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

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení čtenáři Postřižínského zpravodaje,
vážení spoluobčané!
Je začátek nového roku a proto vhodný čas
bilancovat nad rokem minulým. Nejen pro mne to
byl rok nový. Nová práce, noví lidé, nové
příležitosti a nové zkušenosti. Dovolte mi, abych
se krátce ohlédl za tímto rokem. Rád bych Vám
připoměl jen nejvýznamnější události v obci:
-

-

začátkem roku byl zahájen provoz
mateřské školky v obci
opravili jsme ústřednu veřejného osvětlení
opravili jsme parkoviště před obchodem
s výhledem na příští rok jsme nakročili
k řešení nevyhovujícího zázemí sportovních
oddílů
realizace kanalizačních přípojek v obci
(z velké části připojeno)

V roce 2016 máme naplánováno
např. dokončení územního plánu obce, přípravu
projektové dokumentace pro rekonstrukci ulic
Máslovická a Teplická a neméně důležité je
vytvoření strategického plánu obce.

info@obecpostrizin.cz – www.obecpostrizin.cz
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ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A ADVENTNÍ TRHY
V POSTŘIŽÍNĚ
Jižtradičně se 1. adventní neděli, dne 29.11.
2015, konalo rozsvícení stromečku u kapličky. Po celé
odpoledne měli návštěvníci možnost nakoupit si vánoční
dárečky na malém jarmarku, který byl připraven na
prostranství před místním obchodem. I když akci počasí
opět nepřálo, dorazilo mnoho občanů (nejen)
z Postřižína. U kapličky s jesličkami byl připravený
Anděl, s nachystanou truhlou pro dětské dopisy
Ježíškovi.
Na úvod akce promluvil pan starosta
M. Jurák. Hudební vánoční atmosféru navodili malí
flétnisté z Yamahy (pod vedením paní M. Eremiášové)
a děti z MŠ Postřižín, které si připravily, spolu se svými
učitelkami, vánoční koledy a říkadla. Všichni přítomní
se dobře naladili svařeným vínem od pana Z. Borůvky.
Velké díky patří všem, kteří pomohli při přípravě celé
akce!
Ivana Portlová a Radka Kňourková
FotoPavel Vojta

Vám všem, vážení občané obce Postřižín,
přeji ještě jednou v roce 2016 spokojenost, pevné
zdraví, úspěch a lásku svého okolí.
S úctou Mgr. Miroslav Jurák

Aktuální informace o dění v obci včetně doplňujících fotografií
můžete nalézt na facebookovém profilu obce Postřižín.
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Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
listopad 2015, prosinec 2015
19. 11. 2015
- Schválení výběrového řízení na zpracování strategického plánu obce –strategický plan obce je důležitou součástí
-

-

dokumentace obce, bez níž nemůžeme žádat o žádné dotace.
Schválení výběrového řízení na zřízení kamerového systému v obci – byla vybrána firma Bártek rozhlasy s.r.o. –
tato firma splňuje všechny požadavky na funkcionalitu řešení, včetně dostatečného počtu a kvality předložených
referencí. Nabídková cena je 192 000,-včetně DPH
Schválení jednacího řádu kontrolního výboru.
Schválení jednacího řádu finančního výboru.
Schválení jednacího řádu komisí zastupitelstva obce Postřižín.
Schválení členů inventarizační komise k inventuře majetku obce.
Schválení členů pro provedení finančního auditu v MŠ Postřižín.
Schválení smlouvy o prodeji pozemku parcelního čísla 54/3, firme ČEZ distribuce a.s. - Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o prodeji pozemku parcelního čísla 54/3, firme ČEZ distribuce a.s., jedná se o pozemek, který po podpisu
smlouvy bude mít číslo parcelní 54/252 o výměře 11m2, za kupní cenu ve výši 16.500,- Kč.
Schválení provozního řádu víceúčelového hřiště Postřižín - Jedna hodina rezervace je zpoplatněna 50,- Kč.
Poplatek je třeba uhradit při převzetí hřiště správci nebo předem v úředních hodinách na obecním úřadě
Postřižín.
V případě, že rezervace nebude využita a nebude zaplacena, nebude poskytnuta další rezervace.
Schválení rozpočtového opatření č. 3

23. 12. 2015
-

-

-

-

Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2016 - Rozpočet je vytvořen jako schodkový, ale schodek se bude
vyrovnávat z našetřených finančních prostředků z bankovního účtu obce. V příštím roce, bude obec Postřižín žádat
o dotaci na opravu komunikací. Každý rok by obec do opravy investovala 7 mil. Kč a během 3 let by komunikace
ve staré části obce Postřižína mohly být opraveny.
Schválení vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle vyhlášky č. 410/2019 Sb. pro příspěvkovou
organizaci MŠ Postřižín - toto vedení účetnictví je pro MŠ tak i pro obec jednodušší- nenese to žádné náklady
pouze zjednodušení práce.
Schválení změny funkce místostarosty na funkci neuvolněnou
Zrušení Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu uzavřenou mezi spol. Energie pod kontrolou, o.p.s. a Obcí Postřižín,
dne 19. 12. 2013.
Schválení vyhlášení vypracování projektu na víceúčelový objekt (sokolovna) na pozemku za hřištěm - Pan starosta
informoval, že ze strany zastupitelů padl návrh na využití koupeného pozemku parc. č. 183/87. Nyní je třeba schválit
vyhlášení výběrového řízení na vypracování projektu – tento projekt bude mít obec Postřižín v „záloze“, jakmile
bude vyhlášena možnost dotace na podobné projekty v obcích, obec bude žádat s již pripraveným projektem.
Schválení vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo úředníka starosty obce
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách obce Postřižín:
www.obecpostrizin.cz
nebo si můžete vyžádat informace na obecním úřadě.
Postřižínský zpravodaj,

Adresa redakce:

1/2O16 (leden), dvouměsíčník (Postřižín, 30. 1. 2016)

Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70.

registrováno MK ČR E 19961

IČ: 002240621

náklad 300 ks; zdarma

Uzávěrka příštího čísla 18. 3. 2016

výroba: Markéta Fálová - autor neoznačených příspěvků

Vaše příspěvky a podněty do dalšího čísla posílejte na mailovou adresu:

Vydává a distribuuje obec Postřižín

tri79nity@spoluzaci.cz

www.obecpostrizin.cz
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Územní plán (ÚP) obce Postřižín
ÚP obce Postřižín zpracovává společnost
Ing. Arch. Ladislav Komrska – Projektové a inženýrské
práce. V blízké době bude dokončen. Po nezbytných
finálních krocích (žádáme o změnu stanoviska KÚSK
ohledně sběrného dvora obce, následné řízení o návrhu ÚP
obce) bude ÚP předložen k veřejnému projednání.
Veřejnost má od tohoto jednání 7 dní na
předložení/zaslání připomínek. Po té zastupitelé obce
vyhodnotí doručené připomínky. Text vyhodnocení bude
posléze zaslán dotčeným orgánům. Jejich zákonná lhůta
pro vyjádření činí 30 dní. Vzhledem ke všem lhůtám, které
jsou dané zákonem, počítáme s vyřízením cca do 100 dní.
ÚP je úzce tématicky zaměřený a závazný
dokument obce. Tento dokument představuje obecnou
dohodu o podmínkách využívání území. Cílem ÚP je
podpora hospodárného a účelného využívání území tak,
aby byly respektovány a rozvníjeny místní hodnoty území.
Jsou tím dány závazné limity a regulativy pro rozvoj území
obce. ÚP je podkladem pro stavební úřad, stanovuje
podmínky pro nové stavební aktivity a je zároveň křehkým
kompromisem mezi obecným zájmem na využití území a
individuálními představami vlastníků pozemkůa obyvatel
území. Bez ÚP nemůže obec žádat
o jakékoliv dotace z fondu EU.
Radim Fojtů a MF

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje – Vajádření k umístění
zpomalovacích práhů na silnici III/242 19
v k.ú. Postřižín

Veřejná výzva – obsazení pracovního
místa „úředníka územě samosprávního
celku“
Pracovní náplň – práce na rozpočtu, evidence
obyvatel, správa majetku obce.
Pracovní poměr – doba neurčitá.
Nástup – od 1.4.2016
Platové zařazení – 8. Platová třída.
Pracovní úvazek: 40hod/týdně
Vzdělání: min. SŠ
Požadavky: uživatelská znalost PC, spisová
služba, zápis údajů do registru, dobré
komunikační schopnosti, flexibilita, spolehlivost,
praxe ve veřejné správě vítána, znalost zákona o
obcích č. 128/2000Sb.
Lhůta pro podání přihlášek do 3.2.2016
Více informací na OÚ Postřižín.

Kupní smlouva – LUPA, spol. s r.o. a
Obec Postřižín
Obec Postřižín vstoupila do jednání s firmou
LUPA, spol. s r.o. Obec požaduje převod
pozemků p.č.16/3 o výměře 3591 m2 a pozemku
p.č. 16/38 o výměře 89 m2. Jedná se o místní
komunikace, které nebyly doposud předány.
Společnost LUPA spol. s r.o. se tedy musí o tyto
komunikace starat a udržovat je.
Více informací na OÚ Postřižín.

Námi navrhované zpomalovací prahy na této
silnici nebyly zmíněnou organizací doporučeny. Důvody
uvedla následující: není provedena homogenizace po
stavbě obecní kanalizace, termín opravy z pracovní
schůzky, konané dne 21.1.2015, je stanoven do konce září
r. 2016.
V případě umístění těchto zpomalovacích prahů
nás organizace upozorňuje na podmínky s tímto počinem
spojené:
-

Veškerou údržbu na tomto prahu provádí obec
15 m před a 15 m za prahem zajistí obec zimní
údržbu.

Otázkou zůstává, zda dělat zpomalovací prahy na
silnici, která by měla projít rekonstrukcí? Jak zajistit
údržbu na komunikaci, která není naše a máme co dělat,
abychom stihli udržovat obecní komunikace? Co říkáte vy,
vážení občané? Dejte nám vědět!

POPLATKY NA ROK 2016










leden 2016

www.obecpostrizin.cz

Veškeré poplatkyna rok 2016 lzeuhradit
do 31. března 2016
osobněna OÚ Postřižínnebona účetčíslo:
11722201/0100
V případě,
že poplatekuhradítepřevodemna účet,
budeVám do poštovníschránky
do koncebřeznabezplatněvhozenaznámkana p
opelnici.
Připlatběnaúčet, zakomunálníodpad,
uveďtejako VS číslopopisné a do
poznámkyvypištejménaosob, zakteréplatíte.
KOMUNÁLNÍ ODPAD – fyzickáosoba, tp. v obci
– 450,- Kč
NEMOVITOST – bez hlášenýchosob k tp. –
700,- Kč
PES – první pes – 100,-Kč, druhý a každýdalší
pes 200,- Kč
Připlatběnaúčet, zapsa, uveďtejako VS
číslopopisné a do
poznámkyvypištejménomajitelepsa a
početzvířat.
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Zimní údržba komunikací obce

pořád, ať je posypanáno nebo ne, z Višňovky si udělali
do slepé ulice klouzačku.

V letošním roce přišla zima o něco později, než
v letech předcházejících. Začala o sobě dávat vědět
deštěm, chladem a pak velkými mrazy. Posléze
i sněhovou nadílkou. Sníh odklízíme pravidelně, i během
sněžení, solí se až po té, když sněžit přestane. Jinak by
práce údržby neměla smysl. V nové zástavbě v kopci to
letos dost klouzalo, někteří občané měli problém vyjet
autem z ulice. Snažíme se pokrýt samozřejmě celou
obec, ale dělají to jen dva lidé (někdy i jeden) a tak vás,
milí spoluobčané, žádáme o trpělivost, případně vaši
součinnost. Posypte si vchod k domu pískem, případně
popelem, tak jak se to dělalo už za našich babiček
a prababiček. Komplikace díky klouzavému povrchu měli
i popeláři, kteří několikrát po sobě nevyvezli v některých
ulicích popelnice. Firma byla na tuto skutečnost
upozorněna a celá situace by se neměla opakovat. Pokud
by se tak stalo, kontaktujte prosím OÚ Postřižín. Posyp
se dělá i hrubým štěrkem ale pokud výrazně sněží
několik dní po sobě, tato metoda není účinná. Zůstáváme
tedy věrni pluhu, košťatům a hrablům. Děti mají radost

Zrušení Smlouvy o energetickém poradenství a správě
odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu
elektrické energie a zemního plynu uzavřenou mezi
spol. Energie pod kontrolou, o.p.s. a obcí Postřižín
Dne 11.12.2013 byla tato smlouva schválena v rámci
výhodného nákupu energie pro obec. Součástí smlouvy
byla i plná moc, která byla posléze zneužita. Nejsme v
tom sami. I ostatní obce jsou nyní varovány (vše
prověřeno právním zástupcem obce), že jimi dříve
uzavřené smlouvy pravděpodobně nejsou platné,
případně jsou ze strany Energie pod
kontrolouporušovány, a tak je možné od nich odstoupit.
Společnost Amper Market, a.s. nabizí obcím převzetí
rizika spojeného s odstoupením od smlouvy se spol.
Energie pod kontrolou. Právní zástupce obce Postřižín
doporučil odstoupení od této smlouvy a uzavření smlouvy
se spol. Amper Market, a.s. na dobu určitou a to do
31.12.2016. Celou situaci bude obec nadále prověřovat
a řešit.
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Fotografie Pavel Vojta

Oprava sportovních kabin
V letošním roce bychom velmi rádi opravili
sportovní kabiny u fotbalového hřiště. Zázemí pro
sportovce je věc důležitá, neméně pro rozhodčí
a ostatní. Jelikož je fotbalové hřiště místem společných
setkání, bude tento počin jen přínosem pro nás všechny.
Pozemek je již odkoupen, můžeme tedy
přistoupit k dalšímu kroku a tím je rekonstrukce
budovy. Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu bylo prodlouženo dne 7.12.2015 a to z důvodu
doplnění zadávací dokumentace. V rámci projektu
budeme žádat o dotaci, jelikož náklady se budou
pohybovat v částcce cca 1.400.000,-Kč. Optimistický
předpoklad je, že příští rok na jaře už bychom se mohli
těšit z nově zrekonstruovaných prostor sportovního
zázemí obce Postřižín.
Rekonstrukce ulic Pražská, Máslovická
a Teplická
Na Krajský úřad středočeského kraje byla zaslána projektová
dokumentace na rekonstrukci těchto komunikací.
Financování z EU fondu, prostřednictvím programu IROP,
je možné jen na ulici Teplická. Bbohužel však ani na tuto
možnost “nedosáhneme”, neb náklady na rekonstrukci této
ulice jsou, dle stanovené výzvy, nedostačující.

Postřižínský zpravodaj

leden 2016

INFORMACEKULTURA
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Mikuláš, Anděl a Čert s Čerticí
na OÚ Postřižín

ZPRÁVY Z MATERSKÉ SKOLKY POSTRIŽÍN

Milé děti,
5. prosince jsem spolu s Čertem, Mikulášem
a Andělem navštívila Postřižín. Bylo mi z toho smutno,
protože jsme si letos zase neodnesli žádné dítě! A to vás
za námi na obecní úřad přišlo víc než 100. Anděl si
pochvaloval, jaké krásné básničky a písničky jste si pro
něj připravily. A Mikuláš od vás dostal dokonce několik
krásných obrázků a dárků. Já mám dodnes v pekle
vystavené obrázky mého čerta. Moc vám všichni
děkujeme. Pro každého z vás měl Anděl s Mikulášem
připravené perníčky (ty se pekly přímo v pekle),
v kouzelné truhle jablka či mandarinky a další sladkosti.
Děťátka, doufám, že NEBUDETE dodržovat
„Andělské postřižínské desatero“, které bylo napsané na
adventních kalendářích od Anděla.
Ptáte se “A proč?” Protože už bychom si
potřebovali v prosinci 2016 nějaké to dítě do peklíčka
odnést!! Už teď se na vás všichni moc těšíme!
Vaše Čertice.
Mgr. Bronislava Svobodová

Vítáme Vás v novém roce
Vánoční čas s koledami a besídkami utekl jako
voda, Ježíšek i nám ve školce - díky sponzorům z řad
rodičů i prarodičů - nadělil nějaké dárky a my se ani
neotočili a už tu máme zase únor. Tentokrát v roce 2016
a s ním další rok, plný povinností a zážitků.
My ve školce jsme jej začali především
návštěvou v základní škole Třebízského v Kralupech nad
Vltavou. Dne 12. ledna 2016 jsme se tam s našimi
předškoláky jeli podívat. Na kralupské prvňáčky a jejich
práci ve škole. Jsou šikovní a jde jim to báječně. Děti se
seznámily se školním prostředím a také se podívaly, kam
některé z nich půjdou na zápis. Ten se konal v této škole
26. 1. a 27. 1. 2016. Další školy měly také své termíny
zápisu. Rodiče je mohli najít
na internetových stránkách.
Rovněž naše školka očekává návštěvu zájemců o
zápis do dalšího školního roku, a to sice v polovině
května. O přesnějším datu vás budeme rovněž
informovat na našich internetových stránkách.
Dětem přejeme hodně štěstí u zápisu a v novém roce
všem spoustu pozitivních zážitků!
Kolektiv MŠ

FotoMgr. Jurák
Foto MŠ Postřižín

leden 2016

www.obecpostrizin.cz
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Výzva občanům –„Vítání občánků – malých Postřižíňáčků“
Vyzýváme rodiče nově narozených dětí, aby zasílali na
Obecní úřad Postřižín přihlášky k účasti na vítání
občánků, které se uskuteční v sobotu 7. května 2016.
Obřad „Vítání občánků" je určen pro děti s trvalým
bydlištěm na území obce Postřižín a ve věku do jednoho
roku.
Pokud byste rádi svou ratolest slavnostně uvedli mezi
občany naší obce, zašlete nám, prosím, co nejdříve
(nejpozději do 15.04. 2016) vyplněnou přihlášku,
kterou obdržíte na Obecním úřadě Postřižín. Můžete ji

podat elektronicky na podatelna@obecpostrizin.cz,
nebo písemnou formou na adresu: Obecní úřad
Postřižín, Pražská 42, 250 70 Postřižín, do hlavičky emailu nebo na obálku napište „Vítání občánků“.
Každý zájemce bude písemně kontaktován se sdělením
přesného termínu konání vítání občánků a dalších
podrobností.
Za kulturní komisi Mgr. B. Svobodová

HUDEBNÍ LEKCE YAMAHA PRO DĚTI A RODIČE
Vážení rodiče,
ráda bych vás informovala, že v naší obci probíhají
kurzy hudební školy Yamaha. Kurzy jsou určeny dětem
předškolního věku v doprovodu jednoho z rodičů.
Nejmenším dětem je určen kurz ROBÁTKA. Jedná se o
prvotní seznámení s hudbou, důraz je kladen na rytmiku
a pohybové vyjádření hudby… více najdete na
http://www.yamahaskola.cz/cs/robatka. Tento kurz je
každé úterý od 9 hodin, 2. pololetí začíná od 2. 2.2016
Pro děti starší 18 měsíců je určen kurz PRVNÍ KRŮČKY
K HUDBĚ 1. V kurzu se děti učí lidové i umělé písničky,
základy rytmizace, první „taneční“ krůčky, více na
http://www.yamahaskola.cz/cs/prvni-krucky-k-hudbe
Tento kurz je každé úterý od 10 hodin, 2.pololetí začíná
od 2. 2. 2016.

Pro předškoláky a děti z 1.tříd je určen kurz
instrumentální výuky ZOBCOVÁ SOPRÁNOVÁ A
ALTOVÁ FLÉTNA. Tento kurz je určen dětem, které se
chtějí i nadále věnovat rozvoji hudebních dovedností,
více na http://www.yamahaskola.cz/cs/zobcovafletna
VŠECHNY UVEDENÉ KURZY VYUČUJE MGR. MICHAELA
EREMIÁŠOVÁ, hudební pedagožka s dlouholetými
zkušenostmi se vzděláváním dětí.
Pokud byste měli zájem o hudební vzdělávání vašeho
dítěte v jakémkoli z těchto nabízených kurzů, můžete
mne kontaktovat na telefonním čísle 603 828252 nebo
napsat e-mail na michaela.eremias@misamusic.cz.
Jste srdečně zváni.Michaela Eremiášová

Pro pokročilé děti je určen kurz PRVNÍ
KRŮČKYK HUDBĚ 2. Rozvíjí se hudební představivost,
dovednosti, tanečně pohybové schopnosti. Tento kurz
je určen pro děti, které pokračují nebo jsou starší 3 let.
Kurz probíhá každé pondělí od 16 hodin.
Pro děti od 4 let je určen kurz RYTMICKÉ KRŮČKY. Jde
o cílenou výuku hudebních dovedností, přesné
rytmizace a intonace, velkým bonusem je také výuka
základů hry na zobcovou flétnu…více na
http://www.yamahaskola.cz/cs/rytmicke-krucky
Kurz probíhá každé úterý od 16 hodin.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZÁPIS DO ZŠ PRO ROK 2016/2017
Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová doporučuje




























- Zjistěte si ve škole kritéria, podle kterých budou ředitelka či ředitel školy při zápisu
rozhodovat. Pokud něčemu nerozumíte, obraťte se ihned na školu či
na obec (zřizovatele).
- Přítomnost dítěte a rodiče u zápisu je Vaše právo, nikoliv povinnost.
- Své dítě nemusíte nechat testovat.
- Sdělte škole pouze údaje, které jsou nezbytné k rozhodnutí. K těm nepatří údaje o
státním občanství dítěte, Vašem vzdělání či profesi.
- Hlásí se na tutéž školu více spádových dětí, než je její kapacita? Škola může některé děti
upřednostnit před Vaším za předpokladu, že použije rozumná kritéria a Vy můžete
požádat o přijetí do jiné školy, která Vašemu dítěti rovněž zaručuje právo na přednostní
přijetí.
- Má-li dítě hlášen trvalý pobyt ve školském obvodu školy, nemůže být odmítnuto ve
prospěch dítěte, které má trvalý pobyt mimo školský obvod.
- Neměňte místo trvalého pobytu dítěte účelově před zápisem. Paralyzujete školy, které si
pak neví rady s kapacitou.
- Pořadí přihlášky není rozhodující. První přihláška má stejnou hodnotu jako ta poslední.
- Losování je možná tvrdé, ale v případě nedostatečné kapacity školy nejspravedlivější
řešení. Neodmítejte ho, ale žádejte, aby bylo transparentní.
- Nenechte se ústně odbýt na zápise. Škola má povinnost Vám pomoci s podáním žádosti a
má také povinnost v případě nepřijetí dítěte vydat písemné rozhodnutí s odůvodněním.
- Nesouhlasíte s rozhodnutím o nepřijetí dítěte? Obraťte se na krajský úřad
s odvoláním.
- Nelíbí se Vám školská politika v obci, kde žijete (např. rozdílná kvalita škol, vymezení
školských obvodů, fronty na zápisech)? Komunikujte se zastupitelstvem.
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NEZAPOMEŇTE!!!
i děti, které budou mít odklad z povinné školní docházky, musí k zápisu
s sebou potřebujete rodný list dítěte a někde i přihlášku
hodnocení vašeho dítěte na zápisu do ZŠ je pouze orientační
dostavte se v čas, nestresujte sebe ani vaši ratolest

www.obecpostrizin.cz
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám přehled kulturích akcí pro rok 2016
TERMÍNY VŠECH AKCÍ BUDOU UPŘESNĚNY V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Divadelní představení pro děti – pozveme různá divadélka do naší obce
Akce pro naše seniory – posezení s hudbou a zajímavým programem
Čarodějnice – vatra, občerstvení, překvapení
Vítání občánků „Malých Postřižíňáčků“ – miminka a jejich rodiče mají svůj den
Dětský den – zábava, legrace, soutěže, občerstvení, zábava nejen pro děti
Pohádkový les – pohádkové postavy, úkoly, odměny
Šerpování prvňáčků – budoucí prvňáčci se mají nač těšit
Guláš fest – „Střihni si Guláš fest“ – akce pro všechny zdatné kuchaře a soutěživé jedince,dobré
jídlo, pití, hudba a hlavně dobrá nálada!!!
9. Lampionový průvod
TERMÍNY VŠECH AKCÍ BUDOU UPŘESNĚNY V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU, OÚ POSTŘIŽÍN SI VYHRAZUJE
PRÁVO NA ZMĚNU AKCÍ I TERMÍNŮ.

Milé maminky, chcete-li se sejít v herně v Postřižíňáčku a pohrát si s vašimi
dětmi, kontaktujte pí. Bohunku Tancošovou na tel.:604 966 495. Ráda s vámi
vytvoří rozvrh otvíracích hodin. Neváhejte!
Centrum volného času Postřižíňáček o. s. a OÚ Postřižín,
vás srdečně zvou na hudební
divadelní představení:

hraje Divadélko KŮZLE

pátek 26. 02. 2016 od 16:30h
v budově OÚ Postřižín

Přijďte se podívat na dobré divadlo!
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