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Vážení spoluobčané, 

opět se přehoupl rok a my vydáváme další 
ptýrovský informační list, ve kterém se 
ohlédneme trochu do minulosti, ale podíváme 
se i do budoucnosti, co nás čeká 
v nadcházejícím roce. Seznámím vás s tím, jak 
si momentálně stojí obec, jak funguje provoz 
kanalizace, co připravujeme v obci za projekty 
k realizaci a na jaké kulturní akce se můžete 
těšit. 

Ale především vám musím opět moc 
poděkovat za to, že i přes vaše problémy 
s připojováním na kanalizaci jste to nakonec 
dokázali a vaše nemovitosti připojili. Už jsme 
také po první fakturaci a myslím, že částky, 
které jste platili, byly přiměřené a dalo se to bez 
problémů zvládnout. Nicméně musím opět 
zopakovat, že kdybychom si nechávali vyvážet 
legálně fekálním vozem, zaplatili bychom i 
trojnásobně vyšší cenu. O zapáchajících 
příkopech a rybnících ani nemluvím. Všeho 
špatného jsme se zbavili, a to je to, čeho jsme 
chtěli dosáhnout – zmodernizovat obec, 
pozvednout vybavenost obce, a především 
vyčistit přírodu.  

 Slýchali jsme výtky, proč nemáme svoji čistírnu 
odpadních vod, že bychom na tom byli lépe. 
Máme potvrzené, že pokud obec vlastní 
čističku, lidé platí stejnou a někde i daleko vyšší 
cenu za 1 m3 odpadních vod, protože chod 
čistírny stojí nákladově velké peníze. 

Na konci úvodního slova bych se chtěla zmínit 
o velkém nárůstu nerespektování sousedských 

vztahů. Řekla bych, že je to na každodenním 
pořádku. Musím říci, že mě velmi mrzí, když 
řeším takové věci, jako jsou stížnosti na hluk ze 
sekaček, křovinořezů, štěkot psů atd. Když se 
ohlédnu do minulosti, upřímně musím 
konstatovat, že se tady tyto věci nikdy neřešily, 
a to jsem se tu narodila a žiji zde celou dobu. Já 
vím, můžete mi oponovat, že dříve nebyly 
křovinořezy, sekačky byly tiché, ale to není 
úplná pravda. Štěkající psi byli na vesnici 
vždycky a u každého domu minimálně dva, 
cirkulárky na dřevo měli také všichni. Tak co se 
to nyní s lidmi děje? Více stresu? Zrychlená 
doba? Egoismus vůči sousedovi? Proč se v téhle 
době lidé nemohou domluvit a dříve to šlo? 
Proč se z vesnic ztrácí pohoda a respektování 
druhých? Chápu, že ve městech regulativa 
ošetřená vyhláškou musí být, protože se tam 
lidé vůbec neznají, i když bydlí ve vedlejším 
bytě.  Ale proč u nás, kde se mezi sebou všichni 
známe? Proč bychom si museli dělat vyhlášky a 
příkazy, aby se o víkendu nesekalo, když to 
musí každého přeci napadnout, kdy má sekat a 
kdy ne, aby nerušil sousedy. Prosím vás, moc 
vás žádám, a to i pronajímatele domů kde bydlí 
spousta cizinců, buďte ohleduplní, tolerantní a 
snášenliví k sousedům a nedělejme z toho tady 
město, ale chraňme vesnici! Všichni tu chceme 
bydlet, tak proto musíme něco udělat, stačí se 
navzájem respektovat a tolerovat! 

Moc si přeji, aby se nám tu žilo hezky. Doufám, 
že všechny problémy, které tu máme, se brzo 
vyřeší k všeobecné spokojenosti. 

Milena Koštejnová
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Dotazy 

1. V Maníkovicích u lesa se prý budou stavět dva nové domy? Proč tak blízko lesa? 
Zastupitelé s  tím souhlasili? 

U lesa v Maníkovicích se budou stavět dva nové 
domy. I když se nám to nemusí líbit a raději bychom 
tam měli přírodu, nic s tím neuděláme. Nové domy 
musíme respektovat. Historicky tam domy stály a 
v územním plánu je toto místo v zastavěném 
intravilánu. Jediné, co můžeme ohlídat, je to, že 
stavební stroje nebudou jezdit přes obec, aby nám 
stavební firma nezničila nový povrch asfaltu. Dále 
budeme připomínkovat projekt ohledně stavebních 
prvků. Domy staví firma Edit houses s.r.o. a po 
dokončení budou nabídnuty k prodeji.  

2. Můžeme používat nově postavené WC na Braňce? Kde jsou klíče?  

Před akcí pálení čarodějnic se povedlo otevřít nově dokončené veřejné záchody za obecním úřadem. 
Využívat je nyní mohou nejen hráči na hřišti, ale i běžní návštěvníci hospody, obchodu a samozřejmě i 
děti a rodiče, kteří navštěvují dětské hřiště. Zatím jsme se rozhodli, že WC necháme otevřená a zamykat 
se nebudou. Zkusíme, jak se budou dodržovat pravidla čistoty. Rádi bychom, aby se veřejné záchody 
opravdu používaly a už konečně přestaly zapáchat stromky a keře u dětského hřiště! 

 

3. Kontejnery na tříděný odpad jsou stále přeplněné, proč nezvýšíte četnost výsypů 
nebo nepřidáte nádoby?  Konečně s  tím něco udělejte!  

Věčný problém třídění odpadu v obci – záměrně jsem to nazvala „věčný problém“, ono to totiž jinak 
nazvat ani nejde. Já vás chápu, že si stále dokola stěžujete, že kdykoli přijdete ke kontejnerům, tak jsou 
přeplněné k prasknutí. Ale to je neřešitelný problém. Nebudeme ani nechceme navyšovat výsyp 
kontejnerů. Za prvé to je neuvěřitelně nehospodárné v kombinaci se špatným ukládáním odpadu a za 
druhé pro naši obec musí stačit nádoby i kapacita vývozu, tak jak to máme nastaveno. Co by se vyřešilo, 
kdyby stoupla četnost výsypu, nebo by přibyly kontejnery? Vůbec nic, lidé by tam ještě víc házeli 
nerozebrané krabice a nesešlápnuté plasty. Uvědomuji si, že to dělají jedinci, ale zkusme se hlídat 
navzájem a hned žádat nápravu po těch, co to dělají. Kdykoli přijdu ke kontejneru a vidím vhozenou 
celou krabici se jménem, okamžitě volám dotyčným lidem, ať si ji jdou laskavě rozebrat! Přikládáme 
tabulku s četností vývozu. Na úspěšnost dotace ohledně popelnic na tříděný odpad, které by byly 
přiděleny k jednotlivým domům, stále čekáme. 
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4. Kdy bude obnoven průjezd přes Malou Bělou, víte už něco?  

Tak na tuhle otázku neumí asi odpovědět ani zadavatel Město Bakov nad Jizerou a ani firma, která most 
opravuje. Podle mého názoru bylo uzavření mostu provedeno s velkou nerozvážností předčasně. 
Teprve po uzavření se řešil postup oprav, a hlavně ani nebylo zadané výběrové řízení. Proto byl most 
minimálně rok uzavřen jen kvůli administrativě. Podle posledních informací, které jsme získali, by se 
měl most otevírat v říjnu. Chápu, že pro všechny je otravné a zdlouhavé pořád toto místo objíždět. Ale 
až most v Malé Bělé otevřou, tak díky všem dalším momentálním uzavírkám (např. uzavření Krupé) 
bude veškerá doprava včetně kamionů, které jezdí na Mimoň a Českou Lípu, svedena přes naši obec. 
A to pro nás také nebude jednoduché. 

5. Kam máme dát děti do školky a školy? V  Mnichově Hradišti nám řekli, že děti 

z Ptýrova nevezmou a brát nebudou z  důvodu přeplněné kapacity . 

Ano, o tomto problému víme. V Mnichově Hradišti nám děti opravdu nechtějí brát. Chtěli jsme 
s městem udělat rámcovou smlouvu o zajištění docházky, ale Mnichovo Hradiště odmítlo nás i ostatní 
okolní obce z důvodu přeplněných škol a školek hradišťskými dětmi. Naše obec uzavřela smlouvu 
s Bakovem nad Jizerou. Do budoucna máme příslib starosty Mnichova Hradiště, že po zvýšení kapacity 
tříd udělají rámcovou smlouvu i s námi. 

6. Jak je to s odečtem spotřeby vody za bazén a zalévání při výpočtu stočného?  

Všem jsme odeslali email, že pokud napouštíte bazén, tak toto množství vody vám odečteme. 
Odečítáme i obsah malého bazénu, ale pokud spotřebujete vodu z řádu na jeho čištění či zalévání, tak 
to odečítat nebudeme. Za prvé to není technicky možné, abychom dělali statistiku, kdo zalévá nebo 
nezalévá a za druhé stále přitéká na čistírnu do Mnichova Hradiště více vody, než za kolik vybíráme 
stočné. Pokud zaplatíte o 1 m3 nebo 2 m3 více, je to cca 100,- Kč. Děkujeme za pochopení.  

7.  Od té doby, co VaK MB udělal  provizorní přepojení vodojemu na Klášteře , nám teče  

malý proud vody a zdá se, že voda není úplně čistá, co s  tím? 

Pro ty, kdo si zprávu nepřečetli v e-mailu nebo na našich obecních stránkách, připomenu, že 2. 6. 2022 
proběhlo přepojení na provizorní zásobování vody. To znamená, že stávající zemní vodojem v Klášteře 
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Hradišti nad Jizerou, ze kterého nám teče voda, musí projít kompletní rekonstrukcí. Pokud se vám zdá 
menší proud nebo je voda kalná, neváhejte volat na VaK MB na tel. 326721507 nebo 326376130. 
Závady přijedou odstranit. 

8. Jak dopadlo hlasování o zřízení vyhlášky o hluku?  

 Z celkem 68 odevzdaných lístků bylo pouze 8 hlasů pro vydání vyhlášky na omezení hluku.  Můj osobní 
názor je také ten, že vydáním vyhlášky by se nic nevyřešilo, protože jedinci by stejně vyhlášku 
porušovali, jde tu hlavně o vzájemné respektování. 

Tento zpravodaj dostávají do schránek nebo do mailu všichni, včetně chatařů, nikdo nemůže říci, že 
nebyl informován. Pojďme se dohodnout mezi sebou, že v neděli odpoledne nebudeme zatěžovat 
vesnici hlukem sekaček, křovinořezů, řezáním motorovou pilou atd. Tak neposekáme v neděli, ale 
posekáme třeba v sobotu … Pojďme to alespoň zkusit a přesvědčit se, kdo dokáže respektovat druhé. 
Vždyť všechno je o dohodě, a ne o psaných pravidlech. 

9. Co uděláte s parkováním velkých aut na hlavní silnici při výjezdu ze zástavby ? Nedá 
se tu bezpečně vyjíždět . A proč  parkuje kamion v Ptýrovci na hlavní komunikaci?   

Souhlasím s tím, že není v pořádku, když na obou stranách silnice stojí auto a není vidět při výjezdu ze 
zástavby. A hlavně je to nebezpečné pro děti, které zde vyjíždějí na kole. S majiteli nákladních aut jsem 
již mluvila a domluvili jsme se, že auta tam nebudou parkovat. Než si vyřeší nová stání, jsme domluveni, 
že tam bude stát pouze jedno auto, a to musí být bezpodmínečně zaparkované v dostatečné 
vzdálenosti od křižovatky, aby nebránilo v přehlednosti křižovatky. To samé platí pro řidiče kamionu 
z Ptýrovce. Na komunikaci ani na návsi není místo pro tak velké auto, jako je kamion a je nutné, aby si 
řidič našel jiné místo na parkování. 

10. Mohu si nechat za úhradu posekat zahradu obecním zaměstnancem s  vaší 

technikou? 

Zahradní techniku nepůjčujeme z důvodu možného poničení ani za úplatu a náš pracovník pracuje 

pouze na omezený počet hodin. 

11. Všimli jsme si nového poškození mostu v  Ptýrovci. Budete to opravovat?  

Ano, určitě most opravíme v nejbližší době. Most slouží pouze pro cyklisty a pěší. Obec se snaží 
v mezích možností, aby byl v pořádku. 

12. Před Ptýrovcem zasahují do komunikace větve stromů. Provede obec jejich 

odstranění?  

Stromy podél komunikace v šíři 1,5 m patří Středočeskému kraji a právo hospodaření na těchto 
pozemcích má Správa a údržba silnic. Váš požadavek jsme nahlásili a SÚS MH provede nápravu. 

13. Budete letos prodávat dřevo z  obecního lesa?  

Stále se dotazujete, zda nemáme v obecním lese dřevo na prodej. Dle hospodářských osnov již máme 
vyčerpaný limit a další těžbu dřeva nemůžeme provádět. Jediné, co musíme pravidelně těžit, jsou 
stromy zasažené kůrovcem a nebezpečné stromy, které hrozí pádem. Evidujeme seznam lidí, kteří o 
dřevo usilují a v okamžiku, kdy dojde k nějakému kácení, je budeme podle pořadníku informovat. 
Pokud najdete v obecním lese strom, který se např. vyvrátil větrem, po povinném nahlášení v kanceláři 
obecního úřadu si ho můžete odklidit bez úplaty. Spadlé ležící silné větve si také můžete z obecního 
lesa odvážet. 
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Splašková kanalizace v obci – současný stav 
K dnešnímu dni se na splaškovou kanalizaci stále nenapojilo 12 domů (ze všech místních částí). Nechali 
jsme vám rok na napojení. Při dalším vyúčtování stočného, což je v srpnu, budeme požadovat potvrzení 
o vyvezení jímky na čistírnu od nenapojených domů. Budeme požadovat doklad s čitelným razítkem, 
aby se dalo zpětně dohledat, kam byly splašky opravdu vyvezeny (množství odpadu dle stavu 
vodoměru). Plně chápu, že napojení na kanalizaci je u některých domů z finančního hlediska velmi 
náročné a brání vám se napojit, ale nemůžeme tolerovat vypouštění splašků do přírody, a hlavně je to 
nespravedlivé vůči ostatním, kteří se již napojili. 

Místní obchod 
Při podrobné kontrole stavební části 
obchodu byl zjištěn velmi špatný stav výlohy 
(netěsní a dochází k velkým tepelným 
ztrátám) a další závady v části skladu a 
sociálního zařízení. Při pravidelné kontrole 
prováděné hygienickou stanicí byla 
nařízena okamžitá sanace sociálního 
zařízení. V letošním roce jsme zažádali o 
dotaci na podporu místního obchodu 
s potravinami. Obec nechá provést výměnu 
výlohy (osazené 1. 4. 1979), která již 
nesplňuje potřebné tepelné a bezpečnostní 
parametry. V sociálním zařízení (1 x WC) 
dojde ke kompletní renovaci: demontáž a 
bourání, elektromontáž, rozvod vody, 
štukování omítek, snížení stropu pomocí sádrokartonu, pokládka nové keramické dlažby a 
keramického obkladu, osazení nové sanity (1 x WC, 1 x umyvadlo).  

Po výměně výlohy dojde k razantnímu snížení tepelných ztrát v hlavní části obchodu, a tím ke snížení 
neúnosných výdajů za vytápění (elektrický přímotop). Dalším výsledkem bude funkční sociální zařízení 
vyhovující hygienickým normám.  

Obecní kroniky od roku 1927 
Zajímá vás historie obce? Jak se tu žilo našim předkům a kdo tu 
v domech bydlel?  Obecní kroniky psané od roku 1927 jsou 
naskenované a nově umístěné na našich obecních stránkách (v 
horní liště kliknete na položku Obec a pak Kronika obce). 
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Rybníček na Čihátkách   
V minulém čísle jsme vás 
informovali o potřebě vyčistit 
rybníček v místní části Čihátka. Při 
kontrole na místě bylo zjištěno, že 
je velmi důležité opravit celý svah, 
pod kterým se nyní bortí místní 
komunikace. Po schůzce s obyvateli 
Čihátek a Ing. Zbyňkem Hýzlerem, 
specialistou na stavby vodního 
hospodářství, bylo rozhodnuto, že 
obec zažádá o dotaci, protože 
z našich peněz bychom mohli 
financovat jen vyčištění a 
odbahnění. Obec zadá vypracování 
projektové dokumentace a požádá 
o dotaci Ministerstvo zemědělství. 

 

Veřejné osvětlení 
V letošním roce by se měla uskutečnit výměna světel na veřejném osvětlení za úsporná světla. Obec si 
nechala zpracovat projektovou dokumentaci pro podání žádosti o dotaci v rámci Národního plánu 
obnovy ve Výzvě č. NPO 1/2022 na Rekonstrukci veřejného osvětlení.  Rozhodli jsme se, že by obec z 
důvodu zvýšených nákladů za elektřinu zkusila na zkoušku zhasínat od půlnoci do rána veřejné 
osvětlení (z technických důvodů až od září).  Minimálně do doby, než nám světla vymění. Bohužel cena 
elektřiny šla extrémně nahoru a obci se výrazně zvýšily náklady a tady by se dalo opravdu ušetřit. Co 
vy na to? 

Silniční retardér v Maníkovicích 
Určitě si mnozí z vás všimli při průjezdu 
Maníkovicemi, že při vjezdu je na komunikaci 
umístěn retardér. Protože se u některých z vás 
nesetkal s pochopením, chtěla bych se k tomu 
ještě jednou vyjádřit a objasnit celou věc. Při 
dodání vzdušníku ke kanalizaci (vysvětleno 
v minulém čísle info listu) se musela řezat 
komunikace v celé šíři, následně se mělo toto 
místo zhutnit a položit asfalt. Jenže rodiny 
s malými dětmi nás stále žádaly, abychom 
zmírnili provoz v obci, protože nová komunikace 
je sice dobrá věc, ale řidičům pak nic nebrání 
šlápnout na plyn o trochu více, než by měli. Proto 
vznikl tento nápad, že v místě přerušené 

komunikace vybudujeme zvýšený retardér, alespoň na zkoušku. Lidé bydlící v těsné blízkosti tohoto 
místa s projektem souhlasili a dali nám zelenou. Z mého pohledu se doprava opravdu zmírnila, a i 
dopravní přepravci (PPL, DPD, Pošta) zjistili, že sešlápnutí brzdy je zde zapotřebí. Pokud tam pojedete 
pomalu, nic vám nehrozí a retardér přejedete úplně bez problémů. I když s tím dodnes někdo 
nesouhlasí, jsem přesvědčená, že chráníme minimálně děti, které se zde pohybují.  
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Nevhodně odložený odpad – matrace u kontejnerů na Braňce 
Je to hezké, že si uklízíte doma a vše co 
nepotřebujete, odložíte u kontejnerů na tříděný 
odpad. Žádáme vás opakovaně, podobné velké 
věci nepatří ke kontejnerům s tříděným 
odpadem. Myslíte si, že matraci odvezou se 
sklem nebo papírem nebo snad s plastem? Této 
matrace se zbavíme teprve po přistavení 
kontejneru na objemný odpad.  Kontejner 
objednáváme jednou ročně na jaře a tohle přeci 
všichni vědí. Dotyčnému vlastníkovi nebude 
nyní matrace strašit doma, ale bude dělat 
ozdobu až do jara u tříděného odpadu. Pro ty, 
co zapomněli, nebo to potřebují stále opakovat: 
celoročně se třídí plast, papír, tetrapak, sklo, 

oleje, bioodpad, kovy, textil, 2x do roka nebezpečný odpad (to jsou např. plechovky od barev, elektro, 
také opakující se problém že nám toto nosíte ke kontejnerům celoročně) a 1x (vždy v dubnu) kontejner 
na objemný odpad.  

Příprava projektu na hospodaření se srážkovými vodami 
V roce 2023 bychom se chtěli věnovat získání dotace na hospodaření se srážkovými vodami. V dnešní 
době jde o velmi důležité téma, už jen proto, že vody všeobecně rychle ubývá, a také víme, že zalévání 
zeleně vodou z vodovodního řadu je nehospodárné. V první řadě chceme zajistit zachytávání dešťové 
vody ze střechy obecního úřadu do nádrže o obsahu 20 m3, která bude uložená v zemi vedle budovy. 
Voda se bude využívat na zalévání obecní zeleně.  

Točna v Ptýrově u ČSOV 2 
U čerpací stanice odpadních vod v Ptýrově na 

tzv. točně byl povrch dorovnán asfaltovým 

recyklátem, následovalo zaválcování a poté 

uzavření povrchu asfaltovou emulzí a 

zadrcenými kamínky. Bylo to poslední místo 

poničené stavbou kanalizace, které bylo třeba 

opravit. 

 Po připojení všech domů na kanalizaci bude 

ještě provedeno vyčištění přepadového 

rybníčku u této čerpací stanice. Rybníček byl 

stále znečisťován přepady z nevyvážených 

jímek. 

 

Zajímavost – biologické ošetření zemědělských ploch 
Podle informace od ZD Sever Loukovec bylo v termínu od 26. 6. do 30. 6. provedeno letecké ošetření 
zemědělských ploch ve správním obvodu obce Ptýrov. Společnost Biocont Laboratory s.r.o. provedla 
leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet na 46,6 ha kukuřice. Účinnou složkou prostředku 
TrichoLet je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens, která chrání kukuřici před 
zavíječem kukuřičným. Použitý prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro 
člověka, není toxický ani pro včely, zvěř a vodní organismy a další necílové organismy. 
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Co je to Trichogramma evanescens (česky Drobněnka vejcožravá)? Je to malá vosička, která se 
přirozeně vyskytuje v přírodě. Vosička je velká zhruba 0,3 mm, takže špendlíková hlavička je 10x větší. 
Člověka by neměla vůbec obtěžovat, ale co je na tom důležité je, že se jedná pouze o biologickou 
ochranu, která je bezpečná a netoxická místo dříve používaných chemických pesticidů.  

Včelaření v obci 
Víte, kolik máme v obci 

včelařů? K dnešnímu dni je 11 

našich občanů registrováno u 

Českého svazu včelařů, 

základní organizace Mnichovo 

Hradiště. Údajný citát Alberta 

Einsteina, jehož text zdůraz-

ňuje především opylovací 

činnost včel: „Kdyby nebylo 

včel, do čtyř let bychom 

přestali existovat“. V katastrál-

ním území obce je umístěno 78 

včelstev. S ohledem na plošnou 

výměru v km2 (4,91 km2) je u 

nás zhruba dvojnásobný počet 

včelstev na 1 km2, než je udáván celorepublikový průměr. Z těchto údajů vyplývá, že v našem regionu 

je dostatečně zajištěna opylovací činnost včel nepostradatelná pro zemědělskou činnost i pro naše 

zahrádky. Včely se každý rok postarají o opylení 80% evropské úrody i divokých rostlin. Lidem přinášejí 

užitek v podobě medu, propolisu, vosku a mateří kašičky. Dopady včelaření jsou dalekosáhlejší, než to 

na první pohled vypadá. Mohlo by se zdát, že lžičkou medu v ranním čaji celý příběh končí, ale tak to 

vůbec není. Včely jsou pilné, neúnavné a starají se o nás v mnoha dalších ohledech. Zabezpečují 

biodiverzitu a udržují rovnováhu v přírodních ekosystémech. Proto nesmíme zapomínat, jak jsou 

včelaři důležití. Chov včel je nádherná záliba a o to víc je obdivuhodné, když s včelařením začne mladý 

člověk nebo se předává z generaci na generaci.  

Služby pro občany 
Připomínáme, že v kanceláři obecního úřadu ověřujeme podpisy a kopie listin.   

Dále zde můžete využívat kontaktní místo Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní 
terminál).  

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 společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných 
společností), výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis z živnostenského rejstříku, výpisy ze 
základních registrů, dále vyřízení žádosti o zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů 
k datové schránce a vydání nových přístupových údajů k datové schránce. 

Dne 1. 7. 2022 nabývá účinnosti novela zákona o ověřování, která zavádí možnost tzv. e-legalizace, 
tedy úředního ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě. E-legalizace 
bude dostupná v prostředí Czech POINT v průběhu podzimu tohoto roku. 
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Kulturní akce, které již proběhly v letošním roce 

V lednu jsme pořádali na sále obecního úřadu dětský karneval s indiánskou tématikou. 
 

 

V únoru jsme měli na sále obecního úřadu 1. ptýrovský ples. Akce měla kladnou odezvu, a proto 
plánujeme pokračování v příštím roce. Kapacita sálu byla plně využita. 

 

V pátek 29. 4. se stavěla májka. Děkujeme všem, kteří se účastnili kácení stromu, zdobení a postavení 

májky. Byl to krásný den na Ptýrově     . 

 



INFORMAČNÍ LIST OBCE PTÝROV 2022 
 

 

Po dlouhé pauze jsme mohli obnovit akci – pálení čarodějnic. Novinkou v letošním roce byl dětský 
program a také bar U netopýří bašty. Odkládání větví na místo pálení bude umožněno již na podzim. 

 

V letošním roce jsme uvítali 7 dětí z Ptýrova. Přivítali jsme: Šárku Beránkovou, Sofinku Harantovou a 
Rozárku Hruškovou z Braňky. Pavlínku Pitrmocovou a Kubíčka Nedvěda z Maníkovic. Vojtíška Vávru 
z Ptýrovce a Kubíčka Špringera z Ptýrova. 

 

Chystané akce  
• V pátek 8. 7. 2022 od 21:30 hod. se koná neoficiální venkovní promítání u hospůdky na Braňce 

(na hřišti, na trávě).  Bude se promítat film Teorie tygra. Sedět budeme na tom, co si přineseme, 

třeba na dece      . Akce je bez vstupného. Budeme moc rádi, když dorazíte. 

 

• V sobotu 13. 8. 2022 od 20:00 hod. pořádáme venkovní zábavu. Bude na vás čekat kapela 

Víkend Rock a také novinka – velký bar nejen s míchanými koktejly      . 

 

• sobotu 10. 9. 2022 zveme všechny děti nejen z Ptýrova na akci „Do Ptýrova za řemesly“. Děti 
budou procházet stanovišti s řemesly. Vyzkouší si například péct housky, šití, ochutnají 
sladkosti v cukrárně, dále mohou něco vykovat ze železa či vyrobit ze dřeva.  
 

• V sobotu 27. 8. 2022 pořádá TJ SOKOL PODLÁZKY DALOVICE ve spolupráci s obcí Ptýrov a 
biatlonovým klubem Trefa akci - Cyklobiatlon Ptýrov. Trať na kole 9 km (3x okruh 3 km) a 
střelba na sklopné terče. Od 11:30 hod. děti a od 14:00 hod. dospělí. Zájemci (muži, ženy a 
děti) se mohou přihlásit u p. Štěpánka na telefonu 605485400. 
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Sport v obci 
Na 14. Mistrovství České republiky dětí a dospělých 

v capoieře, které se uskutečnilo 8. - 10. 4. 2022 v Olomouci, 

se velmi pěkně umístily děti z naší obce.  V juniorské 

kategorii – 13. - 14. let se na 19. místě umístila Eliška 

Švarzová. V kategorii A – děti do 12 let si skvěle vedla 

Natálie Pánková, která v této kategorii skončila mezi ženami 

na 1. místě. Navíc se jako jediná dívka probojovala do 

finálové osmičky a nakonec se umístila na 3. místě. V téže 

kategorii se na 6. místě umístil Jakub Popovič. V kategorii B 

– děti do 10 let obsadil Jan Popovič 3. místo. Jen o kousek 

unikl postup do finálové čtyřky Nikole Liďákové, která 

nakonec obsadila krásné 5. místo. Dále na 11. místě skončila 

Kateřina Švarzová. V kategorii C – děti do 8 let obsadila 6. 

místo Dominika Liďáková. (Informace byly čerpány z článku 

pro Boleslavský deník, autorem je Karel Popovič, který tyto 

děti ke capoieře přivedl a zároveň je jejich trenérem) 

Capoiera je brazilské bojové umění obsahující prvky 

akrobacie a tance doprovázené hudbou. Kolébkou capoiery je brazilský stát Bahia. 

Dlouhodobě závodí v lyžování sestry Natálie a Amálie Smolíkovy, obě členky Ski klub Ještěd. Největší 

dosažený úspěch Natálie: umístění v reprezentaci ČR, Mistryně ČR v disciplíně Super obří slalom (Super 

G). Odvětví: alpské disciplíny.  

Spolek přátel sportu Ptýrov pořádal nultý ročník 

Memoriálu Zdeňka Šístka v tenise a 9. ročník 

nohejbalu trojic. 

Každou středu se na místním hřišti hraje 

nohejbal nebo tenis, podle počtu účastníků. 

Jsou zváni všichni, kdo rádi sportují. 

V zimě se hraje každou středu na sále obecního 

úřadu ping pong. 

 

 

Víceúčelové hřiště funguje na základě online rezervací, které lze pořídit na webových stránkách obce 

www.obec-ptyrov.cz. Místní obyvatelé užívají hřiště zdarma, hráči bydlící jinde si mohou zakoupit roční 

permanentku v ceně 500 Kč. 

Dětský příměstský tábor v roce 2023 
Měli byste zájem umístit své děti do příměstského tábora zde u nás v Ptýrově? V příštím roce bychom 
připravili projekt podporovaný MAS Český ráj - týdenní příměstské tábory pro naše děti v čase od 8 
hod. do 16 hod., aby to pokrylo vaší pracovní dobu. Věk od 5 do 10 let. Platili byste pouze stravné. 
Pokud byste měli zájem, bližší informace na tel. 607818298. 

http://www.obec-ptyrov.cz/
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Volby do zastupitelstva obce 
Čtyři roky uběhly jako voda a zase tu máme na podzim komunální volby. Mohla bych vás poprosit, kdo 
by měl zájem, není třeba spokojen, nebo by chtěl přinést nějakou inovaci do obce, přijďte, budeme 

rádi za každého nového člověka     . 

Výzva k podávání návrhů na zlepšení života v obci občany 
Obec by ráda zapojila do dění širší veřejnost. Přicházíme s nápadem, že zastupitelé uvolní v příštím 
roce v rozpočtu 200 000,- Kč na vítězný podnět od občanů. To znamená, že všichni můžete dát podnět 
nebo nápad, co byste chtěli v obci zrealizovat, ať je to rozšíření dětského hřiště nebo výsadba stromů 
v lese nebo mobiliáře u cest, prostě něco, co vám tu chybí a chtěli byste to. Tímto vás žádáme o vaše 
tipy. O vybraných nápadech se bude následně hlasovat a vítězný podnět bude zrealizován. Své návrhy 
můžete předkládat osobně na obecním úřadě nebo můžete posílat e-mailem na ou.ptyrov@volny.cz.  
Každý podnět bude zapsán, o nejlepší tři podněty se bude hlasovat. Konec podávání návrhů bude 30. 
10. 2022. 

Poděkování 
Chtěli bychom poděkovat panu Petrovi Štěpánkovi, nejen za to, že dává dohromady pravidelná 
setkávání seniorů, kteří se scházejí v hospůdce na Braňce, ale hlavně za velkou pomoc v údržbě 
ovocných stromků okolo místních komunikací. Společnými silami jsme se dokázali postarat o všechny 
mladé stromky. 

Moc mě těší, když lidé iniciativně sami od sebe udělají práci před svými domy nebo na veřejných 
prostranstvích, i když to není jejich pozemek. Posekají, ořežou keře, sesbírají odpadky, takhle by to 
přesně mělo být…v dobrém mě úplně šokovala paní Komárková, která tu bydlí krátce. Sama od sebe 
vyplela a vyčistila záhon v parku naproti pomníku. Když jsem se jí na to ptala, říkala, že jí to připadá 
normální, když je to potřeba…není to úžasné? To je ten venkovský život a já vám všem, kdo se takto 
chová, moc děkuji a moc si toho vážím. 

     Foto před prořezáním stromku:                           Foto po prořezání stromku: 

 

mailto:ou.ptyrov@volny.cz

