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jednání a měření vyplývá, že žádost obce Postřižín
na instalaci radaru je více než oprávněná. Podle
informací vedoucího odboru dopravy pan Hořejšího, by
měla být instalace radaru provedena v prvním čtvrtletí
roku 2016. Proč tak pozdě? Je nutné získat další
povolení, mimo jiné od Policie ČR ohledně umístění
radaru a taktéž celý záměr musí schválit rada Města
Kralupy nad Vltavou. Věříme, že se instalace radaru
v obci uskuteční v zájmu bezpečnosti našich občanů.

Inženýrské sítě, veřejné osvětlení a komunikace
Dokončení 2. změny Územního plánu obce Postřižín

v ulicích K Moklině, Dlážděné a Zámkové

Vzhledem k častým otázkám ohledně termínu dokončení

Vedení obce oslovilo jednatele společnosti LUPA s.r.o.

2. změny Územního plánu obce Postřižín sdělujeme

pana Lulka s žádostí, aby předal obci inženýrské sítě,

následující. Dokončení 2. změny by mělo být uzavřeno

veřejné osvětlení a komunikaci v této lokalitě. Výsledek

do konce ledna 2016. Termín ukončení této změny do

je takový, že pan Lulek požaduje po obci nemalou

velké míry ovlivňují stanoviska dotčených orgánů, osob

částku za tento převod, což je nestandardní postup

a termíny ohledně zákonných lhůt. S těmito stanovisky

v případě těchto převodů a ve většině případů je

se musí zpracovatel územního plánu seznámit a řádně

převod majetku na obec zdarma. Proč: Protože

na

developer

tyto

stanoviska

odpovědět.

V případě

dotazů

Vedení obce se omlouvá všem občanům za výpadky
světel veřejného osvětlení, které byly způsobeny
ve větší míře zastaralou rozvodnou veřejného osvětlení,
která je umístěna u motorestu Pod Řípem. V současné
době je již rozvodna zrekonstruována a bude ještě
potřeba opravit poškozené kabelové vedení umístěné
u ulice

inženýrských

sítí,

veřejného

projektu a není tedy na místě jednu věc prodat

Výpadky veřejného osvětlení

v prostoru

cenu

osvětlení a komunikace zakalkulovanou do celého

kontaktujte místostarostu obce.

v zemi

má

Teplické

ve

směru

dvakrát. Dalším důležitým faktorem je to, že obec není
povinna za jakýchkoliv podmínek inženýrské sítě,
veřejné osvětlení a komunikaci přebrat. Pokud nebude
ze strany jednatele společnosti LUPA s.r.o. pana Lulka
učiněna

nabídka

obci

na

bezplatný

převod výše

uvedeného, tak obec inženýrské sítě, veřejné osvětlení
a komunikaci nepřevezme.

ke Kozomínu. V současné době by již nemělo docházet
k výpadkům elektrické energie na veřejném osvětlení.
Aktuální informace o dění v obci včetně doplňujících fotografií
můžete nalézt na facebookovém profilu obce Postřižín.

Radim Fojtů
místostarosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
za září a říjen
30. 9. 2015
-

-

-

-

Paní Renata Majerová složila slib nového člena zastupitelstva jako náhradník za pana Patrika Volhejna, který se
mandátu zastupitele vzdal.
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Postřižín (OZV) č. 2/2015 o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace.
ZO schválilo OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Postřižín. Jedná se o vyhlášku totožnou
s původní, pouze je přidána položka upravující nakládání s biologickým odpadem.
ZO se dohodlo na připravení rozpočtové úpravy do dalšího zasedání obce, které se bude konat 9. 10. 2015.
Rozpočtovou úpravu je třeba provést kvůli rozpočtově nezajištěným příjmům obce. Jedná se pouze o přesun
prostředků – snížení výdajů a navýšení příjmů.
ZO schválilo přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola (MŠ) Postřižín.
V původním znění měla MŠ Postřižín právo na převedení veškerého užívaného majetku do své správy, zatímco
v přepracovaném znění zřizovací listiny má právo na převedení pouze movitého majetku. Nemovitý majetek
zůstane nadále ve vlastnictví obce Postřižín, což je pro obě strany z ekonomického hlediska výhodnější.
ZO schválilo příspěvek na kurzy plavání pro děti MŠ Postřižín ve výši 720 Kč na dítě s trvalým pobytem v obci
Postřižín na školní rok 2015/2016.

9. 10. 2015
-

-

-

ZO neschválilo hromadné zařazení několika pozemků do změny územního plánu č. 2 obce Postřižín na využití
pro bydlení v rodinných domech. ZO doporučuje předložit ke schválení změny jednotlivých žádostí samostatně
a doplnit je vždy o záměr majitele pozemku.
ZO odkládá zařazení částí několika pozemků do změny územního plánu č. 2 obce Postřižín na využití pro možnou
výstavbu protihlukového valu u dálnice D8.
ZO schválilo komisi na otevírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení zpracování strategického plánu obce,
kamerový systém a rekonstrukci kabin na hřišti ve složení: Ing. Aleš Jakubík, Mgr. Karel Krykorka a pan Jindřich
Neumann.
ZO schválilo rozpočtovou úpravu zmíněnou na předchozím zasedání.
ZO schválilo pravidla účtování a financování pro příspěvkové organizace zřizované obcí Postřižín a pravidla
hospodaření pro doplňkovou činnost příspěvkových organizací, které jsou zřizovány obcí Postřižín. Příspěvkovou
organizací obce Postřižín je MŠ Postřižín.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách obce Postřižín:

www.obecpostrizin.cz,
nebo si můžete vyžádat informace na obecním úřadě.
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Kolaudace kanalizačních přípojek
V současné době probíhá na stavebním odboru Městského

těchto přípojek. Do tohoto data je nutné vybudovat

úřadu v Kralupech nad Vltavou kolaudační řízení I. části

kanalizační

kanalizačních, gravitačních a tlakových přípojek staré

předávacího protokolu obci Postřižín. Bližší informace

části Postřižína. V I. části bude zkolaudováno celkem

rád podá místostarosta obce pan Fojtů Radim osobně,

72 přípojek. Zbylou část přípojek je potřeba dokončit

telefonem na tel. čísle: 606 042 690, nebo mailem:

do 30. dubna 2016 kdy bude provedena II. část kolaudace

radim.fojtu@obecpostrizin.cz.

přípojky

a

předat

je

na

základě

Radim Fojtů
místostarosta

Na prahu Vánoc s mateřskou školou
První dva měsíce školního roku si děti v naší mateřské

A co nás čeká v předvánočním čase? Návštěva

škole náležitě užily – a někdy i s rodiči! Některých akcí

Mikuláše s čertem a andělem a 29. 11. zpívání

se neúčastnily jen děti, ale zapojili se i rodiče, a to

u vánočního stromečku v Postřižíně, kterého se, jak

velmi nadšeně! Výborně spolupracovali při tvoření

doufáme, rovněž všichni zúčastníte. Naše rodiče čeká

skřítka Dýňáčka při říjnovém dýňování, kdy společně

zdobení vánočních perníčků, které s dětmi předtím

s dětmi

paní učitelky ve školce upečou. V týdnu poté si všichni

vyráběli

z

přírodnin

i

jiných

materiálů

užijeme vánoční besídku s dětským představením.

nejrůznější dýňové a jiné kreace.
Dětem se hodně líbila návštěva dravců, kdy se

V tomto roce je ještě pro děti připravena návštěva

opravdu blízce seznámily s dravými ptáky z českých

divadélka Kůzle, které přijede s představením Cesta

i dalekých

do Betléma.

krajů.

Akce

jsou

zdokumentovány

Nám zbývá již jen popřát krásné a klidné

ve fotografiích na stránkách mateřské školy.
Začátkem listopadu proběhl mimořádný zápis
dětí do mateřské školy z důvodu navýšení počtu dětí

prožití vánočního času, bez stresu a shonu, a hodně
štěstí i zdraví do roku nového – 2016!
Kolektiv MŠ

ve třídách.

Markéta Fálová

KULTURA
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Lampionový průvod prošel Postřižínem
V pátek 13. listopadu 2015 prošel Postřižínem
pod vedením Bohunky Tancošové a tóny kytary Míši
Eremiášové lampionový průvod. A i když počasí bylo
nakloněno spíše pro pouštění draků, tak zdatným
rodičům (tatínkům zvláště) se podařilo tradičně zapálit
svíčku u obecního úřadu. (Díky za svítící tyčky
k lampionu na tužkové baterky)!
Děti se svými lucerničkami prošly cestu
od obecního úřadu, kolem rozsvícené kapličky
na fotbalové hřiště, kde na ně čekaly dvě kouzelné
pohádkové bytosti, hodná a zlá čarodějnice
s pohádkovou truhlou, kde byl ukrytý poklad. Kdo byl
odvážný, mohl si z truhly vybrat nějakou dobrotu
a ještě poté dostal upečený zdobený perníček.

Lampionový průvod; Mgr. Radka Kňourková

Velké díky za pomoc patří zvláště organizátorce celé
akce Bohunce Tancošové, paním učitelkám z MŠ
Postřižín Jitce a Andrejce, které se zadaného úkolu
chopily opravdu s vervou a byly úžasné. Dále panu
Vojtovi za rozsvícení Kapličky a hospodě Na Hřišti
za laskavou pomoc s přípravou občerstvení. Kdyby se
do příštího roku našlo pár dalších dobrých rukou navíc,
byla by to ještě větší paráda.
Za Centrum volného času Postřižíňáček o. s.
Mgr. Radka Kňourková

První adventní neděli se rozsvítí stromeček a týden na to přijde Mikuláš
Obecní úřad Postřižín by rád pozval všechny občany

Zároveň

zveme

všechny

děti

na

setkání

Postřižína na Tradiční předvánoční setkání u stromečku.

s Mikulášem, Andělem a Čertem, které se uskuteční

V neděli 29. 11. se můžete těšit na předvánoční

v sobotu 5. 12. od 15:00 do 18:00 hodin v zasedací

jarmark,

místnosti obecního úřadu.

který

bude

připraven

od

13:00

hodin

na prostranství před obchodem. Pokud ještě nemáte
vánoční dárky, určitě přijďte načerpat inspiraci. Chybět
nebude svařák, medovina, uzeniny a jiné pochutiny.
Ti, kteří ještě nenapsali Ježíškovi, se mohou
setkat v 16:00 hodin s postřižínským Andělem u kapličky,
kde mohou své dopisy pro Ježíška odevzdat. Samozřejmě
nezapomeňte na dopis napsat své jméno a adresu a poté
se už můžete jen těšit na splněná přání.
Rozsvěcení stromečku začne v 17:00 hodin
a bude provázeno tóny vánočních koled.

strana 4

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ
V POKLIDNÉ VÁNOČNÍ ATMOSFÉŘE!
Kulturní komise obce Postřižín
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