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

Slovo úvodem …
Vážení spoluobčané,
velmi si vážím vaší důvěry, kterou jste nám, zastupitelům, projevili ve volbách. Dovolte mi, abych vás informoval o podstatných změnách, které se v naší obci udály
v posledních týdnech.
Jak jistě víte, dne 27. 2. 2015 došlo na zasedání
zastupitelstva k odvolání bývalé starostky, Ing. Jany Motyčkové a 1. místostarosty, pana Pavla Vojty. Toto nebyl
v žádném případě krok unáhlený. Dlouho trvající napjatá
atmosféra na obecním úřadu si žádala rázné řešení. Se
zastupiteli a paní starostkou jsme v minulosti hledali společnou cestu a řeč, což se nám, bohužel, nepodařilo. A
právě proto, že se snažím věci dělat transparentně a dokončovat je, byl tento počin nezbytný. Byl jsem tedy následně zvolen novým starostou obce (jsem jako neuvolněný starosta) a místostarostou byl zvolen pan Radim
Fojtů (též neuvolněn). I když se některým z vás může
zdát, že se jedná o konkurenční boj mezi zastupiteli,
opak je pravdou. Dovolte mi pár slov o naší pracovní budoucnosti, o rozvoji obce.
K projednání a dokončení jsou tyto rozpracované
projekty – budeme se je snažit úspěšně uzavřít
v co možná nejkratším čase k obecné spokojenosti:
1) napojení staré zástavby na čistírnu odpadních vod
(ČOV) – schválení kupní smlouvy s firmou TE CAPITAL
INVESTMENT a.s. – stavitel ČOV, včetně přílohy se seznamem dotčených nemovitostí (vše konzultováno
s právním zástupcem)
2) provedení oprav komunikací v obci, v závislosti na napojení přípojek na ČOV
3) transparentní úřad – veškeré smlouvy, uzavřené obcí,
budou k dispozici na internetových stránkách obce,
možnost nahlédnutí na účet obce
4) upřesnění výběrového řízení na stálé právní služby
pro obec
5) BIO odpad a jeho svoz
6) dotace obce a systém jejich přidělování
7) bezpečnost obce – možnost instalování kamerového
systému

info@obecpostrizin.cz – www.obecpostrizin.cz
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Vážení spoluobčané, všichni jsme občané Postřižína, každý z nás má právo na svůj názor. Dokážu
vám, že pokud jde o dobro celku, nedělíme se na dva
tábory, pracujeme jako tým, nasloucháme vám. Vynasnažím se, s pomocí zastupitelů, pracovat co nejlépe a
nejsvědomitěji. Nechám na vás, jak mou snahu a snahu
zastupitelů v blízké budoucnosti zhodnotíte.
Přeji vám příjemný začátek jara a Veselé Velikonoce.
Mgr. Miroslav Jurák
starosta obce Postřižín

Za účelem zkvalitnění a zefektivnění komunikace
občanů s obecním zastupitelstvem byla zveřejněna
čísla mobilních telefonů starosty a místostarosty
obce:
Starosta (Mgr. Miroslav Jurák) 602 423 425
Místostarosta (Radim Fojtů)

606 042 690

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
za únor a březen
27. 2. 2015
-

-

ZO schvaluje odvolání starostky obce.
ZO v souladu s ust. §84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí starostou obce Postřižín pana Mgr. Miroslava Juráka.
ZO ruší usnesení zastupitelstva obce č. 5/1/2014 ze dne 5. 11. 2014, kterým bylo určeno, že pro výkon funkce
starosty obce Postřižín bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn
ZO schvaluje odvolání 1. místostarosty obce.
ZO ruší a doplňuje usnesení zastupitelstva obce č. 15/1/2014 ze dne 5. 11. 2014 následujícím způsobem: u neuvolněného místostarosty bude odměna ve výši 18 000 Kč a u neuvolněného starosty bude odměna ve výši 20 000 Kč.
ZO volí předsedou finančního výboru zastupitelstva obce pana Ing. Aleše Jakubíka.
ZO volí předsedou kontrolního výboru zastupitelstva obce pana Mgr. Karla Krykorku.
ZO volí členkou kontrolního výboru zastupitelstva obce paní Martinu Chadimovou.
ZO se shodlo, že do 6. 3. 2015 proběhne pracovní schůzka ohledně schválení Kupní smlouvy s firmou TE. Capital
Investment a. s., schválení Kupní smlouvy pozemku p. č. 183/87, souhlasu vlastníka s napojením na ČOV Postřižín
a nejpozději do 13. 3. 2015 bude svoláno zasedání zastupitelstva obce, na kterém budou tyto body předloženy
ke schválení.
ZO ukládá vedení obce zpracovat návrh na řešení pro oddělené soustřeďování kovů a biologicky rozložitelného
odpadu a předložit tento návrh řešení na jednání zastupitelstva ke schválení.
ZO ruší výběrové řízení na právní služby a ukládá vedení obce vypsat nové výběrové řízení na právní služby. Zastupitelstvo obce Postřižín ustanovuje hodnotící komisi ve složení Markéta Fálová, Ing. Aleš Jakubík a Radim Fojtů.

13. 3. 2015
-

-

ZO odsouhlasilo prodej pozemku pod původní a novou čističkou odpadních vod (ČOV) firmě TE. Capital Investment a.
s. v celkové hodnotě 600 000 Kč.
ZO odsouhlasilo koupi pozemku pod kabinami u fotbalového hřiště a pozemek za fotbalovým hřištěm (v ulici K Moklině) o výměře 2 170 m2 od firmy TE. Capital Investment a. s. za 2 033 100 Kč. Tento pozemek bude využíván
k aktivitám obce.
ZO schválilo, že se souhlasem vlastníka ČOV (TE. Capital Investment a. s.) a správcem ČOV (STAVOKOMPLET spol.
s r. o.), dojde k napojení staré zástavby obce Postřižín do ČOV do 14 dnů.
ZO schválilo bezplatný svoz Bio odpadu (viz dále)

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 15. dubna 2015 od 18 hodin
na Obecním úřadě Postřižín.

strana 2

Postřižínský zpravodaj

březen 2015

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Stará zástavba obce Postřižín bude v nejbližších dnech napojena na ČOV
Vlastník Čističky odpadních vod Postřižín (ČOV) společnost TE. Capital Investment a. s. dala souhlas k napojení
staré zástavby obce k ČOV. Aby se vlastník nemovitosti
mohl připojit k ČOV je nutné, aby měl předem uzavřenou smlouvu na odvod splaškových vod s provozovatelem ČOV společností STAVOKOMPLET spol. s r. o. Tento
souhlas s napojením je pro dále uvedené nemovitosti
staré zástavby udělován bezplatně a je neodvolatelný.
K ČOV bude tedy nově napojeno více jak 400
obyvatel Postřižína. Pro přehlednost jsou dále uvedeny
ulice a čísla popisná připojovaných nemovitostí:
K ČOV bude připojena ulice Dlouhá – nemovitosti s č. p.: 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36,
40, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 58, 60, 61, 66, 68, 77, 83,
98. Dále ulice Příčná – nemovitosti s č. p.: 4, 10, 14, 15,
18, 114.

Připojena budou také ulice U Koupaliště – nemovitosti s č. p.: 6, 8, 9, E10, 11, 104, 105, 106, 107,
ulice Krátká – nemovitost s č. p.: 7, ulice Okružní – nemovitosti s č. p.: 19, 20, ulice V Zátiší – nemovitosti s č.
p.: 23, 70, 72, 73, 74, 96, 100, 102, 118, ulice Vinohradská – nemovitosti s č. p.: 52, 67, 69, 99, 101, 169,
ulice Teplická – nemovitosti s č. p.: 54, 97, 115, ulice U
Hřiště – nemovitosti s č. p.: 56, 59, 62, 63, 65, ulice
Máslovická – nemovitosti s č. p.: 64, 71, 75, 76, 78, 79,
84, 87, E103, 108, 194, 195, ulice Zahradní – nemovitosti s č. p.: 81, 88, ulice Úžická – nemovitosti s č. p.:
82, 85, 86, 92, 94, 113, 119, ulice Nová - nemovitosti
s č. p.: 89, 91, 95, 109, 111, 116, ulice Na Skále – nemovitosti s č. p.: 117, 190, 191, 192, 193, 196, 197.
Podrobnější informace lze získat na obecním
úřadu.

Pravidelné svozy bioodpadu budou zahájeny v dubnu
Od začátku ledna tohoto roku platí vyhláška, podle
které jsou města a obce povinny zajistit pro své občany
třídění bioodpadu a kovů. Přičemž záleží na samotných
obcích, jak sběrná síť bude vypadat. Zda budou dávat
bioodpad do sběrného dvora, obecních kompostů či do
hnědých popelnic. Právě poslední uvedenou možnost
rozhodlo zastupitelstvo poskytovat v obci Postřižín.
Jsou v zásadě tři možnosti, jak se ke třídění bioodpadu připojit. První se nabízí těm, kteří službu svozu
bioodpadu využívali již v minulosti. Ti mají nyní nádobu
pouze v pronájmu a firma Regios a. s. jim nabízí možnost odkupu této nádoby v ceně 726 Kč (za nádobu o
objemu 240 l) a 605 Kč (za nádobu o objemu 140 l).
Druhá možnost je objednat si na obecním úřadu novou
nádobu. Potom je cena 1120 Kč (240 l) a 980 Kč (140 l).
Třetí možnost, která se zájemcům o třídění bioodpadu
nabízí, je nákup nádoby u jiného prodejce. Zde je ale
důležité si dát pozor, zda se jedná o nádobu určenou
pro bioodpad. Každá nádoba pak musí být označena
známkou svozové firmy, kterou si občané mohou vyzvednout zdarma na obecním úřadu.
Poplatky za nádoby (jak odkup použité nádoby,
tak nákup nové nádoby) je možné uhradit na obecním
úřadu od 18. března 2015. Svoz bioodpadu bude zahájen

březen 2015

od 1. dubna a potrvá celou sezónu do 30. listopadu. Svážet se bude ve středu jednou za 14 dní. První svoz v
tomto roce bude 8. dubna 2015 a poslední 18. listopadu
2015.
Je zřejmé, že vyjmutí kompostovatelných odpadů z běžného odpadu má smysl, a to jak z hlediska
ekonomického, kdy posečená tráva nezabere polovinu
popelnice, tak z hlediska ekologického. Ale co všechno
vůbec do bioodpadu patří?
V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady všeho druhu z kuchyně, domácnosti i zahrady. Jedná se například o květiny, zbytky ovoce, zeleniny a brambor, kávovou sedlinu a vylouhované sáčky
čaje, rozdrcené vaječné skořápky, popel ze dřeva, hygienický papír, v malém množství i novinový papír, posečenou trávu apod.
Naopak zásadně nevhodné ke kompostování je
vše, co vadí procesu tlení, zejména látky jako sklo,
kovy, umělé hmoty a textilie. Dále pak materiály, které
vykazují nebo mohou vykazovat vyšší obsah škodlivých
látek, jako například obsah sáčku z vysavačů, maso a
zbytky jídel, popel z briket a uhlí, barevné časopisy,
smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků,
uhynulá zvířata, léky a pleny, igelit apod.

Postřižínský zpravodaj
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
V Kozomíně probíhají projekty na zpracování biomasy a výstavby papírny
s rozsahem výroby 26 000 tun papíru ročně
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás informovala o projektech, které se realizují ve vedlejší vesnici KOZOMÍN a mohou mít vliv, ať
už pozitivní, či negativní, na naši obec.
BOR Biotechnology a. s. je společnost zabývající
se sběrem, zpracováním a prodejem biomasy ve formě
dřevěné štěpky. V lednu 2013 byla zahájena realizace
projektu KOZOMÍN - technologie na výrobu elektrické a
tepelné energie. Dalším krokem by měla být výstavba
papírny. Celý projekt by tedy měl být energeticky
soběstačným areálem. Celková výše investice je necelých 600 miliónů korun.
Společnost BOR Biotechnology a. s. obnovuje
odvětví výroby papíru, které v České republice téměř
zaniká. Účinná technologie vysokoteplotního zplyňování
biomasy, tzv. termické zplyňování, má několik výhod
oproti klasickému spalování:
1.) nevytváří zápach
2.) nevytváří emise
3.) nevytváří prašnost
Společnost BOR Biotechnology a. s. také vytvořila projekt papírny – specializovaný provoz výroby hygienických papírů, tzv. tissue papír. Papírna by měla
pracovat s dováženou buničinou. Typický zápach, který
vzniká právě při výrobě buničiny, je tedy vyloučen.
INFO
KDE: pozemek 301/13 – 16 532 m2
OBJEM VÝROBY: 26 000 t papíru ročně
PROVOZ: 325 dní v roce

OZNÁMENÍ EIA
….„Vlivy tohoto záměru byly podrobně zkoumány modelovým hodnocením kvality ovzduší, akustickou studií, dendrologickým průzkumem, hodnocením
vlivů na veřejné zdraví, dopravně-inženýrskou studií
a odborným vodohospodářským posudkem. Ze všech
těchto zkoumaných oblastí vyplynulo závěrem, že vliv
papírny BOR Biotechnology Kozomín na životní prostředí
je málo významný a akceptovatelný. Žádný z negativních vlivů nezpůsobí zhoršení kvality životního prostředí
nad únosnou mez……“
Zní to všechno krásně a bezproblémově, že? nová pracovní místa, studie nezjistily žádná porušení
předepsaných limitů. Ale pár otázek se přeci jen nabízí…
Vezmeme-li v potaz, kolik tun ročně tissue papíru bude vyrobeno, je jasné, že tyto tuny musí být také
odvezeny kamiony. Což bezpochyby zvýší emisní limity
v ovzduší. Papírna potřebuje zaměstnance a ti se budou
dopravovat do práce – ať už autem nebo autobusem,
zhoustne nám tedy i doprava? Každá výroba produkuje
odpad – jaké je jeho zpracování? Opravdu nebude žádná
hluková zátěž pro okolní obyvatele? Provozem papírny
se možná hygienické limity pro hluk nezvýší, ale co nárůstem dopravního provozu? Při výrobě má být také čerpána voda z podzemních zdrojů – jaký to bude mít dopad v suchých letních měsících na naše studny? O estetickém vlivu, na už tak průmyslovou krajinu, ani nemluvím….
Ráda bych poděkovala panu Davidu Hozmanovi.
Díky jeho iniciativě můžeme vstoupit, jako účastník řízení, do jednání ohledně změny územního plánu č. 3 –
obec Kozomín, která zahrnuje projekt BOR Biotechnology a.s. Náš hlas může mít vliv. Děkuji vám.
Markéta Fálová

Postřižínský zpravodaj,

Adresa redakce:

3/2O15 (březen), dvouměsíčník (Postřižín, 20. 3. 2015)
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Krátké zprávy z obecního úřadu
Umístění kontejneru na kovový odpad
Jelikož popularita nápojů v plechovkách stále stoupá, a
tím i jejich podíl na celkovém komunálním odpadu, rozhodlo se zastupitelstvo obce Postřižín k trvalému umístění kontejneru na kovové obaly na území obce. Šedý
kontejner bude postaven vedle kamenné prodejny, kde
je již v současné době využíván kontejner na šatstvo.
Do kontejneru na kovové obaly lze kromě zmíněných nápojových plechovek také vhazovat vymyté
konzervy od potravin, vymyté zvířecí konzervy, tuby,
umyté uzávěry a víčka od nápojů a jogurtů. Naopak
do kontejneru nepatří tlakové kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů či kovové obaly od barev, benzínu
a motorových olejů. Tyto obaly je možné vyhodit
v rámci svozu nebezpečného odpadu.
Při zvýšeném zájmu o využívání kontejneru
na kovové obaly je možnost umístění dalších takových
kontejnerů v Postřižíně.

Mateřská škola (MŠ) Postřižín nabízí vaření obědů
pro cizí strávníky
Od 1. 4. 2015 rozšiřuje MŠ Postřižín svou činnost
a v rámci tzv. doplňkové činnosti bude nabízet možnost
stravování i cizím strávníkům. Příprava obědů pro cizí
strávníky bude prováděna současně s přípravou stravy
pro děti a zaměstnance MŠ.
Cizí strávníci si svůj oběd budou odnášet
ve
vlastních
jídlonosičích
dle
předepsaných
hygienických zásad. Cena oběda bude 59 Kč a jeho
odběr bude umožněn od 12:30 do 13:00.
Zájemci se mohou přihlásit každý všední den
během dopoledne u vedoucí školní jídelny. Počet
strávníků je omezen kapacitou školní jídelny. Bližší
informace u vedoucí školní jídelny, mobil: 777 677 803,
email: hospodarka@mspostrizin.cz.

POZVÁNKY
Pozvánky – Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 proběhne na pozemku
za hřištěm tradiční Pálení čarodějnic. Již od 18 hodin se
děti mohou těšit na různé a neobvyklé soutěže, které
mimo jiné zahrnují překusování žížal, lopatones, bramboromet či koštěběh. V půl osmé bude zapálen hlavní oheň.
A celý večer vyvrcholí o hodinu později. Na půl devátou
je připravena ohnivá show.
Pozvánky – Máslovická šlápota
Obec Máslovice všechny srdečně zve na 28. ročník turistického pochodu Máslovická šlápota aneb Šlapeme
do Máslovic stloukat máslo. Pochod se uskuteční v sobotu
11. dubna 2015. Na výběr jsou trasy různé délky a náročnosti. U té nejdelší, která vede z Prahy, na turisty čeká
20 km. Nejkratší trasy v rozmezí 3 či 5 km provedou zájemce po okolí Máslovic.
Na pochod navazuje od 11 hodin bohatý program
na místní návsi. Kde samozřejmě nebude chybět tradiční
stloukání másla. Těšit se také můžete na různé soutěže a
tvořivé dílny, divadlo pro děti a hudební vystoupení.
Více informací na tel.: 724 191 246 nebo na webových stránkách: www.maslovice.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 16. května 2015.
Obřad „Vítání občánků" je určen pro děti s trvalým bydlištěm na území obce Postřižín a ve věku do jednoho
roku.
Pokud chcete svou ratolest slavnostně uvést
mezi občany naší obce, zašlete nám co nejdříve
(nejpozději do 30. 4. 2015) jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště, popř.
kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště,
a to buď elektronicky na podatelna@obecpostrizin.cz,
nebo písemně na adresu: Obecní úřad Postřižín, Pražská
42, 250 70 Postřižín, do hlavičky e-mailu 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
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KULTURA Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE
Centrum Postřižíňáček informuje o svých aktivitách
Divadelní představení Divadýlka z pytlíčku
V pátek 6. 2. 2015 se ve společenské místnosti místního
OÚ konalo odpolední divadelní představení pro děti. Bohužel se divadlo konalo v období velké nemocnosti a tak
přišli pouze ti nejodolnější. A opravdu se bylo na co dívat.
Pražské Divadýlko z pytlíčku předvedlo opět
jednu ze svých výborných pohádek – pohádku „O drakovi“. Jednalo se o pásmo čtyř na sebe navazujících
pohádek, jejichž hlavní postavou je drak, který se chce
ženit, ale při své pouti za nevěstou dojde k myšlence,
že tento nápad nebyl až tak šťastný a celou akci vzdá.
Všechny děti, i ty nejmenší, si představení hodně užívaly. Přispěly k tomu i krásně vytvořené loutky, které
autoři hry vyrobili z košťat.
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Nemohli jste se zúčastnit a rádi byste viděli
další pohádku od těchto tvůrců? Přijďte se podívat v pátek 17. 4. 2015 v 16:30 hodin do prostor Obecního
úřadu Postřižín. Tentokrát bude připravena pohádka
pod názvem HRÁTKY S ODPADKY, kde jsou hlavními
představiteli příběhu dva tvorové, kteří se narodili
na smetišti. A když se někdo narodí na smetišti, nejenže
vypadá jako smeták, ale hlavně miluje odpadky a nepořádek. Tato prapodivná záliba našich dvou tvorů se pochopitelně ani trochu nelíbí lidem a nadpřirozeným bytostem, a tak brzy dochází ke konfliktu. No a jak to
všechno dopadne? To Vám v této pohádkové komedii,
kde nechybí veselé písničky, živá i reprodukovaná
hudba, velké, barevné a výrazné loutky a recesistické
kousky, prozradí herečky z Divadýlka z pytlíčku.
Všichni jste srdečně zváni!
Radka Kňourková
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INZERCE
INFORMACE
KULTURA Z OBECNÍHO ÚŘADU
Velikonoce se blíží…
Blíží se velmi oblíbený svátek, oslava jara z dob pohanských. Barevné stužky, malovaná vajíčka, pomlázky, velikonoční nádivka, pečený beránek, sem tam nějaká ta
„štamprdlička.“
Velikonoce - latinsky pascha, řecky πάσχα – pascha, hebrejsky  ֶּפסַחpesach – přechod, přejití, anglicky
Easter). Dle etnologie navazují Velikonoce na tradici původně pohanského svátku
V České republice jsou nyní Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista (třetího dne po jeho ukřižování). V západní křesťanské tradici připadá neděle
Zmrtvýchvstání na první neděli, po prvním jarním
úplňku, po rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben.
Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských
Velikonoc může být zmínka v listech apoštola Pavla. Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již
od počátku je významově provázáno s židovskou oslavou
Pesachu, jejíž prvky v sobě nese dodnes. Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní, které vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého – letnice. První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice pravděpodobně původ v pohanských oslavách příchodu jara.
K nejznámějšímu velikonočnímu pečivu patří
mazanec nebo velikonoční věnec, do jehož středu se
často dávala obarvená vajíčka, beránek nebo drobné jidášky. Oblíbenou, nepříliš pracnou pochoutkou je ale i
velikonoční nádivka s jarními bylinkami a uzeným masem. Nesmíme zapomenout ani na beránka!
Mazanec
40 dkg polohrubé mouky, 8 dkg cukru, 10 dkg rozpuštěného másla, kvásek (1/8 l mléka, 3 dkg droždí, trochu
cukru), 5 dkg mandlí, 8 dkg rozinek, 1 dl mléka,
3 žloutky, citrónová kůra, špetka soli
Z droždí, cukru a mléka připravíme kvásek,
který necháme v teple vykynout. Smísíme mouku, sůl,
žloutky, rozpuštěné máslo a citrónovou kůru. Přidáme
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kvásek a zpracujeme v těsto, do kterého zamícháme nasekané oloupané mandle a rozinky. Přikryjeme čistou
utěrkou a necháme na teplém místě vykynout.
Z vykynutého těsta uhněteme kulatý bochánek,
který necháme na plechu vykynout. Nařízneme ve tvaru
kříže (asi 2 cm hluboko), potřeme žloutkem a ve vyhřáté
troubě upečeme.
Jidášky
50 dkg polohrubé mouky, 12 dkg másla, 9 dkg cukru,
3 dkg droždí, 3 kostky cukru, 1–2 žloutky, ¼ l mléka,
citrónová kůra, sůl
Příprava kynutého těsta je obdobná jako
u mazance. Z vykynutého těsta vyválíme váleček, který
zatočíme tak, aby vzniklo kolečko. Kolečka lze
i vykrajovat sklenkou. Z těsta můžeme vytvořit i jiné
tvary.
Na plechu je necháme ještě 20–30 minut
kynout, poté dorůžova upečeme v předem vyhřáté
troubě. Vychladlé jidášky rozkrojíme a potíráme
medovým máslem.
Piškotový beránek
17,5 dkg polohrubé mouky, 15 dkg cukru, 3 vejce,
½ sklenky oleje, ½ sklenky horké vody, ½ prášku
do pečiva
Žloutky s cukrem a olejem mutřeme do pěny,
po částech přidáváme horkou vodu a mouku s kypřicím
práškem. Z bílků ušleháme tuhý sníh, který do těsta
lehce vmícháme. Pečeme ve středně vyhřáté troubě.
Velikonoční nádivka
Přibližný rozpis: 10 housek, 10 vajec, mléko, smetana,
50 dkg uzeného masa, 50 dkg vepřového masa (kýta,
krkovice), sůl, kopřivy nebo petrželka
Housky nakrájíme na kostičky a namočíme
do mléka, přidáme pokrájené uvařenémas a žloutky,
oprané a nadrobno pokrájené bylinky, osolíme. Z bílků
ušleháme tuhý sníh a lehce vmícháme. Pečeme
ve větším pekáči asi ½ hodiny, podáváme teplé
i studené.
Hezké Velikonoce vám všem.
Markéta Fálová
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NÁZORY A PŘIPOMÍNKY
Je čas odejít
Od vítězství ve volbách jsem se neprezentovala žádným
příspěvkem v Postřižínském zpravodaji. Jednoduše jsem
to nepovažovala za nutné, byla jsem zvolena, aby za
mnou byla vidět skutečně odvedená práce, ne abych o
svých plánech jen hezky psala. Vlastně to je také jeden
z důvodů mého odvolání, prostě nejsem spisovatel a
politik, jsem jen technik v sukních.
Nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří
za mnou stáli, pro které jsou výsledky práce důležitější,
než sliby. Vaše důvěra a podpora je mou největší
odměnou. Ale v podstatě se nic nemění, dál budu chodit
po vesnici, jen nebudu fackovací panák a nebudete mě
oslovovat paní starostko (stejně se mi to nikdy nelíbilo,
vyřazuje to z kolektivu).
Nudit Vás výčtem toho, co bylo za posledních
osm let v obci uděláno a vystavěno, je zbytečné. Ti,
kteří tu žijí déle, si toho jsou vědomi, těm, kteří se
přistěhovali, je to jedno. Rozšíření pracovní doby úřadu
a zavedení dalších služeb, berou dnes občané jako
naprostou samozřejmost. Vážit si toho co máme,
umíme, až když to ztratíme. Polyfunkční hřiště již
bereme jako samozřejmost a výstavba kanalizace se
„náplav“ netýká, protože oni přece napojení na čističku
mají. Že tu žije přes 400 občanů, kteří stále musí
přemýšlet, kdy vyprat a zda se vykoupat, protože jímka
je skoro plná a vyvezou ji až příští týden, je nezajímá.

A přesto už mohlo být těchto více jak 400 občanů
uspokojeno, nebýt jednání zastupitelů, kteří účelově
protahovali jednání s vlastníkem rozšířené čističky
odpadních vod o prodeji pozemků pod čističkou. Mnozí
se ptali, proč se tak snadno vzdávám? Protože jsem
pochopila, že mé odvolání je podmínkou pro schválení
prodeje pozemků pod čističkou. Odvolána – schváleno,
9 měsíců tahanic zapomenuto, 15 měsíců nevyužívaná
investice bude konečně zprovozněna.
Ani výstavba mateřské školky se neobešla
bez potíží, termín výstavby nebyl firmou dodržen, a tak
děti místo v září nastoupily do své školky až v únoru.
Teď už stačí jen dokončit zahradu a dílo bude moci být
používáno ke spokojenosti dětí i personálu.
Co závěrem. Nejsem a nikdy jsem nechtěla být
politikem, na jejich politické hry, zákulisní intriky
a obstrukce mám vlastní názor. Kde je starý dobrý selský
rozum? Vždy jsem pracovala v dobré víře, že tak činím
v zájmu obce a jejich občanů. Jsem a vždy budu čestný
člověk, pro kterého slib stále znamená závazek.
Laťka byla nastavena a přeskočit ji se ctí, bude náročný
úkol. Přeji novému vedení obce hodně štěstí,
entuziasmu a pracovních úspěchů.
Ing. Jana Motyčková

Kapesní jízdní řády linky 370
Postřižín → Praha
Pracovní dny
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Praha → Postřižín

So, Ne, Svátek

43
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43
43 nejede 24.12.

Pracovní dny
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So, Ne, Svátek

čára pod = zastávka Postřižín, U kapličky
30
30

30
25 30
55
55
25
15 50
15 45

Legenda:

30

30
30

kurzíva = v zastávce Odolena Voda, Dolní
náměstí na daný spoj navazuje spoj 373
(Postřižín – Praha), nebo na spoj 373 navazuje spoj 370 (Praha – Postřižín)
Platnost:
Tyto jízdní řády platí:
od 1. 3. 2015 do 12. 12. 2015.
Pozn.:
Od 16. 3. 2015 do odvolání platí výlukový jízdní řád
kvůli uzavření mostu T. G. Masaryka v Kralupech
nad Vltavou. S ohledem na délku objízdných tras
jsou všechny linky PID ukončeny v zastávce „Kralupy
nad Vltavou, Lobeček. Uzavírka by měla trvat do 31.
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