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Postřižínský zpravodaj
Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70

Krátké zprávy z obecního úřadu
Bezplatná právní poradna na obecním úřadu
Každé první pondělí v měsíci je na Obecním úřadu
Postřižín k dispozici právník obce. Ten poskytuje v době
od 15:00 do 18:00 bezplatnou právní poradnu
pro občany Postřižína.
Letecké snímky obce Postřižín
Na níže uvedeném odkazu mohou zájemci stáhnout
letecké snímky obce Postřižín. Žádosti o heslo zašlete
na e-mail: radim.fojtu@obecpostrizin.cz. Zájemce musí
v e-mailu uvést jméno, příjmení a bydliště. Letecké
snímky jsou určeny pouze pro obyvatele s trvalým
pobytem v Postřižíně.
http://ulozto.cz/xfs3AjxC/fotky-postrizina-rar
Aktuální informace o letišti AERO Vodochody
Po zrušení kladného stanoviska EIA (hodnocení dopadu
na životní prostředí) ministerstvem životního prostředí
v loňském roce podal investor – Letiště Vodochody a.s. žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten se věcí odmítl
zabývat. Investor tedy podal kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu a ten věc vrátil
Městskému soudu s tím, že věc musí projednat.
Žalovanou stranou je tedy MŽP - za zrušení vlastního
vadného rozhodnutí vydaného jeho úředníky. Kdy se věc
dostane na pořad jednání nelze ani odhadnout.
Iniciativa Stop Letišti Vodochody (SLV) zvažuje jak
v tomto sporu podpořit MŽP.
Nicméně investor se postupně pokouší
o postupnou realizaci dílčích kroků. Iniciativa SLV
se veškerému dění kolem letiště věnuje a snaží se
vstupovat do příslušných řízení a uplatňovat různé
připomínky
tak,
aby
nedocházelo
k obcházení
či porušování norem, předpisů, vyhlášek a zákonů.
Více najdete na stránkách obce Postřižín:
www.obecpostrizin.cz/udalosti-v-obci/aktuality.
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Údržba umělého trávníku
Dne 6. 7. 2015 byla na místním víceúčelovém hřišti
provedena údržba umělého trávníku. Tato údržba se
provádí každoročně pomocí speciální strojní techniky
s následným podsypem křemičitého písku. Solidní
program údržby prodlužuje dobu životnosti plochy
hřiště a zvyšuje komfort sportovních aktivit
víceúčelového hřiště.
O program údržby a o vše další co souvisí
s provozem víceúčelového hřiště se pečlivě stará pan
Vratislav Svoboda, kterému bychom tímto chtěli za jeho
správcovskou činnost poděkovat.

Údržba víceúčelového hřiště; Archiv OÚ

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 červen
17. 6. 2015
-

-

-

-

ZO pověřuje vedení obce projednáním nabídky společnosti JUPILER s.r.o., která se zabývá přípravou žádostí
na získání finanční dotace v období druhé vlny dotačních pobídek 2014-2020. Jedná se například o dotace
na opravu komunikací, sběrný dvůr, veřejné osvětlení či multifunkční dům. Zatím nebyly projednány žádné
konkrétní dotace. Vedení obce je pověřeno projednáním a připomínkováním finální verze nabídky společnosti
JUPILER s.r.o.
ZO rozhodlo, že Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Postřižín bude před schválením v zastupitelstvu
předložena právničce, popřípadě zaslána na Ministerstvo vnitra ČR ke kontrole.
ZO schvaluje prodej obecního pozemku par. číslo 13/1 o výměře 69 m 2 v k. ú. Postřižín paní Martině Machové
za cenu 18 060 Kč a pověřuje pana starostu uzavřením smlouvy.
ZO schvaluje prodej obecního pozemku par. číslo 587 o výměře 10 m 2 ČEZ Distribuci a.s. za cenu 15 000 Kč
a pověřuje pana starostu podepsáním smlouvy.
ZO rozhodlo o neprojednávání žádosti Modelářského klubu Postřižín o poskytnutí příspěvku na zájmovou činnost.
Důvodem je doručení žádosti více než dva měsíce po stanoveném termínu.
ZO doporučuje vedení obce, aby problém s parkováním vozidel v ulicích K Moklině, Máslovická a U Hřiště
projednalo s příslušným odborem dopravy. V případě ulice Máslovická, která je ve vlastnictví kraje, je nutné
rozhodnutí Krajského úřadu.
ZO navrhuje projednání záměru využití pozemku par. č. 3/3 (u křižovatky silnic Pražská a Teplická), který je
ve vlastnictví obce a manželů Goliášových, s majitelem pozemku a zpracování návrhu, který bude předložen
na dalším zasedání. Vedení obce by prostor chtělo upravit a osázet zelení.
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 19. srpna 2015 od 18 hodin
na Obecním úřadu Postřižín.

Postřižínská knihovna se otevírá každé úterý
Obecní knihovna sídlí v budově Obecního úřadu
Postřižín. Každé úterý od 17:00 hod. do 19:00 hod. se
vám velmi ráda bude věnovat paní knihovnice Milena
Svobodová.
V knihovně najdete více jak dva tisíce knih,
a to jak pro děti a mládež, pohádky, tak krimi,

beletrie či naučné. Knihy se 2x do roka obměňují, a to
díky spolupráci s knihovnou v Mladé Boleslavi. Roční
poplatek za členství činí pouhých 50 Kč.
Radka Kňourková a Bronislava Svobodová

Postřižínský zpravodaj,
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Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2015
Vaše příspěvky a podněty do dalšího čísla posílejte na mailovou adresu:

výroba: Tereza Skrbková (TS) - autor neoznačených příspěvků

kulturni.komise@obecpostrizin.cz
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KULTURA Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE
Tipy na různé letní akce
V letním čase si každý může najít čas na to, co ho baví.
Ať už to jsou hudební festivaly, sport nebo slavnosti
s dobrým jídlem. Máme pro vás pár tipů, kam vyrazit
a dobře se pobavit dle svého gusta.
V Jablonci nad Nisou se uskuteční 8. 8. 2015
švýcarský fenomén Gigathlon. Je to vytrvalostní závod,
který je nejen zážitkem ale hlavně výzvou pro každého
účastníka. Kombinace disciplín je opravdu zajímavá –
plavání, in-line brusle, silniční a horské kolo, běh.
Petr Svěcený vás provede celým závodem
a DJ Patrik Rokl dodá ty správné grády. Pro závodníky
jsou připraveny hodnotné ceny. Tuto akci si nenechá
ujít nás špičkový běžec na lyžích, rodák z Jablonce,
Stanislav Řezáč. Tak hurá do toho!
První srpnový víkend můžete také zavítat
na Slavnost ovocných knedlíků na Státním zámku
Konopiště. Nebo v sobotu 15. srpna si v rámci festivalu
Rozmarné léto můžete v středočeských Pikovicích
poslechnout Xindla X, Jaroslava Uhlíře či Tomáše Kluse
s kapelou.
Markéta Fálová a Tereza Skrbková

Děti v mateřské škole se rozloučily se školním rokem
V úterý 30. června se na místním fotbalovém hřišti
konalo slavností zakončení školního roku. Od čtyř hodin
předvedly děti svá vystoupení, proběhlo rozloučení
s budoucími školáky. A následně pokračovala volná
zábava, během které měly děti k dispozici skákací hrad,
trampolínu, balónky či malování na obličej.

Zakončení školního roku;
Autor fotografií:
Mgr. Miroslav Jurák
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KULTURA
POZVÁNKY
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Kam se jít v letním horkém počasí vykoupat?
Koupaliště Kobylisy
Na kobyliském koupališti najdete plavecký bazén
42,5x16,5 m a kruhový dětský bazén o průměru 16,5 m
s vodním hřibem a skluzavkou. V provozní budově
najdete kromě šaten a sociálního zázemí i tělocvičnu,
saunu a restauraci. Zapůjčit si můžete lehátka
i slunečníky, k parkování je zde 49 míst. V roce 2005
prošlo koupaliště kompletní rekonstrukcí. Otevírací
doba je od května do září, od 9:00 do 20:00.
Vstupné:
Dospělí
110 Kč/den (od 16.00 - 60 Kč)
Studenti
80 Kč/den
Důchodci
70 Kč/den
Děti do 150 cm, ZTP
65 Kč/den
Koupaliště obec Cítov
Otevírací doba bude dle počasí do konce června
ve všední den od 13:00 do 19:00 hodin, v sobotu
a v neděli od 10:00 do 19:00 hodin. Červenec a srpen
denně od 10:00 do 19:00 hodin, dle počasí.
Občerstvení je v areálu koupaliště otevřeno po celou
dobu
provozu.
Kvalita
vody
je
pravidelně
kontrolována.
Vstupné:
Dospělí
40 Kč/den
Děti od 3 do 15 let, studenti, důchodci 20 Kč/den
Koupaliště v Kralupech nad Vltavou
Kralupské koupaliště prošlo zdařilou rekonstrukcí
a celý areál dostal nové dlažby i travní koberce.
Koupaliště tak nabízí spoustu atrakcí. Vykoupat se
můžete v padesátimetrovém bazénu se skokanskou
věží, nechybí tu 70metrový tobogan, skluzavka, vodní
hřib, brouzdaliště, bazén pro neplavce. Bazény
koupaliště jsou potaženy speciální protiskluzovou
měkkou hmotou, což velice příjemně přispívá
ke komfortu vodního vyžití.
V areálu lze zapůjčit i různá lehátka,
slunečníky apod. Nad regulérním průběhem plavby
a skoků bdí ostražitá posádka plavčíků, která má
k dispozici speciální hlídkovací stanoviště. Sportovci
zde mohou hrát plážový volejbal nebo vyrazit
ve vymezeném čase na kondiční plavání.

Kralupskému
koupališti
nechybí
ani
brouzdaliště pro nejmenší. Je tu i velká nabídka
občerstvení, úschovna kol a převlékárny. Koupaliště je
otevřeno od června do srpna ve všední dny od 10:00
do 19:00 a o víkendy od 10:00 do 20:00.
Vstupné:
Dospělí
90 Kč/den
Děti 5-15 let, ZTP, ZTP-P
60 Kč/den
Děti do 5 let
25 Kč/den
Od 15:00 je vstupné zlevněno:
60 Kč/dospělí a 40 Kč/děti.

Kralupské koupaliště; Zdroj: genusplus.cz

Koupaliště v Mělníku
Letní koupaliště v Mělníku nabízí rozsáhlé plochy
zeleně a komplex bazénů s atrakcemi, hřiště
i občerstvení. Dva bazény jeden plavecký a druhý
odpočinkový s tobogánem, divokou řekou, širokou
klouzačkou a chrliči. Nechybí zde ani dětské
brouzdaliště či hřiště na plážový volejbal.
Koupaliště v Čakovicích
Od 9:00 do 19:00 je v provozu koupaliště v Čakovicích
Vstupné:
Dospělí
80 Kč
Děti, důchodci 50 Kč
Studenti
60 Kč
Koupaliště nabízí i rodinné vstupné a permanentky.
Markéta Fálová
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