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Novoroční předsevzetí
Milí spoluobčané, starý rok je nenávrat
ně pryč a ten nový, rok 2011 teprve na

začátku. S počátkem nových období si
lidé obyčejně dávají různá předsevzetí.
Jak to s nimi dopadá, všichni víme.
Hledáme objektivní i subjektivní důvody,
proč se nám to či ono nepovedlo.
Svádíme to na okolí, náhodu nebo
kdovíco ještě.

Přesto si jedno předsevzetí neodpustím.
Jedno, které si dává tento časopis.

Slibuji, že budeme informovat o všem,
o

čem

se

dozvíme,

že

Sněhová kalamita, kolik stojí? více uvnitř čísla (foto: Mojmír Motyčka)

budeme Zápis do prvních tříd
informovat pravdivě a nevyhneme se

žádnému tématu, které je důležité pro ZŠ Odolena Voda zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zá
život obce. Proto Vám v tomto čísle pisu do prvních tříd, který se uskuteční v budově ZŠ.
nabízíme mnoho zajímavostí, které se

k Vám třeba jinak nedostanou. Dozvíte Termín:
se, kolik stojí zimní úklid obce, střípky z pátek 9.2.2011 od 16 do 18 hodin
historie nebo jak vše vidí starostka obce.
Věřím, že kvalita zpravodaje se bude

S sebou je nutno vzít rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

zvyšovat také díky Vašim příspěvkům, Uvnitř najdete
které rádi otiskneme.
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Životní jubilea
V

měsíci

lednu

oslavili

významné životní jubileum tito
spolubčané:

Pavlík Vojtěch

Mach František
Gratulujeme a přejeme pevné
zdraví.

Rozhovor
Překvapil mě stav hospodaření a účetnictví obce
v čtrnáctideníku Náš Region prohlásil, cituji: „Taky mě
štve, že spousta lidí je lhostejná k dění obci a pak si
stěžují u piva.“

Jaké jsou Vaše priority, co je potřeba udělat
nejdříve?

Kanalizace. Ta je na prvním místě. Dotace na kanalizaci

bude vypsána Ministerstvem Zemědělství ČR v druhé
polovině roku. V současné době zjišťujeme, které
dokumenty a rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti
o dotaci a chybějící části se snažíme zajistit. Další
v pořadí důležitosti je získání dotace z kraje na rozšíření

veřejného rozhlasu. Žádost jsme již zpracovali a ode
vzdali v termínu.

Koho jiného bychom měli vyzpovídat jako první, než Vy jste původně chemik. Dá se práce chemika
starostku obce ing. Janu Motyčkovou. Pro mnohé srovnávat s funkcí starosty?

je to člověk neznámý, opředený různými pověstmi, Vždy jsem působila jako vedoucí pracovník, čili mana
žerskou práci znám, rysy obou činností jsou velmi po
proto je spravedlivé ukázat, co je zač.
Paní starostko, co Vás vedlo k tomu, abyste kan

dobné. Vše je především o řízení a komunikaci s lidmi.

didovala do zastupitelstva a potažmo na 1. místě V minulosti byl dle mého názoru úřad velmi
uzavřený vůči lidem. Plánujete v této oblasti
kandidátky na funkci starostky?

Byla jsem požádána nově se rodící kandidátkou, zdali nějaké změny?
bych se nepodílela na její přípravě a během diskuze Samozřejmě. Jsem připravena komunikovat s občany,

nad jednotlivými body programu vzešel návrh postavit současně bych chtěla podnítit jejich aktivitu, aby
mě na první místo. Souhlasila jsem, protože jsem měla přicházeli se svými nápady, podněty, činnostmi. Prvním
zájem podílet se na životě obce.

Co Vás při nástupu do funkce nejvíce překvapilo?

krokem jsou již častěji aktualizované webové stránky či
Postřižínský zpravodaj.

Z hlediska náplně práce mě nepřekvapilo nic, měla V oblasti životního prostředí se neustále hovoří o
jsem hrubou představu o tom, co práce obnáší. Zarazil LV. My zde však máme ještě jeden problém a to
mě však stav hospodaření a účetnictví, které bylo je skládka. Jaká je nyní situace kolem skládky?
děláno neprůhledně a nedostatečně. Dále mě překvapil Skládka a LV nejsou jediné problémy v oblasti životního

přístup řady kandidátů, kteří po volbách odmítli prostředí, které obec má. Na konci roku 2010 vypršelo
pracovat pro obec a podílet se tak na dalším rozvoji. stavební povolení na rekultivaci skládky. Stavební úřad
Zde musím souhlasit s panem Bubeníčkem, který v Kralupech toto povolení prodloužil do konce roku

Rozhovor
služby, na které byli zvyklí ze svého původního

(pokračování ze str. 2)

2011 s tím, že během první poloviny roku bude bydliště. To platí hlavně o úklidu jako celku. V minu

ukončeno

dorovnání

terénu

na

nivelitu

danou losti bylo zvykem uklízet si okolí svého domu, a to v lé

stavebním povolením a poté bude ihned následovat tě i v zimě. Nikdo například nečekal, až někdo uklidí

biorekultivace. Problém je, že veškeré finanční přínosy chodník před jeho domem. Změna zákona sice
skládky směřují podle zákona do krajských fondů. Další přenesla

tuto

povinnost

na

majitele

pozemku,

spolky

jsou

fotbalisté

velký problém vidím ve znečištění podzemních vod například již zmíněného chodníku, ale to samozřejmě
starou ekologickou zátěží Aera Vodochody, která opět navyšuje náklady.
zasahuje na území obce. V této oblasti v posledních
letech nedošlo k žádnému výraznému posunu v řešení.

Jedinými

zájmovými

a Postřižíňáček. Podpora a spolupráce s těmito

V souvislosti s rozšiřováním obce je třeba posílit organizacemi je jistá. Co však další aktivity?
infrastrukturu. Co s tímto problémem?
V

dřívějších

dobách

bylo

při

takovéto

Sdružení dobrovolných hasičů, mládež a jiné?

rozsáhlé S aktivitami a nápady mohou lidé samozřejmě přijít.

výstavbě automaticky počítáno i s rozšíováním stávající Senioři se chtěli scházet pravidelněji než 1x za rok, ale
infrastruktury, dnes tato povinnost neexistuje. Stavební chybí ta hybná síla, organizátor. SDH je finančně velmi
úřad netrvá na tom, aby zde tyto věci byli. Přesto se náročné, obec nemá vyškolené lidi ani dostupnou
s novými developery a investory snažíme jednat o za techniku. V současnosti probíhá jednání s SDH Úžice,
hrnutí infrastruktury do plánů. Jedná se o školku, kde bych viděla určitou možnost spolupráce.
dětské hřiště, popř. kulturní zařízení.

Mládež je naším velkým problémem, je potřeba mladé
zapojit do kulturních, sportovních a společenských

Náklady na provoz obce, především zajištění aktivit. Naše dospívající mládež není zvyklá dodržet

odvozu odpadů a úklid s rozšiřováním obce dané sliby. Brání se organizovaným činnostem, ale
narůstají. Má i toto vliv na výši poplatku za zatím mě nepřesvědčili, že se bez dozoru dokáží
odpad?

zabavit. Bohužel, zatím jejich náplní je jen destrukce

Jistě. Vždyť jen za poslední volební období se počet (viz silvestrovské řádění na zastávkách v hodnotě
obyvatel

zdvojnásobil.

To

však

není

primárním 8.000 Kč). Takže místo pinpongového stolu opravíme

problémem. Tím se paradoxně stávají občané, kteří zastávky!

v obci sice nastálo bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště. Neuvědomují si, že oni jednou převezmou štafetu
Výsledkem je, že obec přichází o značnou část financí a budou se dívat na nepořádek ve své obci. Zde vidím
z

daňových

odvodů,

které

jsou

automaticky velký úkol pro kulturní komisi a všechny občany,

poukazovány do místa trvalého pobytu. z toho vyplývá, kterým není život naší mládeže lhostejný.
že obec musí hradit zmiňované činnosti z jiných

prostředků, které se pak nemusí dostávat na rozvoj Je začátek nového roku, co byste popřála
obce.

občanům Postřižína?

Určitě na prvním místě zdraví. Ze své pozice starostky,

Má obec možnosti jak donutit občany, aby se bych všem přála, aby se tento rok nesl ve znamení
zde přihlásily k trvalému pobytu?

pozitivních změn, které v životě v obci pocítí každý

Není žádná zákonná úprava, podle které by bylo občan.

možné tyto občany donutit. I když zmínění občané do Děkuji za rozhovor a přeji pevné nervy.
obce nepřináší žádné finanční prostředky, očekávají

Tomáš Kordík

Zprávy z úřadu
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2010

Personální změny v zastupitelstvu obce

rozšíření a rekonstrukci obecního rozhlasu,

Bc. Lucie Vopatové z volební strany Věci veřejné. Dne

byl schválen záměr na zimní úklid obce,

Ke dni 12. ledna 2011 rezignovala na funkci zastupitele

uzavření smlouvy o zprostředkování dotace na výstav 13. ledna 2011 se funkce zastupitele vzdal Milan Holub
bu kanalizace z fondů Ministerstva Zemědělství,

z volební strany NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI POSTŘIŽÍN. Ke

rozpočet obce pro rok 2011,

obce prvním z náhradníků citovaných volebních stran

finanční rámec na projekt školy ve výši 70.000, Kč,

dni následujícímu po rezignaci vznikl mandát zastupitele

rozpočet spolku Dolní Povltaví, odměny členům komisí, a novými zastupitele obce se stali Daniel Marcol

a Jaroslav Plocek. Novým zastupitelům obce přejeme

záměr na zabezpečení budov obecního úřadu,

návrh na pověření zastupitele Bubeníčka ve věci zastu mnoho úspěchů při výkonu jejich veřejné funkce.
pování v iniciativě Stop Letišti Vodochody,
dotace knihovně Mladá Boleslav.

Chcete pracovat v Komisi pro životní prostředí?

Z důvodu rezignace členů této komise p. Bubeníčka a sl. Vopatové, si dovolujeme oslovit všechny občany obce,

kteří mají zájem se aktivně zapojit do řešení obecních záležitostí ve věcech ochrany přírody a krajiny obce, ve
věcech odpadového hospodařství a kteří mají zájem se aktivně podílet na účasti obce v řízení o rozšíření Letiště
Vodochody, aby se ucházeli o členství v Komisi pro životní prostředí. Nové složení komise bude zvolena na

některém z následujím veřejném zasedání zastupitelstva obce. Podrobné informace mohou všichni zájemci získat
na Obecním úřadu v úředních hodinách.

Poplatky pro rok 2011

Třídění odpadu

Poplatky za odvoz odpadu

Ptáte se, kam s vaším odpadem? Po obci jsou

Způsob platby

Víte, že tříděním odpadu šetříte životní prostředí?

různobarevné kontejnery, kam můžete roztřídit Váš

Poplatek za svoz TKO pro rok 2011: 500 Kč/osoba

odpad. Modré jsou určeny pro papír, žluté pro plasty

a) Úhrada na účet obce u Komerční banky

kontejner, který je umístěn u obecního úřadu, je určen

var.symbol: 3722xxx (xxx=číslo popisné)

a do zelených je možno ukládat sklo. Oranžový
pro nápojové kartony. V případě, že byste se
potřebovali

zbavit

biodpadu,

je

možno

zajistit

biokontejner a následně jeho odvoz. Zájemci, nechť
se informují přímo na Obecním Úřadu.

Víte, že...

(red)

ročně vyprodujuje 1 osoba průměrně 300 kg
směsného odpadu a 36 kg odpadu tříděného?

číslo účtu: 11722201/0100

do zprávy pro příjemce napište jméno a počet osob

Při vyzvednutí známky předložte výpis o provedeném
převodu.

b) přímá platba

platba na sekretariátu OÚ v úředních hodinách
Poplatky za psa

1. pes  50 Kč/rok

každý další pes  100 Kč/rok

Pokud nemáte známku, vyzvedněte si jí, prosím, na
Obecním

Úřadu.

Předejdete

případné identifikaci Vašeho psa.

tak

problémům

při

(red)

Z historie naší obce...
Krok za krokem historií naší obce

pravděpodobností mohli zdržovat i na území bu

doucího Postřižína. To vše lze usoudit z nálezu kostry

Vítám vás u první části rubriky Z historie naší obce. skrčence s nádobou, v níž byly nalezeny vlasy.
Mou snahou je, abychom si všichni uvědomili, že obec

Postřižín, není jen tak lecjaká obec, nýbrž místo s bo Po dalších několik století se nenašli žádné, byť
hatou historií, o které zatím toho příliš mnoho nevíme. náznakové zmínky o naší obci a okolí, pouze víme, že
Proto vás budu v každém čísle provádět historií místa, v období Přemyslovců, území naší budoucí obce patřila

kde všichni žijeme, s pomocí publikace Nástin historie do knížectví Zličanů a Slavníkovců, tedy do doby než

obce Postřižín, což je vlastně kronika této obce, o které byli vyvražděni a Přemyslovci se stali jedinými pány
valná většina obyvatel Postřižína nikdy neslyšela, a to Čech.
by si její autor ing. Josef Kopecký, můj dědeček,

vážený a vzdělaný pán, co pro tuto vesnici řadu let Tak to je z oddělení Krok za krokem historií naší obcí

pracoval, rozhodně nepřál. A proto v číslech nového pro tentokrát téměř vše. Příště se můžete těšit
zpravodaje budeme pravidelně listovat touto kronikou.

například na odhalení původu názvu Postřižína.

V prvním části této rubriky, si nejdříve nastíníme, kde A na úplný závěr dnešní části se můžete podívat na
vlastně naše obec leží, podíváme se na první osídlení slíbený náčrt katastru obce Postřižín z roku 1916:
a také si prohlédneme obrázek katastru Postřižína
z roku 1916.

Obec Postřižín se nachází 15 km severně od Prahy. Je
situována asi 3 km od posledního výběžku pohoří Brdy,

tímto výběžkem se rozumí Dřínovský vrch. Katastr obce

se svažuje od jihovýchodu k severozápadu. Přičemž

nejvyšším bodem katastru Postřižína je tzv. I. špičák
(č. kat. 62/2) ležící ve výšce 290 m nad Jaderským
mořem. Zatímco nejnižší bod je ve 194 m (č. kat. 331).

Přestože o obci Postřižín existuje písemný záznam až
v roce 1052 n. l. a poté teprve v roce 1328 n. l., je

zřejmé, že její území bylo osídleno již dříve, i když
přesný rok není znám. Historikové se však domnívají,

že k osídlení došlo v době kamenné, tedy přibližně
3000 let př. n. l. K tomuto období je zavedla keramika

nalezená u Úžic, jenž patřila nordickým kmenům.

Přičemž ale původ zdejšího obyvatelstva ještě stále
není znám, tedy až do doby Bójů (4. st. př. n. l.), dle
kterých naše země nese pojmenování – Bohemie. A tito

Bójové, kteří Čechám vládli až do roku 12 n. l., tedy než
byli poraženi jedním německým kmenem, se s velkou

Monika Braunová

(čerpáno z Nástin historie obce Postřižín)

Sport a kultura
Knihovna

Znak a vlajka obce

Naše neustále se rozšiřující obec, si jistě zaslouží mít

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o změ

možno se prezentovat nejen na poli společenském

Prvním důležitým počinem je, že knihovna byla

vlastní znak či vlajku. Znakem jako symbolem je
(materiály obce, propagace v rámci Dolního Povltaví),
ale i sportovním nebo kulturním.

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás jménem kulturní
komise, vyzvat k podání návrhu na vlajku a znak obce.

nách, které probíhají v souvislosti s obecní knihovnou.

přestěhována do důstojnějších prostor v 1. patře nově
zrekonstruované

budovy

obecního

úřadu.

Další

změnou je, že do odvolání je možno knihovnu navštívit
v úředních hodinách Obecního Úřadu.

Návrhy nemusí být podány v profesionálním formátu,

Zároveň si Vás dovolujeme poprosit, pokud máte

zkušenosti v oblasti heraldiky. Návrhy posílejte na

zdarma poskytnout obecní knihovně, budeme velmi

neboť

toto

provede

odborná

firma,

která

má

redakční mail, ve formátu jpg, bmp, popř. doc. V ně
kterém z příštích čísel přineseme přehled návrhů, které
se

mohou

stát

zastupitelstva obce.

podkladem

pro

rozhodnutí
(kt)

ilustrační foto: Mojmír Motyčka

Fotbalový klub SK Postřižín

pořádá pro všechny kluky a holky nábor
do žákovského týmu.
Nábor je pro děti narozené v roce 1997
a mladší
kontakt:
každý pátek od 18.00 v kabinách
fotbalového klubu

doma knihy, které již nepotřebujete a jste ochotni je
rádi.

Úřední hodiny: Po a St: 16  19
(kt)

Doprava a bezpečnost
Kolik stojí zimní úklid obce?

Zaveden nový "flamendr"

Jistě se mnozí z Vás ptají, kolik stojí zimní úklid obce.

Komu a kolik vlastně platíme za to, že se nemusí naše
auta a kroky trmácet v závějích sněhu. Na horách je
to velmi romantické, to uznávám, ale v středočeské
rovině se mi zdá tento způsob pohybu nepříjemný.

Zima začala neočekávaně brzo. První sníh se objevil
již koncem listopadu minulého roku, a tudíž bylo
ilustrační foto (www.prahamhd.vhd.cz)

Noční dopravní obsluha okrajových částí Prahy byla
rozšířena. V příměstské dopravě byla zavedena nová

noční autobusová linka 608 z PrahyKobylis přes Zdiby,
Klecany a Klíčany do Odoleny Vody (odjezd v 1.30 hod.,

po posledním spoji metra C). Tato linka je v provozu

pouze v uvedeném směru, v noci z pátku na sobotu a ze
soboty na neděli.

S dopravou do Postřižína to není bůhvíjak oslnivé. Ranní
spoje jsou nacpané k prasknutí, odpolední spoje jezdí
v relativně malé frekvenci. Noční spoje prakticky nejsou
a o víkendu raději nemluvit.

Na konci minulého roku se přesto objevila malá

vlaštovka naděje, že se snad blýská na lepší časy. PID
zařadila

do

svého

harmonogramu

příměstské

autobusové dopravy novou linku směřující směrem

k nám. Linka 608, která jezdí sice pouze do Odoleny
Vody, je další alternativou pro opozdilce, kteří se
v hlavním městě zdrží déle, než je obvyklé.

nutné řešit tuto situaci akutně bez zbytečných

průtahů. Až do loňské zimy, tuto službu pro obec dělal

pan Plocek. Letos mu bohužel stav úklidové techniky
nedovolil, aby se na této činnosti podílel. Proto byly
najaty firmy a osoby z okolí, které se velmi rychle tuto

situaci snažily řešit. Po měsíci, který byl na sníh a po
syp nejnáročnější, bylo zjištěno, že týdenní úklid obce
vychází na cca 20.000, Kč. Řekněmeli, že zima trvá

cca 12 týdnů (všechny týdny se neuklízí), dostáváme
se minimálně na částku 160.000 – 180.000, Kč za
zimu.

Peněz je to více než dost. Nestálo by za to

pouvažovat o koupi úklidové techniky? Techniky, která

však bude využitelná celoročně, nikoli pouze 12 týdnů
v roce. Za 34 roky by se tato investice jistě vrátila
zpátky.

Postřižínský zpravodaj,

1/2001 (leden), dvouměsíčník (Postřižín, 31. ledna 2011)
Redakční rada:

Tomáš Kordík (šéfredaktor), Monika Braunová, Alena

Postřižínským problémem je, že velmi mnoho spojů

Moravcová, Terezie Winkelhöfferová, David Hozman.

V prvním lednovém týdnu v celostátních médiích

Postřižín 250 70. IČ:00240621

končí právě na "Vodolce", ale nezajíždí do naší obce.
proběhla zpráva, že se bude mnoho spojů rušit. Na

(kt)

Adresa redakce: Obecní Úřad Postřižín, Pražská 42,
Uzávěrka příštího čísla  4.3. 2011.

základě této informace mohou Postřižíňáci počítat, že se

Vydává a distribuuje Obec Postřižín. www.obecpostrizin.cz

se spoje neprodlouží, ale pravděpodobně se sníží i počet

Vaše příspěvky a podněty do dalšího čísla posílejte

tato "restrukturalizace dopravy" dotkne i nás. Nejen, že
spojů, které jezdí přes Postřižín už teď.

(red)

Náklad 300 ks. Zdarma.
na mailovou adresu:

kulturni.komise@obecpostrizin.cz.

Rozpočet obce na rok 2011
Schválený rozpočet obce Postřižín na rok 2011
Příjmy:

Daňové příjmy

4.500.000, Kč

Nebytové hospodářství

96.000, Kč

Komunální služby

Sběr a odvoz komunálních odpadů
Sběr a odvoz ostatních odpadů

Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
Požární ochrana  dobr.část
Činnost místní správy

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
Příjmy celkem:

Výdaje:

15.000, Kč

200.000, Kč
55.000, Kč
45.000, Kč
10.000, Kč
10.000, Kč

100.000, Kč
5.031.000, Kč

Provoz veřejné silniční dopravy

160.000, Kč

Předškolní zařízení

76.000, Kč

Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
Základní školy

Činnosti knihovnické

Ost. záležitosti kultury

Sportovní zařízení v majetku obce
Ost. tělovýchovná činnost
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení

Územní plánování

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Sběr a odvoz ostatních odpadů

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana  dobr.část
rezerva (kanalizace)
Zastupitelstva obcí
Volby

Činnost místní správy
Výdaje celkem:

304.000, Kč
350.00, Kč
36.000, Kč
60.000, Kč
0

50.000, Kč
15.000, Kč

300.000, Kč
0

20.000, Kč

400.000, Kč
200.000, Kč
400.000, Kč
100.000, Kč
100.000, Kč

8.500.000. Kč

1.200.000, Kč
0

1.100.000, Kč
13.531.000, Kč

