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Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané
ve dnech 23. a 24. května 2014
Nejen pro politiky byla asi nejvíce překvapující volební
účast. Ta se celorepublikově vyšplhala mírně nad 18 %,
přičemž v Postřižíně se nedosáhlo ani tohoto již tak
nízkého průměru. Z celkem 606 oprávněných voličů
přišlo svůj hlas odevzdat pouhých 103 lidí, tedy 17 %.
Na prvním místě se umístila koalice TOP 09
a Starostů a nezávislých s 22 hlasy, 19 hlasů pak připadlo na ODS a hnutí ANO 2011 v Postřižíně obdrželo
15 hlasů. Na místě čtvrtém se s devíti hlasy usadila
KSČM. Po sedmi hlasech pak měla ČSSD, stejně jako
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Strana zelených získala šest hlasů a tři hlasy připadly na Stranu
svobodných občanů a Pirátskou stranu. S dvěma hlasy
pak skončily strany a hnutí SNK Evropští demokraté,
koalice Strany práce a Nespokojených občanů, Lev 21Národní socialisté, Koruna česká a ČSNS. A jediného
postřižínského voliče pak získal Klub angažovaných
nestraníků a KDU-ČSL.
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Upozornění občanům
V Postřižíně a jeho okolí řádí skupina zlodějů, která se
zaměřuje na krádeže hotovosti a drobné elektroniky.
Proto OÚ Postřižín doporučuje všem občanům, aby
důsledně zamykali své nemovitosti, a to především
v nočních hodinách.
Stavba mateřské školy a družin základní školy
v Odoleně Vodě
I když realizace plánu výstavby mateřské školy v Postřižíně úspěšně spěje k dokončení pro již nadcházející
školní rok, také Odolena Voda dostavuje dvě třídy
mateřské školy a čtyři oddělení školní družiny. Stavba
je budována v areálu současné základní školy a její
zprovoznění se očekává už toto září.
Krátce o dění v okolních obcích
Zámek Veltrusy v nově zrekonstruované oranžérii
připravil výstavu, která připomíná historii vzniku
a použití oranžérií. Výstava je otevřena během víkendů až do 15. června.
Již osmnáctá Klecanská Veteran Rallye proběhne
v sobotu 14. června na náměstí V. B. Třebízského.
V obci Máslovice se 21. června bude slavit Svatojánská noc. Magický večer můžete strávit s bohatým programem na místní návsi či v muzeu.

KULTURA Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
za duben
16. 4. 2014

-

ZO souhlasí se zařazením svého území do územní působnosti MAS Nad Prahou na období 2014-2020.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ.
ZO schválilo návrh rozpočtu Postřižínské sportovní, příjmy ve výši 243 000 Kč a výdaje ve výši 243 000 Kč.
ZO schválilo smlouvu o zpětném odběru a využití odpadů a obalů s firmou EKO-KOM.
ZO schválilo smlouvu o zabezpečení odvozu použitého oblečení s firmou Regios.
ZO bere na vědomí pracovní skupinu Postřižínské sportovní ve složení: Mgr. Karel Krykorka, Pavel Šatan, Marcela
Šatanová, Patrik Volhejn, Ing. Aleš Jakubík, Daniel Marcol.
ZO bylo informováno o transformaci Postřižínské sportovní.
ZO bylo informováno o průběhu kolaudace kanalizace.

-

ZO bylo informováno o vypsání konkurzu na ředitele/ředitelku mateřské školy.

-

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách obce Postřižín:

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

Odvádění odpadních vod bude kontrolováno
Provozovatel vodovodu a kanalizace na území obce
Postřižín (firma Stavokomplet spol. s r. o.) upozorňuje
všechny občany, že v podmínkách Smlouvy na odvádění
odpadních vod z nemovitostí je v odstavci 7 upraveno
vypouštění dešťových vod do kanalizace.
Protože v poslední době došlo již dvakrát
k porušení funkce čistírny odpadních vod, provozovatel
a majitel čistírny odpadních vod oznamuje, že během
měsíce začne s kontrolou svodu dešťových vod
z nemovitostí do kanalizačního řádu. Jedná se o lokality Wilton (v kopci), V Sadu a Lupa IV.
Samotné
obchodní
podmínky
uvedené
ve smlouvě – Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod – v již zmíněném odstavci 7, který je věnován odvádění odpadních vod a jejich měření, jsou
následující:
1. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo
stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod

z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou
být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění
a v množství stanoveném kanalizačním řádem a
smlouvou o odvádění odpadních vod. V případě, že je
kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není
dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes
septiky ani přes žumpy. Porušení této povinnosti je
kvalifikováno jako závada na kanalizační přípojce,
kterou je nutno odstranit způsobem dohodnutým
s provozovatelem a v termínu dle vzájemné dohody
odběratele s provozovatelem.
2. Do kanalizace nelze vypouštět dešťové vody
(ze střech, z odvodněných dvorů, chodníků apod.).
Dále se do kanalizace zakazuje vypouštět písek, štěrk,
textilie, silonové punčochy, provazy, papírové pleny, …, tuky, oleje (např. horký olej) a další látky a
předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou
způsobit poruchu funkce kanalizace a ČOV.
JM
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KULTURA
Sousedé obcí „nad Prahou“ se na konci dubna společně pobavili
V neděli 27. dubna proběhla v Yard Resortu v Předboji
akce pod názvem Setkání sousedů nad Prahou. Na setkání se prezentovaly členské obce Místní akční skupiny (MAS) Nad Prahou.
Samotného zahájení se ujala předsedkyně MAS
Nad Prahou a hned po ní své umění představily mažoretky Berušky z Odoleny Vody. Den si mohly užít
všechny věkové kategorie, a to díky rozmanitému programu. Ten souběžně probíhal na různých místech
Resortu. Zatímco v sýpce byla možnost shlédnout vystoupení dětí – ať už hudební, taneční, nebo jejich
kombinaci, v kavárně byl připraven program s podtitulem „nejen pro seniory“. U kávy se pobavilo o prevenci
a léčbě vybraných onemocnění, ale také o novém Občanském zákoníku a nechyběla ani ukázka základů

sebeobrany. V tělocvičně cvičily maminky s miminky a
venku se zase chytali kapři.

Mažoretky Berušky z Odoleny Vody;
autor: Jana Motyčková

Mezi občany Postřižína byli přivítáni noví občánci
Patnáct nových občánků se v sobotu 17. května sešlo
na OÚ Postřižín. Samotnému vítání předcházel krátký
kulturní program, během kterého zahrála na flétnu
Karolína Šeketová a pod vedením paní Eremiášové
vystoupily maminky s dětmi ze školky Yamaha.
Na hudební program navázal projev paní starostky a předání pamětních listů a drobných dárků
dětem a jejich rodičům. Vítání občánků se zúčastnila
i paní Winkelhoferová, která již tradičně celou akci
zdokumentovala v podobě fotografií.
Paní starostka vítá nové občánky;
autor: Terezie Winkelhoferová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme …
Občanům, kteří oslaví v nadcházejících 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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INZERCE
INZERCE

AUTOSERVIS POSTŘIŽÍN
Postřižín, Pražská 503
PŮJČOVNA ČISTÍCÍHO STROJE
KARCHER
Nabízíme zapůjčení čistícího stroje
KARCHER PUZZI 100.
Vhodný k:
- čištění koberců
- čalouněných sedacích souprav
- čalounění automobilů
Cena:
1 den …………… 240,záloha ………… 3 000,Po telefonické domluvě možnost
zapůjčení i o víkendu.
Kontakt: tel. číslo: 739 009 601
(pouze půjčovna Karcher)

Divadelní představení
Milí příznivci našich občasných pátečních divadelních představení, připravili jsme pro Vás opět divadelní lahůdku. V pátek 13. června dorazte do Postřižíňáčku na představení Královna
barev.
Uvidíte výrazné loutky, prožijete fantazii a uslyšíte svérázný humor,
a to vše a mnohem více jsou znaky této třičtvrtěhodinové pohádkové komedie. Ústřední postavou je princ Modrásek, který si v několika různobarevných královstvích hledá nevěstu. Na
své pouti poznává různé lidské charakterové rysy. Součástí pohádky je i kytarový a rytmický doprovod.
Těšíme se na Vás.
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