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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do dalšího roku. Dovolte mi Vám touto
cestou popřát, aby byl rok 2014 rokem zdařilým
s mnoha pracovními i osobními úspěchy. Hned v úvodu
by bylo dobré se zmínit, že nás čeká rok volební.
V květnu proběhnou volby do Evropského parlamentu.
Pro naši obec budou však dle mého názoru daleko důležitější podzimní volby komunální.
Proto je přirozené ohlédnout se za uplynulými
lety. Co již bylo z volebního programu splněno a rozpracováno. Nejrychleji splněným bodem bylo vydávání
místního zpravodaje. Zastupitelé odsouhlasili, že se
bude jednat o dvouměsíčník, do kterého budou přispívat nejen samotní zastupitelé, ale také sdružení
a sportovci či spoluobčané. Tady musím konstatovat,
že práce redaktora je velmi obtížná, neboť je čím dál
složitější získat dostatek dopisovatelů, a tak ubývá
i úvodní entuziasmus, čas i chuť. Touto cestou bych
Vás všechny chtěla požádat, abyste se i Vy stali aktivními spolupracovníky našeho zpravodaje.
Mnoho let slibovaná velká investiční akce – výstavba kanalizace ve staré zástavbě byla zahájena.
Ke konci roku 2013 byla dokončena veřejná část výstavby a na sklonku února proběhne kolaudace kanalizačního řádu a veřejných částí přípojek. Na občanech
nyní zůstává vybudovat domovní přípojky a napojit
připojovaný dům na centrální likvidaci splaškových
vod.
Zastupitelé obce v roce 2013 schválili založení
obecně prospěšné společnosti Postřižínská sportovní
s úmyslem spojit sportovní oddíly pod jedno sdružení.
Tato společnost by měla zajišťovat využití obecních
sportovních zařízení. Vedle sportu obec finančně podporuje i ostatní občanská sdružení (Centrum volného
času, Modelářský klub) a přispívá na údržbu vodní
plochy.
Zajištění bezpečnosti a pořádku v obci se sice
zlepšilo, ale spokojeni stále nejsme. Nepořádek
na stanovištích tříděného odpadu je toho každodenním
příkladem. V katastru Postřižína se nachází sedm sta-
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novišť, některá jsou však „proslavená“ svou přeplněností a nepořádkem oproti místům, kde máme kontejnery skoro poloprázdné. Tady si klademe neustále
otázku, proč nemůže být již vytříděný odpad odnesen
právě tam. Do dané problematiky patří i bezohlednost
některých majitelů psů. Za humny je pole i les, a přesto mnoho spoluobčanů chodí venčit své miláčky
na náves. Úklid psích exkrementů ovšem neprovádí,
a tak jsou „hromádky“ všude. Bezpečnosti nepřispívá
ani to, že někteří své čtyřnohé miláčky nemají ani
na vodítku. Argument, že pes poslouchá, mě jako majitelku psa nepřesvědčí. I hodný a „vítací“ pes umí
pěkně zaskočit malé dítě.
Vážení spoluobčané, žijeme na malé obci,
kde si svým způsobem soused sousedovi „vidí skoro až
do kuchyně“, a proto bych na nás všechny chtěla apelovat, abychom byli k sobě ohleduplní, uvědomovali si,
že například sekání trávy v poledne či pozdě večer
může obtěžovat naše blízké okolí. Do nového roku
bych Vám všem chtěla v dnešní velmi náročné a uspěchané době popřát hodně klidu, pohody a vzájemné
tolerance, naší obci, aby se v ní život neustále zkvalitňoval, aby se postupně tankodrom v podobě našich
silnic změnil a také, aby někteří spoluobčané pochopili, že majetek, který je na cizí zahradě či v zahradním
domku, opravdu není připraven na to, aby si jej
odnesli.
Jana Motyčková
starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
za prosinec a leden
11. 12. 2013
-

ZO schválilo rozpočet na rok 2014 jako schodkový. Příjmy ve výši 11 200 000 Kč, výdaje ve výši 18 857 000 Kč.
Schodek bude kryt z přebytku hospodaření minulých let.
ZO schválilo uzavření Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro
spotřebu elektrické energie a zemního plynu.
ZO schválilo výsledek výběrového řízení firmu Galileo Corporation, s. r. o. jako dodavatele služby „webové
stránky obce“.
ZO schválilo rozpočet DSO Dolní Povltaví na rok 2014.

15. 1. 2014
-

-

ZO schválilo názvy ulic Dřínovská a V jezírkách.
ZO schválilo zadání Změny č. 2 územního plánu Postřižín.
ZO bere na vědomí Zprávu o projednání zadání Změny č. 2 územního plánu Postřižín, která je přílohou usnesení.
Schvaluje zadání Změny č. 2 územního plánu Postřižín podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
ZO schválilo kupní smlouvu s firmou LUPA, spol. s r. o. (komunikace).
ZO schválilo kupní smlouvu s firmou LUPA, spol. s r. o. (dešťová kanalizace).
ZO schválilo darovací smlouvu s firmou LUPA, spol. s r. o.
ZO prohlašuje, že pozemky par. č. 12/1 a 15/1 obec využije k zabezpečení přístupu k domům, k zajištění přístupu složek integrovaného záchranného systému a k ochraně veřejného zdraví a péče o životní prostředí neboť se jedná o pozemky částečně zasahující do komunikace a veřejnou zeleň. Pozemek par. č. 110/2 obec
využije k podpoře veřejné a sportovní činnosti v obci, neboť se jedná o pozemek pod částí sportovních kabin
v areálu sportovního hřiště. Pozemky budou nadále obcí využívány k výše uvedeným účelům a to minimálně
po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnického práva.
ZO schválilo odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2014.
ZO schválilo nákup profesionální motorové pily MS 362 firmy STIHL.
ZO schválilo inventarizační komisi ve složení p. Svoboda, pí Šatanová, p. Marcol.
ZO schválilo vícepráce při výstavbě veřejné části kanalizace v celkové výši 1.463.877,36 Kč.
ZO schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6002556/1.
ZO souhlasilo s rozpočtovou úpravou č. 4. Tato úprava zvyšuje příjmy o 4.931.000 Kč, u výdajů se jedná
o přesuny mezi paragrafy.
ZO schválilo záměr obce zajistit právní služby.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách obce Postřižín:

www.obecpostrizin.cz,
nebo si můžete vyžádat informace na obecním úřadě.
JM

Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce
Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce Postřižín se bude konat ve středu 12. února 2014 od 18 hodin
na Obecním úřadě Postřižín.
Postřižínský zpravodaj,
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KULTURA Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE
Projekt kanalizace, co se již povedlo uskutečnit a plány na tento rok
Veřejná část kanalizace již čeká na kolaudaci a začátkem léta bude napojena na systém likvidace
odpadních vod
Ráda bych Vás informovala o průběhu výstavby kanalizace ve staré zástavbě obce. Od srpna do konce minulého
roku probíhala výstavba tzv. veřejné části kanalizace.
Byl tedy položen kanalizační řád a veřejná část přípojek.
Kolaudace této části kanalizace je plánována na únor
letošního roku. Vše bude připraveno tak, aby občané
mohli začít budovat domovní přípojky už s příchodem
jara. Přičemž napojení na systém likvidace odpadních
vod se očekává během června.
Zastupitelé obce se rozhodli, že využijí možnosti
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a vydáním Obecně závazné vyhlášky (OZV) obec vybere jednorázový místní poplatek za zhodnocení možnosti připojení
stavebního pozemku na stavbu kanalizace, který je vypočítán jako cena za m2 zastavěné plochy a cena za m2
pozemku. Tyto prostředky využije k snížení nákladů pro
občany s tlakovou kanalizací a zbytek použije na opravu
komunikací.
V průběhu ledna byla občanům staré zástavby
doručena smlouva o vybudování kanalizační přípojky.
Tato smlouva není závazná a nemusí být ze strany vlastníků nemovitostí akceptována. Jedná se o dobrovolnou
smlouvu mezi vlastníky nemovitostí a obcí na příspěvku
obci za zhodnocení pozemku, který bude připojen na
místní rozvod kanalizace.

I přes počáteční nedůvěru je velká část práce hotova…
Vážení občané,
jak již jste jistě zaznamenali, ukončila před koncem
loňského roku firma Strabag výstavbu kanalizace.
Hlavní kanalizační řád a veřejné části kanalizačních přípojek se podařilo vybudovat v plánovaném termínu, povrchy vozovek se též povedlo dokončit včas.
Ale abychom jen nechválili, byly zde i malé problémy.
Hlavně v komunikaci firma – občané, ale vše se podařilo
vyřešit. Jediný problém většího charakteru se vyskytl
při provedení úpravy povrchů po výkopech přípojek, ale
tento nedostatek v kvalitě bude odstraněn v jarních
měsících.
Jde-li o finance, tak v průběhu stavby došlo
k vícepracím. Ty byly zapříčiněny kvalitou podloží, tedy
spodní vodou, ale hlavně skálou, která se nejvíce za-
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Vlastníci nemovitostí, kteří souhlasí s tímto darem obci, budou osvobozeni od zmíněného jednorázového místního poplatku daného OZV. Proto je smlouvu
potřeba podepsat před vydáním OZV zastupitelstvem
obce. Předpokládané schválení OZV je v polovině dubna. Tato smlouva se ale nevztahuje na vlastníky nemovitostí, kteří nepřipojí nemovitost na místní kanalizační
řád a vlastníky nezastavěných pozemků.
Ze smlouvy vyplývají v zásadě tyto povinnosti:
- uhradit dohodnutou částku do 15 dnů od data
podpisu smlouvy, v hotovosti na OÚ nebo na účet
obce: 11722201/0100, var. sym.: číslo popisné
- uzavřít s provozovatelem kanalizace písemnou
smlouvu o odvádění odpadních vod před zahájením vypouštění odpadních vod do kanalizace
- připojit dům a případné další stavby tvořící
s připojovaným domem jeden funkční celek na
přípojku a ukončit jiný způsob likvidace splaškových vod do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu kanalizačního řádu, na který je
přípojka napojena (nejpozději do konce srpna)
V případě dalších dotazů se obracejte na Obecní
úřad Postřižín telefonicky, e-mailem nebo osobně
v úředních hodinách.
JM
Upozorňujeme občany, že připojení na kanalizační
řád je možné nejen po provedení kolaudace řádu
a přípojek, ale také až po rozšíření a kolaudaci
čistírny odpadních vod.
sloužila za navýšení nákladů. Ale cena celkové zakázky
nepřesáhla původní odhady.
Pro pokračování výstavby tlakových přípojek je
ještě potřebný nákup sestav jímek s čerpadly, proto
plánujeme schůzku s dotčenými občany na únor, či březen. Ale v zásadě je nyní práce s připojením na Vás –
na občanech, kdy domovní část přípojky bude nutné
dokončit pravděpodobně do konce května.
Tímto bychom rádi poděkovali občanům za toleranci při výstavbě, dále děkujeme Ing. Michalovi Tolarovi (stavbyvedoucí Strabag) a Ing. Václavu Hromkovi (TDI
– technický dozor).
Patrik Volhejn
místostarosta
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KULTURA
Centrum Postřižíňáček si připravilo řadu akcí i na rok 2014
I v novém roce má volnočasové centrum naplánováno
řadu aktivit pro ty nejmenší. Do kalendáře si můžete
poznamenat hned nejbližší akci – divadélko Jak na
obra. Zábavné představení budete moci zhlédnout
poslední únorový den od 16 hodin na obecním úřadě.
Na březen nezapomeňte dětem připravit masky
a kostýmy, protože 23. března od tří hodin odpoledne
je připraven Karneval pro děti. Ten se tento rok uskuteční v klubu Santa Maria v Odoleně Vodě.

Další plánované akce na tento rok:
- duben: divadlo
- květen: závody na kolech a odrážedlech
- červen: cesta pohádkovým lesem
- září: divadlo
- říjen: drakiáda
- listopad: lampionový průvod
- prosinec: Mikulášská nadílka
Tento kalendář akcí ještě doplní Obecní úřad Postřižín, SK Lípa a Modelářský klub, a to zejména dubnovým pálením čarodějnic, červnovým dnem dětí či
podzimní ukázkou letadel.

Zábava není jen pro děti, aneb akce pro dospělé
Nejen děti se chtějí pobavit, ale i ti starší se potřebují
někdy odreagovat. Hned 8. března k tomu budou mít
příležitost senioři, pro které zastupitelstva obcí Postřižín a Kozomín připravila odpoledne ve společnosti
„Veselé trojky“ (známé z TV Šlágr). Posezení začíná od
půl třetí v hostinci „U dvou kozlíků“ v Kozomíně.

Volné vstupenky si zájemci mohou vyzvednout zdarma
do 27. února na obecním úřadě.
Pro všechny věkové kategorie je potom určen
již tradiční prvomájový turnaj v nohejbale a též květnový Den Dolního Povltaví, který tentokrát pořádají
Panenské Břežany.

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrada poplatků
Do konce března je nutné uhradit povinné roční poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa.
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 450 Kč
na osobu (za osobu s trvalým pobytem na území obce),
eventuálně 700 Kč za nemovitost (za nemovitost, kde
není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu).
Možnosti úhrady:
- na účet obce u Komerční banky – číslo účtu:
11722201/0100, var. symbol: 3722xxx (xxx = číslo
popisné); do zprávy pro příjemce je nutné vepsat
jméno a počet osob a při osobním vyzvednutí

známky předložit výpis o provedeném převodu
- hotově – na OÚ v úředních hodinách
Poplatek za prvního psa je ve výši 50 Kč a za druhého a každého dalšího psa pak 100 Kč.
Výzva k přihlášení k Vítání občánků
I tento rok pořádá OÚ Postřižín Vítání občánků, a to
pro děti narozené od 1. 5. 2013 do 31. 3. 2014. Budete-li mít zájem se této společenské akce zúčastnit,
nezapomeňte se přihlásit nejpozději do konce března
na obecním úřadě.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme …
Občanům, kteří oslaví v nadcházejících zimních
měsících významné životní jubileum, srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Kulturní komise a Obecní úřad Postřižín děkuje za roznos Postřižínského zpravodaje panu Jaroslavu Vernerovi.
Děkujeme.
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