Informační list obce Ptýrov
Číslo 1/2015 – květen 2015.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v tomto druhém vydání obecního
časopisu shrnout důležité události týkající
se začátku roku 2015 v naší obci.
Nejvíce považuji za nutné zmínit se o možnosti
vybudování kanalizace.
Za mého působení v úřadu nyní přišla první
reálná šance k získání peněz na tak velkou
stavbu, jako je kanalizace odpadních vod.
Osobně si myslím, že bychom byli sami proti
sobě, nepokusit se o čerpání dotace a stavbu jen
tak lehkomyslně odmítnout. Je důležité si
uvědomit, že i když se budeme muset více
uskromnit v realizaci jiných akcí, v příštích
letech budou určitě čističky vedeny jako
nejdůležitější stavby nejen ve městech, ale i na
venkově. Aby se obec výrazně nezadlužila, měla
by podle mého názoru s výstavbou počítat až při
získání celých 90 % dotace.
Doposud ještě správní orgány nekontrolovaly
vyvážení jímek, ještě nikdo nemusel prokazovat

www.obec-ptyrov.cz
četnost vyvážení a způsob likvidace kalu. Ale
víme, jak to bude do budoucna?
Prosím pouvažujte o výhodách kanalizace.
Určitě i přes velké úskalí, co by nás čekalo při
stavbě, si myslím, že nebudeme litovat svého
rozhodnutí, vždyť čistota celé obce bude
vizitkou i pro naše děti.
Milena Koštejnová
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TŘÍDĚNÝ
SBĚR
A BIOODPADU
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KOVŮ

Z důvodu nabytí účinnosti odpadové novely
musí obce zajistit tříděný sběr kovů a bioodpadu.
Kovy již můžete odkládat do přistavené plastové
nádoby s označením KOVY umístěné v místě
tříděného odpadu na Braňce za hospodou.
Co patří mezi kovový odpad:
plechovky od nápojů,
zmačkatelná víčka od jogurtů, termixů apod.,
folie od tavených sýrů a čokolád,
šroubovací uzávěry od nápojů, zavařovacích
sklenic (ne plíšky od piva),
misky od buchet, paštik,
prázdné obaly od kosmetiky,
prázdné tuby od mastí, past a krémů,
kovové ešusy, příbory, plechovky od
potravin,
hliníkové součástky od přístrojů apod.
Z důvodu nedostatku zájemců o plastové nádoby
na BIO odpad obec určila místo, kde zřídila
prostor na odkládání BIO odpadu (viz provozní
řad na této straně). Jedná se o pozemek v těsné
blízkosti kontejnerů na tříděný odpad u hospody.

PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍ
KOMPOSTÁRNY OBCE PTÝROV
Komunitní kompostárna (dále jen KK) je
majetkem obce Ptýrov a je umístěna na obecním
pozemku 561/1. Slouží pro shromažďování
rostlinných zbytků z údržby zeleně veřejných
prostranství, hřišť a zahrad, vznikající na území
obce Ptýrov. Tento provozní řád je závazný pro
všechny uživatele. Provozovatelem je obec
Ptýrov.
Provozní doba
KK je k používání od 1. 4. 2015.
KK slouží pouze občanům a majitelům
nemovitostí na území obce Ptýrov.
Provozní doba je nepřetržitá.
Poplatky za užívání
KK je provozována bezplatně.
Povinnosti uživatelů
Seznámit se s tímto provozním řádem
a dodržovat jeho ustanovení.
Respektovat pokyny správce a zástupců obce
a udržovat pořádek.

Provozní pokyny
Do KK je možné přijímat následující zbytky
z údržby zeleně, za předpokladu dodržení
dále uvedených podmínek správného
kompostování, vyprodukované ovšem pouze
komunitou, která kompostárnu provozuje
(provozovatelem je obec, tedy do
kompostárny je možné přijímat pouze
produkci z katastru této obce):
o posečenou trávu,
o pohrabané listí,
o poštěpkované větve,
o kůru, piliny,
o zbytky rostlin.
Je nutno dát pozor také na části rostlin
napadené chorobami a plevele. Při
kompostování jsou některé zárodky chorob
zničeny, avšak některé se při kompostovacím
procesu nezničí. Plevele se semeny do
kompostu také nepatří. Při využívání
kompostu, který obsahoval ve větší míře
semena plevelů, existuje reálná možnost
zaplevelení kultivovaných ploch.
KK není určena pro kompostování
jakýchkoliv jiných odpadů (z kuchyní,
z domácností, kalů z ČOV, ořezané větve
z keřů a stromů apod.).
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VYHODNOCENÍ
ANKETY
ZÁJMU
O ZAVEDENÍ
PLYNU
Ankety se zúčastnili vlastníci celkem
111 rodinných domů s číslem popisným. Zájem
o zavedení plynu vyjádřilo 29 vlastníků
rodinných domů. Tento počet bohužel nesplňuje
požadavek plynařů na připojení naší obce.

OZNAČENÍ PSŮ V OBCI
Psi majitelů z obce Ptýrov byli označeni
obecními známkami s vyraženým číslem. Pokud
najdete volně pobíhajícího psa opatřeného tímto

CVIČEBNÍ PRVKY
Přijďte si zacvičit či protáhnout těla! Obec
zakoupila cvičební prvky do obnoveného sadu.
VESLAŘ: procvičování pasu, zad, hrudi, paží,
ramen, stehen.

BĚŽEC: zvyšuje pohyblivost horních i dolních
končetin a zlepšuje ohebnost kloubů.

PASTRENÉR: posilování svalů pasu,
zlepšování ohebnosti a koordinace těla.
Procvičování zad a pasu.
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štítkem, stačí nahlásit na obecní úřad číslo a jeho
nalezení bude oznámeno majiteli.

SMS BRÁNA
Obec používá pro oznamování potřebných
informacích tzv. SMS BRÁNU, která umožňuje
hromadné odesílání SMS zpráv na mobily
místních obyvatel (vždy na jedno telefonní číslo
v rámci jedné rodiny). Na toto číslo nelze volat,
pouze je možné odpovědět SMS zprávou. Tato
služba byla vybrána jako náhrada rozhlasu
z důvodu lepší efektivity oznámení.

STAVBA MÁJKY
V neděli 26. dubna byla v obci Ptýrov poprvé
vztyčena májka za pomoci místních občanů.
Věříme, že i v dnešní zrychlené době získají
podobné zvyky v naší obci dlouhodobou tradici
budou příležitostí k setkáním obyvatel obce.
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PŘIJĎTE SI ZASADIT SVŮJ STROM A VYTVOŘIT NOVÉ
STROMOŘADÍ PODÉL MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Obec Ptýrov vyzývá místní občany, kteří by se
chtěli zúčastnit výsadby ovocných stromů podél
obecní komunikace ve směru Braňka –
Maníkovice (úvoz). Výsadba bude provedena jen
po jedné straně, poněvadž na druhé straně vede
vodovodní řád. Stromy, které se měly vysazovat
na druhé straně směr Maníkovice, budou
vysázeny u hlavní komunikace směr Habr –
Čihátka. Jedná se o 76 ovocných stromů.
Obec zajistí koupi stromů včetně dalšího
potřebného materiálu. Předpokládaná práce
obyvateli obce bude vykopání děr, pohnojení,
závlaha, zakůlování a vyvázání včetně ochrany
před okusem zvěří. Výsadba stromů a přidružené
práce budou pod odborným dohledem
kvalifikovaného pracovníka p. Jíry.
Po loňské těžbě dřeva na Čihátkách byl celý
prostor vyčištěn a bylo vysazeno 1 350 ks
listnatých stromů (800 ks dubů, 350 ks javorů,
200 ks jilmů).

Realizace: podzim 2015
Dobrovolníci se mohou nahlásit na obecním
úřadě.

ODVODNĚNÍ ÚVOZU MEZI
BRAŇKOU
A MANÍKOVICEMI
Na cestě-úvozu bylo provedeno ve dvou místech
plánované odvodnění. Cesta byla každoročně
ničena dešti. Řešení bylo vybráno po odborném
posouzení. Protože se nejedná o plnohodnotnou
místní komunikaci, ale o polní cestu, bylo
vybráno řešení z menší finanční náročností. Po
zabudování došlo k snížení rychlosti, kterou
uvítali hlavně obyvatelé bydlící na začátku
cesty na Braňce.

OBEC ZAŽÁDALA
V LETOŠNÍM ROCE
O DOTACE:
1. Ministerstvo pro místní rozvoj: herní prvky
pro děti do obnoveného sadu (lanový kolotoč
vírník, houpačka velká, balanční prvky).
2. Škoda Auto, a. s.: výsadba ovocných stromů.
3. FROM – Středočeský kraj: obec žádá
o výměnu zničeného antukového povrchu za
umělý trávník. Tím se zvýší víceúčelnost
využití (volejbal, nohejbal, tenis atd.).
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SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE
V OBCI
PTÝROV
Celá obec stojí před velkým
rozhodnutím, zda zřídit
splaškovou
kanalizaci.
V letošním roce je možnost
požádat o dotaci
na
vybudování
splaškové
kanalizace. Zastupitelé již
rozhodli o prvním kroku,
a to o zadání vypracování
dokumentace k územnímu
řízení a o podání žádosti
o dotaci. Celá akce, tedy odkanalizování všech místních částí, vychází zhruba na 35 milionů korun.
Dotace by měla být 90 % a obec by se podílela zbývajícími 10 %. Obec bude realizovat kanalizaci jen
v případě, že obdrží celých 90%, aby nedošlo k velkému zadlužení obce.
Je nutné si uvědomit, že i když spoustě obyvatel přinese akce dočasné nepohodlí (např. nutnost investovat
své peníze do přípojek a strpět stavební práce na svých pozemcích), jedná se o velmi potřebnou věc
a přínos pro obec.
Zatím nevíme jistě, zda dotaci získáme, ale připadá nám, že bychom se o to měli alespoň pokusit.

STUDIE ÚPRAV NÁVSI
V OBCI PTÝROV
V letošním roce obec Ptýrov plánuje úpravy
na návsi v Ptýrově. Důvodem úprav bude
usměrnit
nevhodné
parkování
u kapličky,vylepšit vzhled celé návsi pomocí
nové zeleně a přibude i místo pro posezení.
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ZAJÍMAVOSTI

VÍTE, ŽE...

Dosavadní vývoj počtu obyvatel (ČSÚ):
rok 1970

počet obyvatel:

220

rok 1980

počet obyvatel:

200

rok 1991

počet obyvatel:

161

rok 2001

počet obyvatel:

152

rok 2007

počet obyvatel:

170

rok 2009

počet obyvatel:

199

rok 2011

počet obyvatel:

221

rok 2013

počet obyvatel:

272

Skalní sruby Jizery
V katastru obce Ptýrov se nachází přírodní
památka Skalní sruby Jizery, která
byla
vyhlášena usnesením rady Středočeského KNV
v roce 1979. Důvodem vyhlášení přírodní
památky byla ochrana
pseudokrasového
výklenku vzniklého boční erozí řeky Jizery.
Chráněnou památku tvoří strmý sráz řeky v délce
1 kilometr s boční erozí vytvořeným výklenkem
o délce 315 metrů s maximální hloubkou 5 metrů
a výškou 2 až 3 metry.

Věková skladba obyvatelstva (ČSÚ 2013)
0–14 let
51
18,8 %
v produktivním věku

191

70,2 %

30

11,0 %

počet žen

118

53,4 %

počet mužů

103

46,6 %

v poproduktivním věku

POČET OBYVATEL SE
STŘEDOŠKOLSKÝM
VZDĚLÁNÍM:

64 (29,0 %)

POČET OBYVATEL
S VYSOKOŠKOLSKÝM
VZDĚLÁNÍM:

21 (9,5 %)

POČET VYJÍŽDĚJÍCÍCH
ZA PRACÍ:

44 (19,9 %)

POČET VYJÍŽDĚJÍCÍCH
ZA VZDĚLÁNÍM:

13 (5,9 %)

MÍRA
NEZAMĚSTNANOSTI:

11,8 %

ZVEME VÁS
V sobotu 13. 6. 2014 se od 14 hodin
koná Pohádkový les. Sháníme
dobrovolníky do masek pohádkových
bytostí. Kdo by se chtěl účastnit a má
rád práci s dětmi, přihlaste se prosím
na obecním úřadě.
V sobotu 8. 8. 2014 od 20 hodin
u hospody na Braňce pořádá OÚ
venkovní zábavu.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Badalcová Marie, Ptýrov
Lauryn Rudolf, Ptýrov

97 let
95 let

(zemřel 16. března 2015, krátce po svém jubileu)

Badalec František, Ptýrov
Novák Jaroslav, Maníkovice
Hyková Božena, Ptýrov
Ferdan Jan, Ptýrovec

75 let
70 let
80 let
70 let

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
I letos budeme vítat nové občánky v obci:
Veverka Vojtěch
Stinková Adina
Bouchnerová Liliana
Kudrna David
Telenská Rozalie

VZPOMÍNKA
13. dubna 2015 nás navždy opustil MVDr.
Jaroslav Šverma. Pocházel z Maníkovic a byl
v naší obci velmi známý a oblíbený. S velkou
láskou staral o domácí zvířata místních obyvatel.
Čest jeho památce.
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BLEŠÍ TRH
V minulém roce bylo do kontejneru na velkoobjemný odpad odloženo spoustu ještě využitelných věcí.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat před dalším odvozem zmíněného odpadu tzv. BLEŠÍ TRH,
kde by si mohli lidé vyměnit nebo za symbolickou cenu prodat již nepotřebné věci, které jim zabírají
zbytečně prostor ve skříni či na půdě a jinému by se přitom třeba velmi hodily. Výkup – odložení
nepotřebných věcí se bude konat 18. až 22. května, prodej – darování pak 25. až 31. května. Kontejner na
objemný odpad bude přistaven od pátku 5. června do neděle 7. června.

VČELAŘI V OBCI
Ptýrov: Badalec Pavel (č. p. 2), Lauryn Jiří (č. p. 1), Bartoš Miroslav (č. p. 3), Šverma Vratislav
(č. p. 18),
Čiháka: Bígl Stanislav (č. p. 5), Maroun David (č. p. 5)
Ptýrovec: Šrýtr Pavel (č. p. 11), Těhník Vladimír, Křovina Aleš (p. č. 634/2)
Maníkovice: Novák Jaroslav (č. p. 21), Šverma Jaroslav (č. p. 5), Holubová Jana (č. p. 32), Studničný
Aleš (p. č. 463/1)
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FARMA PTÝROV – NOVINKY PRO LETOŠNÍ ROK
Všichni jistě znáte tento
areál
jako
místo
zaměřené především na
koně a parkurové skákání.
V letošním roce jsme se
rozhodli udělat pár změn,
kterými chceme areál
přiblížit široké veřejnosti, tedy zejména Vám.
Začátkem letošního roku jsme pro naše
nejmenší návštěvníky připravili v restauraci
dětský koutek a speciální zábavné dětské
menu s omalovánkami. A v budování zázemí
pro děti budeme pokračovat i nadále. Rádi
bychom rozšířili venkovní dětské hřiště
o vzduchovou trampolínu a další herní prvky a také plánujeme „Mini Farmu“ plnou farmářských zvířátek,
které si budou moci děti pohladit či nakrmit. Naše zvířecí osazenstvo by se tedy mělo v letošním roce
rozrůst o mini poníky, ovečky a zakrslé kozičky.
Ani dospělí ale nezůstanou zkrátka, pro ně
rozšíříme nabídku točeného piva, zejména o
to plzeňské, a také budou mít k dispozici
letní stánek s rychlým občerstvením
a krytým sezením. Restaurace Farma Ptýrov
bude mít taktéž novou tvář. Rozšíříme
jídelní lístek o nové pokrmy a zaměříme se
především na farmářské speciality a tradiční
česká jídla, která budeme připravovat
zejména ze surovin od místních chovatelů
a pěstitelů.
Text a foto: Farma Ptýrov

Kalendář akcí na Farmě Ptýrov v roce 2015
Více informací k jednotlivým akcím najdete na www.farmaptyrov.cz.
Držitelé „Ptýrovenky“ mají vstup na koňské akce zdarma.
7.–10. května: Skokové závody a sobotní Mini Beerfest
12.–14. června: Skokové závody a dětský den pro malé návštěvníky
19.–20. června: Ruská ruleta, orientační závod dvojic na horských kolech, speciální kategorie pro děti
a pro rodiče s dětmi v přívěsných vozících
10.–12. července: MČR ve skocích (mladí jezdci-senioři), bohatý doprovodný program pro všechny
„nekoňáky“, divácké a dětské soutěže o hodnotné ceny
24.–26. července: MČR v drezuře (děti-senioři)
3.–7. srpna: Příměstský koňský tábor pro všechny milovníky koní ve věku 8–15 let
12.–15. srpna: Noční Velká cena Ptýrova, atraktivní doprovodný program pro všechny návštěvníky
17.–21. srpna: Příměstský koňský tábor pro všechny milovníky koní ve věku 8–15 let
16.–18. října: Zvěřinové hody v restauraci Farma Ptýrov
31. listopadu: Hubertova jízda, tradiční ukončení jezdecké sezóny, občerstvení pro diváky a večerní
taneční zábava v restauraci Farma Ptýrov
11.–15. listopadu: Svatomartinské slavnosti v restauraci Farma Ptýrov
27. prosince: Povánoční ptýrovská show, tradiční akce, soutěže v maskách pro děti, skokové soutěže
pro jezdce, tombola a svařák pro diváky
31. prosince: Silvestrovská párty – rozloučení se starým rokem a přivítání toho Nového s živou hudbou
v restauraci Farma Ptýrov

