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

Krátké zprávy z obecního úřadu
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá vlastníky
a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Zásah by
měl být proveden v období vegetačního klidu
do 15. listopadu 2015.

Výluka autobusové linky 374
V souvislosti s rekonstrukcí mostu ve Vodochodech
dojde od 14. září 2015 k výluce autobusové linky
374. V pracovní dny od cca 6:00 do 18:30 budou spoje
od Prahy končit v zastávce „Vodochody, Rozcestí
Hoštice“. Cestující dále projdou okolo staveniště
do zastávky „Vodochody“. Ze zastávky „Vodochody“
do Máslovic pojede menší autobus. Některé spoje budou
prodlouženy do Postřižína, kde je možné přestoupit
na linku 370. Tato návaznost je však nahodilá, protože
při sestavování jízdního řádu byla kladena na první
místo
přestupní
vazba
ve
Vodochodech.
V ostatním období pracovních dnů a o víkendech není
malý autobus v provozu a proto většina spojů linky
374 pojede od Prahy po objízdné trase přes zastávky
„Odolena Voda, závod“ a Postřižín, U Kapličky“
do Máslovic. V tato období nebudou obsluhovány
zastávky
„Vodochody“
a „Vodochody,
U Školy“.
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Město Odolena Voda vyhlašuje výběrová řízení
na obsazení pracovních pozic: referent odboru
správy majetku a strážník městské policie
Požadavky na uchazeče o pozici referenta odboru
správy majetku jsou min. střední vzdělání zakončené
maturitní zkouškou, znalost práce na PC, znalost
majetkové
legislativy,
orientace
na
stavební
dokumentaci a dotační tituly, znalost evidence
majetku, řidičský průkaz skupiny B, komunikativnost,
psychická odolnost a časová flexibilita.
Požadavky pro pozici strážníka jsou státní
občanství ČR, min. věk 21 let, min. střední vzdělání
zakončené
maturitní
zkouškou,
bezúhonnost,
spolehlivost, zdravotní způsobilost, dobrá znalost
na PC, řidičský průkaz skupiny B, zbrojní průkaz sk. D,
osobní iniciativa, časová flexibilita, schopnost
samostatné i týmové práce, odolnost vůči stresu,
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Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
za červenec a srpen
10. 7. 2015
-

Pan Miroslav Justian složil slib nového člena zastupitelstva jako náhradník za pana Pavla Vojtu, který se mandátu
zastupitele vzdal.
ZO schválilo, že funkce místostarosty bude dlouhodobě uvolněná.
ZO stanovilo uvolněnému místostarostovi odměnu ve výši dle zákona (přibližně 35 000 Kč).
ZO schválilo smlouvu na generální opravu kapličky a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s panem Milanem
Parmou v celkové ceně 89 286 Kč.
ZO schválilo doplnění projektové dokumentace rekonstrukce povrchu komunikací včetně chodníků o vypracování
projektu dešťové kanalizace v ulici Dlouhá v hodnotě do 50 000 Kč. Rozšíření dokumentace vyžaduje stavební úřad
pro vydání stavebního povolení.

19. 8. 2015
-

-

-

-

-

-

ZO schválilo vyhlášení výběrového řízení na zřízení kamerového systému v obci, a to z důvodu krádeží, vandalismu
a celkové bezpečnosti občanů. Kamery by bylo možné umístit ke kapličce, mateřské škole a multifunkčnímu hřišti
(na základě návrhů z řad občanů popř. i na další místa). Záznamy z kamer nebudou veřejné a budou používány
výhradně pro potřeby policie.
ZO schválilo název ulice vedoucí k MAN CENTRU (ulice se nachází za obcí směrem k obci Úžice po pravé straně)
na ulici, která se bude jmenovat Rudolfa Diesela. Společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. poskytla obci
Postřižín finanční dar ve výši 125 000 Kč na pořádání dětských dnů.
ZO schválilo vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele Strategického plánu obce. Důležitost strategického plánu
spočívá v možnosti žádat o dotace z EU, bez jeho zpracování nelze o dotace žádat. Dotace se následně mohou
použít např. na opravy komunikací či veřejného osvětlení. Strategický plán bude proveden dlouhodobě
a v budoucnu se bude jen doplňovat.
ZO schválilo vyhlášení výběrového řízení na opravu sportovních kabin na fotbalovém hřišti. V současné době
kabiny neodpovídají občanským potřebám, proto je nutná oprava a jejich přizpůsobení k užívání ze strany jak
sportovců, tak občanů obce. Projekt na opravu je již vytvořen a v budoucnu by bylo možné kabiny využívat
i na kulturní akce nebo jako ordinace pro lékaře.
ZO uložilo vedení obce zpracovat ceník za využití technických služeb obce, protože současný poplatek
150 Kč/hod. nepokrývá ani náklady na provoz techniky. Nový poplatek by měl zahrnovat náklady na mzdu
technika, provoz techniky, opotřebení materiálu a případné další náklady.
ZO schválilo, aby vedení obce v budoucnu uzavíralo smlouvy o služebnosti s jednotlivými občany obce a tyto
smlouvy dávalo zastupitelstvu obce na vědomí bez nutnosti předchozího schválení zastupitelstvem (jedná se např.
o služebnost inženýrské sítě či oporu cizí stavby, tedy o věcné břemeno zatěžující obec tak, že je povinna
pro oprávněnou osobu něco strpět nebo se zdržet nějaké činnosti).
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách obce Postřižín:

www.obecpostrizin.cz,
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Zahájení nového školního roku 2015/2016 v Mateřské škole Postřižín
Prvního září se opět otevřely dokořán dveře naší nové
mateřské školy v Postřižíně, v běžné otevírací době
od 7:00 do 17:00 hod. Děti v téměř plném počtu, který
je celkem 50 dětí, přišly do školky s úsměvem a už se
těšily, co pro ně paní učitelky připravily.
Není toho málo! Už si můžeme užívat her
na školní zahradě, kterou nám obecní úřad k všeobecné
spokojenosti dokončil, máme zde k dispozici dvě
pískoviště, opičí dráhu s klouzačkou a houpačky.
Změnou v organizaci kroužků je ukončení
saunování dětí, místo něj je zajištěno plavání pro děti
v Kralupském krytém bazénu. Jak bylo uvedeno
v Kralupském zpravodaji, jeho provoz by měl být zahájen
v průběhu měsíce září, snad tedy rekonstruující firma

dodrží termín a my se můžeme těšit na vodní řádění.
Angličtina i street dance trvají nadále, jen
s malým časovým rozdílem. Nově máme ve školce
cvičení pro maminky a nejen pro ně. Každé pondělí
a čtvrtek od 19:00 do 20:00 hodin počínaje dnem
14. 9. 2015 se cvičí v MŠ kalanetika. Všichni, kdo chtějí
zpevnit svá těla, jsou srdečně zváni.
V šatnách i třídách přivítaly paní učitelky děti
krásnou výzdobou nástěnek s obrázky, upoutaly je
novými hrami, hračkami i výukovým materiálem
pro jejich další rozvoj.
Kolektiv MŠ

Krátké zprávy z obecního úřadu
Kaplička po celkové opravě
Generální oprava kapličky stála necelých 90 000 Kč
a provedla ji firma pana Milana Parmy. Dar na opravu
kapličky v celkové výši 20 000 Kč poskytl postřižínský
občan pan Petr Motryentse.
Zároveň došlo na náklady obce k opravě vozovky
před místním obchodem. Oprava byla provedena zčásti
zaměstnanci obce a zčásti subdodavatelsky. Náklady
na opravu činily celkem 47 000 Kč.

Žádost o instalaci radaru
Obec Postřižín požádala radu města Kralupy nad
Vltavou o povolení instalace radaru na silnici 608.
Radar bude monitorovat rychle jedoucí vozidla
a řidiče, kteří se dopustí přestupku, bude řešit odbor
dopravy Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou,
který bude správcem radaru. V případě schválení
žádosti se očekává zvýšení bezpečnosti v okolí silnice
608.
Oprava dešťové kanalizace v ulici Krajní
Po pěti letech se podařilo opravit dešťovou kanalizaci
v ulici Krajní, kde v minulosti došlo k poškození
plastové roury. Nyní byla roura vyměněna za novou
v délce cca 2,5 m. Tímto bychom chtěli poděkovat
zastupiteli panu Neumannovi, který v neděli 13. září
na svůj náklad strojně vybagroval zeminu v okolí
poškozené dešťové kanalizace.

KULTURA

Cesta za pohádkou a taky za prvňáčky
Prosluněné nedělní odpoledne 13. září 2015 se
v Postřižíně neslo v duchu pohádek. Již tradičně se
uskutečnila „Cesta za pohádkou“, kterou v letošním
roce organizovalo občanské sdružení Postřižíňáček,
obec Postřižín a fotbalisté.
Na cestě za pohádkou děti plnily úkoly, které
jim zadávaly různé pohádkové bytosti - rusalka,
pavoučice, Krakonoš, viking či samotný rytíř. Odměnou
za splněné úkoly byly nejen drobnosti, které děti
dostaly na konci cesty, ale také skákací hrad,
horolezecká stěna či kolotoč na fotbalovém hřišti.
V průběhu celého odpoledne měli děti ale i dospělí
možnost vyzkoušet si bubnování na africké bubny
pod vedením lektora Jana Vorlíčka. V 16:00 hodin

Fotografie z akce Cesta za pohádkou;
Mgr. Miroslav Jurák

proběhlo šerpování postřižínských prvňáčků. Jelikož
nemáme v obci základní školu a všichni naši prvňácci
musí dojíždět do přilehlých vesnic nebo měst, chtěli
jsme jim alespoň popřát hodně zdaru v novém školním
roce 2015/2016. Naši malí začínající školáčci obdrželi
od pana starosty Mgr. Miroslava Juráka šerpu se
znakem obce a s textem „Postřižínský prvňáček – Hurá
do školy“. Nechyběla kniha Strašidelná škola s osobním
věnováním. Celé odpoledne se neslo ve velmi
přátelském duchu. Děti využívaly jednotlivé atrakce na
hřišti, které obec Postřižín pro děti objednala,
a dospělí se také dobře bavili.
Touto cestou bych ráda, jménem kulturní
komise, poděkovala především hlavní duši celé akce,
paní Bohuslavě Tancošové (Postřižíňáček, o. s.). Moje
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Centrum
volného
času roku
Postřižíňáček
o. s. Vás zve na podzimní představení
Co nás čeká
do konce
2015 v Postřižíně?
Kulturní komise a občanské sdružení Postřižíňáček
připravují dvě divadelní představení. První pohádka
s názvem „Zazpívej notu pro křiklouna Otu“ proběhne
na OÚ v pátek, 23. 10. 2015 od 16:00 hod. Další
divadélko s názvem „O rybářovi a rybce“ je pro děti
připraveno na měsíc listopad. Ve stejném měsíci se
za svitu lampiónů a pod rouškou tmy projdeme společně
Postřižínem. Zlobivé děti by se měly mít na pozoru
5. prosince, Čert bude mít odnáškovou pohotovost!
Hodné děti se bát nemusí, Anděl s Mikulášem mají

připravený dáreček pro každou hodnou holčičku
a kluka.
Již nyní bychom rádi pozvali všechny
postřižínské seniory na listopadové posezení s panem
starostou. Bude na Vás čekat občerstvení a velmi
příjemná doprovodná hudba. 1. adventní neděle
připadá na 29. 11. 2015.
Již teď můžeme všem slíbit, že nebude chybět
tradiční rozsvěcení vánočního stromku či andělská
pošta pro Ježíška.
Bronislava Svobodová

Už jen jeden fotbalový spolek v Postřižíně
Mezi FC Postřižín a SJ Lípa Postřižín bylo sepsáno
memorandum o spojení činnosti obou fotbalových klubů
v jeden společný spolek. Fotbalové kluby tak mají
v úmyslu vytvořit jediný spolek, který by zajišťoval
veškeré fotbalové aktivity a současně vykonával správu
sportovního areálu v obci. Fotbalové kluby by se staly
oddíly společného spolku, na jehož řízení by se podílely
osoby z obou fotbalových klubů v souladu s přijatým
zněním stanov společného spolku.
FC Postřižín by zároveň rád pozval všechny
příznivce a fanoušky na zbývající zápasy této sezóny.

V sobotu 26. září se od půl páté utká na domácí půdě
se SK Vojkovice. V neděli 4. října se od 16 hodin bude
hrát v Kralupech nad Vltavou. 10. října mohou fanoušci
přijít podpořit FC Postřižín na domácí hřiště proti TJ
Sokol Sazená. O týden později, 17. října, se od půl
čtvrté FC Postřižín utká v Nové Vsi s místním týmem.
V sobotu 24. října je od půl třetí poslední zápas sezóny
na postřižínském hřišti, kdy se FC Postřižín postaví
proti TJ Sokol Zálezlice. A v neděli 1. 11. je od dvou
hodin zápas v Hostíně.
Radim Fojtů a Tereza Skrbková

Podzimní kulturní tipy
Město Odolena Voda zve všechny příznivce zlatého
moku v sobotu 26. září od 15 hodin na Dolní náměstí,
kde se budou konat Druhé Vodolské pivní slavnosti.
Součástí programu je samozřejmě pivní degustace, ale
také soutěže v rychlosti pití piva, točení piva na míru,
vrh pivními tácky, vodolský boj o pivo, lidová zábava
s hudbou k tanci a mnoho dalšího. A zábava nebude jen
pro dospělé, je připravena i řada her a atrakcí pro děti.

V pondělí 19. října zavítá do Kralup
nad Vltavou oblíbená improvizační show Partička.
Skvělými výkony vás pobaví Michal Suchánek, Richard
Genzer, Ondřej Sokol, Igor Chmela, Daniel Dangl
a Marián Čurko. Předprodej vstupenek je v pokladně
KD Vltava a na www.ticketstream.cz. Cena jedné
vstupenky je 430 Kč.
KD Vltava připravil na středu 14. října

