ptýrov je možno získat výpis z rejstříku
trestu, výpis z bodového hodnocení řidiče, žádost
o zřízení datové schránky, výpis z katastru
nemovitostí, výpis z veřejné části živnostenského
rejstříku,
žádost
o poskytnutí
údajů

V OBCI SE KAŽDÝ ROK
VYSADÍ 50 ks STROMŮ
Každý rok v obci vysadíme 50 ks nových stromů.
Již bylo vysázeno okolo 150 ks ovocných stromů

NOVÁ TECHNIKA
K SEKÁNÍ
Obec zakoupila minulý rok novou techniku na
sekání. K dnešnímu dni sekáme náves v Ptýrově,

TRAKTOR S VOZEM
K ZAPŮJČENÍ PRO
OBČANY

různých odrůd podél místních komunikací
a v sadu. Po loňské těžbě dřeva v lokalitě
Studený důl byla letos na jaře provedena
výsadba 500 ks doubků.

v Ptýrovci, v Maníkovicích, na Braňce. Rovněž
udržujeme sekáním fotbalové hřiště, plochu
u Mateřského centra, dětské hřiště atd. Celkem
sekáme okolo 20 000 m2.

Obec získala od Ministerstva obrany bezúplatně
traktor s vozem, který se může využívat
občanů.
Půjčení
techniky
k potřebám
60 Kč/hod. s řidičem + palivo.
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KONTEJNERY NA
BIOODPAD

obecní úřad. Compag zajistí vyvážení, pouze
pokud se přihlásí dostatečné množství zájemců
(cca 15).

Obec může získat bezplatně pro občany
kontejnery na bio odpad. Firma Compag
zajišťuje pravidelné vyvážení každý týden
v období od 1. 4. do 30. 11. Cena známky na
celé období (35 týdnů) by byla asi 1 200 Kč
(1 výsyp = 35 Kč). V případě zájmu kontaktujte

KONTEJNER NA TEXTIL
V nejbližších dnech bude na Braňku přistaven
kontejner na textil. Obyvatelé Ptýrova budou mít
možnost zbavit se nepotřebného použitého
textilu, obuvi a hraček.

FARMA PTÝROV
Jezdecký areál Farma Ptýrov kromě aktivit
s koňmi nabízí návštěvníkům ubytování,
vyhlášenou restauraci a venkovní bufet, dětské
hřiště, půjčovnu kol a saunu.
Je jedním z nejlepších tuzemských pořadatelů
jezdeckých závodů, v tomto roce jsou to
především atraktivní srpnové akce:
8. až 10. 8.: MČR SKOKY děti a junioři
14. až 17. 8.: ČSP kvalifikační kolo – Velká
cena Ptýrova – noční parkurové skákání
22. až 24. 8.: Šampionát ČR v drezuře –
senioři a mladí jezdci, KMK drezura
Mimo akcí jezdeckého charakteru naleznete
v kalendáři akcí na www.farmaptyrov.cz i akce
zaměřené na další volnočasové aktivity, soutěže
pro psí plemena či akce kulinářské.
Obyvatelé obce Ptýrov mají na všechny tyto
akce
vstup
zdarma.
Kdo
nemá
kartičku z minulých let na volné vstupy, může si
ji vyzvednout na OÚ Ptýrov.

KULTURNÍ AKCE
• Dětský karneval
Každý rok pořádáme v zimě dětské maškarní
karnevaly. V loňském roce jsme nově pořádali
i letní karneval na ukončení prázdnin.

Farma Ptýrov před rekonstrukcí…

…a po rekonstrukci.

• Vítání občánků
Každý rok vítáme nové děti s trvalým pobytem:
v roce 2009: 7 dětí
v roce 2011: 6 dětí
v roce 2012: 6 dětí
v roce 2013: 4 děti
v roce 2014: 2 děti

V sobotu 2. 8. 2014 od 20 hodin
u hospody na Braňce pořádá OÚ
venkovní zábavu s kapelou Víkend.
V sobotu 23. 8. 2014 se koná u hospody
na Braňce turnaj v nohejbalu.
Přihlášky a podrobnější informace na
telefonu 777 162 126.
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DO PTÝROVA ZA POHÁDKOU
V sobotu 21. 6. 2014 se konal již 5. ročník akce pro děti „Do Ptýrova za pohádkou“. Akce se zúčastnilo
218 dětí, i když počasí nebylo nejlepší. Novinkou byla účast zástupců Policie ČR, služebních psovodů,
Hasičského záchranného sboru a Oblastního spolku ČČK. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
účinkujícím a lidem, kteří se podíleli na přípravách.
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SPOKOJENÝ DOMOV
POMÁHÁ SENIORŮM
A HANDICAPOVANÝM
V JEJICH VLASTNÍCH
DOMÁCNOSTECH
Staráte se o své staré rodiče či prarodiče? Nebo
již sami cítíte, že potřebujete péči, a přitom
chcete zůstat doma ve své rodné obci a nemuset
se stěhovat do domova pro seniory či jiného
zařízení? Již desátým rokem fungují v našem
regionu terénní sociální služby obecně prospěšné
společnosti Spokojený domov. A rozhodně
nespočívají jen v dovážce obědů, jak má řada lidí
zafixováno. Pečovatelky a osobní asistentky
jezdí například k lidem, kteří se hůře pohybují
a jednou za týden potřebují pomoc s úklidem, ale

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Pro seniory každý rok obec připravuje kulturní
program. Střídají se akce pořádané na sále
obecního úřadu s různorodým programem. Také
jsme vyzkoušeli výlet autobusem. Hledáme další
náměty pro výlety autobusem i další aktivity.
Budeme vděčni za jakékoliv vaše návrhy.

ZAJÍMAVOSTI
Nejstarším občanem Ptýrova je Marie Badalcová
(na snímku), které je 96 let, nejmladším
občánkem je Bára Nouzáková (5 měsíců).
Významná životní jubilea našich občanů
v tomto roce:
Kyselová Marie: 85 let
Huňátová Jaroslava: 85 let
Pekař Jiří: 80 let
Sichrovská Milada: 70 let
Hornová Libuše: 80 let

Všem jmenovaným přejeme především
hodně zdraví a pohodový život v naší
obci.
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navštěvují dle potřeby i několikrát denně lidi
trvale upoutané na lůžko. Pomáhají klientům
například s úkony osobní hygieny, přesuny
z lůžka na vozík, podáním stravy, úklidem, ale
také doprovody k lékaři, na úřady i za kulturou.
Tyto služby využívají i občané naší obce. Ptýrov
se podílí na úhradě jedné třetiny nákladů na tyto
služby pro své občany.
Zájemci o služby či podrobnější informace
mohou kontaktovat koordinátorku pro náš region
paní
Jaroslavu
Turkovou
na
telefonu
774 341 170. Podrobnosti najdete rovněž na
webu www.spokojeny-domov.cz.

