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Informace z Mateřské školy Postřižín
V době letních prázdnin od 13. července do 31. srpna
2015 bude přerušen provoz v Mateřské škole Postřižín.
Školkovné na školní rok 2015/2016 je stanoveno částkou
850 Kč, která se hradí měsíčně. Od tohoto poplatku
jsou osvobozeny děti v posledním roce před povinnou
školní docházkou.
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Uzavírka mostu TGM v Kralupech nad Vltavou
V polovině května byla projednána uzavírka mostu TGM
v Kralupech nad Vltavou. Zhotovitel akce Průtah města
žádal o prodloužení uzavírky do 30. června. Jelikož
prodloužení není dle zákona možné, došlo k projednání
nové uzavírky. Ta bude platná ještě po celý červen.
Masarykův most v Kralupech nad Vltavou, který
je první spojnicí přes Vltavu na sever od Prahy, je zcela
uzavřen již od poloviny března tohoto roku. Důvodem
uzavírky
je
rekonstrukce
křižovatky
zvané
„Na Františku“, kde bude vybudován kruhový objezd,
opravena silnice vedoucí od zmiňované křižovatky
k mostu, zrekonstruován chodník, veřejné osvětlení
a vybudován podchod pod touto vozovkou, a to
v prostoru mezi mostem a nemocnicí.
Dvě křižovatky v centru Kralup nad Vltavou
(pod Hostibejkem a železničním viaduktem) se letos
v tzv. rondely již proměnily. Středy rondelů se často
využívají jako okrasný prvek, a tak to bude
i v Kralupech nad Vltavou. Středy všech tří nových
kruhových objezdů budou osazeny sochami (boxera
Luboše Šudy, Lukáše Kolce v ledovém korytě a básníka
Jaroslava Seiferta). V budoucnu pak bude přidána socha
také na kruhový objezd u supermarketů (socha
hokejisty Martina Procházky).
Informace
převzaty
z dubnového
vydání
Kralupského
zpravodaje
a
webových
stránek
www.mestokralupy.cz.

Kontrola areálu „Energetika“ v Kozomíně
Česká inspekce životního prostředí přijala na konci
dubna podnět upozorňující na zápach z areálu
„Energetika“
v Kozomíně
provozovatele
BOR
Biotechnology, a. s. Inspekcí byla pověřena Krajská
hygienická stanice Středočeského kraje. Ta provedla
dvě kontroly a zároveň jednala s provozovatelem
areálu. Výsledek šetření říká, že nebylo zjištěno
porušení platné legislativy o ochraně ovzduší
a při kontrole nebyl zaznamenán žádný obtěžující
zápach, a to ani v areálu provozovatele, ani přímo
u výduchů z technologie.
Technologie
(sušárny
štěpky,
výroba
generátorového plynu a kogenerační jednotky) je
ve zkušebním provozu. V současné době tedy zatím
probíhají provozní zkoušky a přípravy na běžný provoz.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne 15. 6. 2015 od 8:30 do 14:30 hodin bude, z důvodu
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy,
dočasně přerušena dodávka elektřiny do LDS Postřižín,
ulice Máslovická.

Aktuální informace o dění v obci včetně doplňujících fotografií
můžete nalézt na facebookovém profilu obce Postřižín.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
za duben
15. 4. 2015
-

-

ZO souhlasí se závěrečným účtem hospodaření obce Postřižín za rok 2014 bez výhrad.
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru, který kontrolou zjistil, že schvalovaná účetní závěrka obce Postřižín
za rok 2014 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce.
ZO schvaluje (na doporučení finančního výboru) účetní závěrku obce Postřižín za rok 2014 bez výhrad.
ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Postřižín, příspěvkové organizace, za rok 2014 včetně výsledku hospodaření.
ZO souhlasí s rozpočtovou úpravou (první změna rozpočtu obce na rok 2015), která zvyšuje příjmy o 62 050 Kč
(příspěvek na výkon státní správy a daň) a navyšuje výdaje o 178 200 Kč (dary a výdaje spojené s výstavbou MŠ).
ZO schvaluje vyhodnocení výběrového řízení na právní služby pro obec (kritériem byla měsíční paušální odměna
a hodinová sazba za právní služby mimo rozsah paušálu). Z nabídek vyšla nejlépe ta paní JUDr. Marcely
Ondřejové. ZO ukládá panu starostovi uzavřít s paní JUDr. Ondřejovou smlouvu na dobu určitou do konce roku
2015.
ZO schvaluje navržené ceny pronájmu místností v budovách OÚ Postřižín (společenská místnost a místnosti
v prvním patře OÚ)
ZO schvaluje inventuru v MŠ provedenou kontrolním výborem.
ZO schvaluje předložení zprávy o hospodaření klubů na dalším zasedání (kvůli pozdějšímu jednání s předsedou
SK Lípa).
Další:
o Schválí-li zastupitelstvo města Odolena Voda smlouvu o spolupráci s obcí Postřižín k využívání sběrného
dvora ve městě Odolena Voda, budou moci občané Postřižína odvážet za poplatek odpad do sběrného
dvora v Odoleně Vodě. Tato možnost ale nenahrazuje pravidelné bezplatné svozy velkoobjemového
odpadu zajišťované obcí Postřižín.
o ZO pověřuje vedení obce zajištěním nabídek na instalaci kamerového systému v obci.
o ZO akceptuje zřízení komise životního prostředí a zároveň vyzývá občany, kteří by měli o členství v této
komisi zájem, aby se přihlásili na OÚ.
o ZO ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o provedení práce za zpracování Postřižínského zpravodaje
se slečnou Skrbkovou.
o ZO bere na vědomí vypovězení smlouvy s pojišťovnou Generali a. s. k 30. 4. 2015. Smlouva, která
pojišťuje majetek obce a zastupitele, bude ukončena ke konci roku 2015 a nahrazena novou smlouvou
s pojišťovnou Kooperativa.
o K projednání na příštím zasedání se odkládá vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu na opravu
„kapličky“ v obci.
o ZO ukládá vedení obce zajistit vypracování pasportu veřejného osvětlení v obci.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách obce Postřižín:

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

Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce
Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce Postřižín se bude konat ve středu 17. června 2015 od 18 hodin
na Obecním úřadě Postřižín.
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KULTURA
Přijelo nás navštívit Divadýlko z pytlíčku s pohádkou Hrátky s odpadky
Divadelní představení pro děti, které se konalo
17. dubna 2015 na OÚ Postřižín, mělo opět veliký
ohlas. Příběh s hudebními vstupy, hezkými písničkami
a texty, se líbil nejen dětem, ale i rodičům.
Pohádka Hrátky s odpadky měla skvělý námět, krásné
kulisy, vtipné momenty, legrační scénky ale hlavně,
byla hrána srdcem dvou skvělých umělkyň.
Moc
děkujeme za taková představení a budeme se těšit
na podzimní setkání.
Akci pořádal Postřižíňáček, o.s.
s finanční podporou OÚ Postřižín.
Markéta Fálová

Hrátky s odpadky; Autor: Markéta Fálová

V polovině května pan starosta přivítal nové občánky Postřižína
Sobotní dopoledne 16. května se na Obecním úřadu
Postřižín neslo ve slavnostním duchu, neboť právě
v tento den starosta obce Mgr. Miroslav Jurák vítal
malé postřižínské občánky. V letošním roce jich bylo
jedenáct. Členky kulturní komise neponechaly nic
náhodě a připravily kulturní místnost opravdu
slavnostně. Nechyběly záclonky v oknech, nazdobený
stůl, židle zapůjčené ze ZUŠ Odolena Voda (tímto
velice děkujeme paní ředitelce), kolébka z obce Úžice
a samozřejmě květinová výzdoba, která podtrhla
slavnostní ráz celé události, kterou jako třešnička
Vítání občánků; Autor: FOTO.cz, Novotný

na dortu doplnilo vystoupení dětí z Yamaha Class
pod vedením Michaely Eremiášové. Všem dětem
i maminkám bychom tímto chtěli velmi poděkovat.
Každý z nových postřižínských občánků obdržel
z rukou starosty pamětní list, který navrhla a nakreslila
paní Lenka Mikešová, a pamětní medaile či krásné
zlaté čtyřlístky. Všem rodičům bychom chtěli popřát,
aby jim děti dělaly jenom radost, dětem, aby byly
zdravé a aby jim život u nás v Postřižíně přinesl
spoustu krásných zážitků.
Za kulturní komisi Bronislava Svobodová

Vítání občánků; Autor: FOTO.cz, Novotný
Postřižínský zpravodaj,
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Uzávěrka příštího čísla 14. 7. 2015
Vaše příspěvky a podněty do dalšího čísla posílejte na mailovou adresu:

výroba: Tereza Skrbková (TS) - autor neoznačených příspěvků

kulturni.komise@obecpostrizin.cz

Vydává a distribuuje obec Postřižín
www.obecpostrizin.cz
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KULTURA
Na konci dubna se opět pálily čarodějnice
Poslední dubnový den proběhl ve jménu čar a kouzel.
Čarodějnický rej se neobešel bez soutěží pro děti.
Házení bramborou, překusování žížal či koštěběh
zpříjemnil odpoledne nejen dětem ale i rodičům. Vše
doplňovalo krásné počasí, dobré občerstvení a výborná
nálada. Následovalo opékání buřtíků, zapálení vatry
a později večer Fire show. Během akce, kterou
připravila a pořádala kulturní komise obce, se občané
dobře bavili, všichni pojedli a popili a my se těšíme
na další společná setkání.
Za kulturní komisi Markéta Fálová

Pálení čarodějnic; Autor: TS

Postřižínský bazárek měl úspěch
Od pátečního večera 15. května probíhaly v prostorách
Postřižíňáčku přípravy na již delší dobu očekávaný
bazárek dětského oblečení. Sešla se spousta
zajímavých kousků a to od nejmenších miminkovských
oblečků, šatů a kalhot pro větší děti až po pár
modelů i pro ty nejštíhlejší z nás (my dvě jsme si
bohužel nic ozkoušet nemohly). V sobotu od 14 hodin
propukla samotná akce, ceny byly mírné, zboží se sešlo
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také poměrně hodně. Bazárek trval do 17 hodin a ještě
do večerních hodin probíhalo finální zúčtování celé
akce. Každá z maminek, která dorazila, si zároveň
odnesla nějaký slušivý kousek do dětského šatníku
a nikdo neodešel s prázdnou. Další bazárek bychom
rády zrealizovaly ke konci prázdnin, aby byly děti
maximální připravené na novou sezónu.
Bohunka Tancošová a Radka Kňourková

Postřižínský zpravodaj

květen 2015

KULTURA Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE
Nabídka příměstských táborů a jiných aktivit je v nedalekém okolí bohatá
Milí rodičové,
lámete si hlavu, co podniknout s dětmi o prázdninách?
Jak je zabavit? Jak si užít společný čas? Nebo, jak si
užít čas jen spolu a děti dát babičce?
Příměstské tábory mohou být řešením a stejně
tak víkendové akce v Praze a našem okolí.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V NAŠEM OKOLÍ:
1) VĚTRUŠICE, paní Kateřina Kvítková (známe,
vyzkoušeno)
http://www.vetrusice.cz/Letni-pobytove-iprimestske-tabory-…
https://www.facebook.com/groups/789535051
081811/photos/
2) KLECANY
školka
Lyška
Bystrouška
http://www.skolka-bystrouska.cz/letniprimestsky-tabor-na-k…
3) KLECANY - Klub klíček (známe, vyzkoušeno areál
bývalých
kasáren
v
Klecanech)
http://www.klubklicek.cz/kalendar-akci/
4) ZLONČICE
paní
Martina
Šťastná
http://stastnytabor.cz/
AKCE LETNÍ PRAHA:
1) Poklad na Starém Městě
http://www.pokladnastaremmeste.cz/
Pojďte s námi na dětskou prohlídku Prahy, při které se
Vaše děti budou bavit i vzdělávat. Zahrajeme si
vzdělávací hru o hledání ztraceného pokladu, který,
dle staré pražské legendy, schoval jeden neposedný
duch…
2) Bráníme Pražský hrad
http://prazskyhradhrou.cz/
Přidejte se k nám na dobrodružnou výpravu areálem
Pražského hradu. Děti se na chvilku promění ve strážce
hradu, kteří mají za úkol pomocí svých dovedností a
znalostí zamknout brány hradu a ubránit jej tak před
nepřátelskými dobyvateli.
3) Letní shakespearovské slavnosti
Letní shakespearovské slavnosti se konají od 25.
června do 5. září a v Praze proběhnou již tradičně
na dvou plenérových scénách. V Nejvyšším purkrabství
Pražského hradu a na Letní scéně Hudební a taneční
fakulty
AMU
v
Lichtenštejnském
paláci
na Malostranském náměstí.
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Repertoár dále tvoří Mnoho povyku pro nic, Sen noci
svatojánské, Zkrocení zlé ženy, Večer tříkrálový,
Veselé paničky windsorské a další.
4) Letní Letná - Cirkus Cirkör
První hvězdou festivalu LETNÍ LETNÁ (21. srpna - 4.
září) je CIRKUS CIRKÖR, jeden z nejlepších
skandinávských souborů nového cirkusu. Uvede v rámci
festivalu 12 představení, kde nic není nemožné - třeba
žonglování s běžícími motorovými pilami.
5) Parníkem do ZOO
Co udělá dětem ještě větší radost, než je výlet do Zoo?
Cesta do Zoo parníkem! Pojeďte s námi za zvířátky a
uvidíte, že děti budou tak vykulené, zapomenou i
zlobit!
Markéta Fálová

Postřižínský zpravodaj
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KULTURA
POZVÁNKY
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Milí POSTŘIŽÍNŠTÍ,
srdečně vás všechny zveme
na Dětský den. Přijďte se s námi
pobavit.

Kdy:
Kde:
Čas:

31. 5. 2015 – neděle
na fotbalovém hřišti
13:00 – 17:00 hodin

Čekají vás soutěže, trocha sportu,
hudba, malá odměna pro malé účastníky,
zábavná pěna od hasičů
a skákací hrad!!!
Možnost zakoupení občerstvení,
pití a jiných pochutinek.

Těšíme se na vás.
OÚ Postřižín.

Na začátku června pořádá město Kralupy nad Vltavou
slavnosti Dny Kralup nad Vltavou 2015
Ve dnech 3. – 7. června se budou slavit Dny Kralup
nad Vltavou 2015. Návštěvníci se mohou těšit
na atletický čtyřboj žáků, besedu s Josefem Klímou,
výstavu Jana Kavana, muzejní noc s překvapením,
hrátky na koupališti, hernu deskových her, orientační
běh, letní aerobik, pádlování na divoké řece a spoustu
dalšího. Z bohatého hudebního programu lze zmínit
například Čaj o páté, Oldies párty či Kralupský hudební
festiválek na břehu Vltavy.

Fotbalové zápasy postřižínského mužstva
Ti, kteří ještě nestihli zajít na fotbalový zápas
FC Postřižín, mají možnost do poloviny června.
Postřižínské mužstvo hraje na domácím hřišti v sobotu
30. května od 17 hodin s TJ Sokol Ledčice a v sobotu
13. června od 17 hodin se Sokolem Hostín. V neděli
7. června se pak postřižínští fotbalisté od 17 hodin
v Dolanech utkají s mužstvem Sokol Dolany B.

Máslovice pořádají 6. ročník pohodového závodu
na kánoích a jiných plavidlech
V sobotu 18. července se již tradičně koná pohodový
závod na kánoích, kajacích a jiných plavidlech
z Bohnic do Máslovic. Možná je ale i zkrácená trasa
Klecánky – Máslovice (pouze s vlastní lodí). Start lodí:
ve 14 hodin z Bohnic a v 15 hodin z Klecánek. V cíli se
všechny zúčastněné posádky mohou těšit na ocenění,
občerstvení a hudbu. Obec zprostředkovává i možnost
zapůjčení lodí. Nezapomeňte se včas přihlásit!
Přihlášky (do 10. 7.) a další informace najdete

S lítostí oznamujeme,
že dne 24. dubna 2015
zemřel po krátké nemoci
ve věku 102 let
nejstarší občan Postřižína
pan Jaroslav Maxa.

Za obec Postřižín předala smuteční
kytici manželka pana starosty,
paní Mgr. Juráková.

na www.maslovice.cz.
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