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

Den Dolního Povltaví je úspěšně za námi
Den Dolního Povltaví proběhl již posedmé
tentokrát v naší obci. Během deštivého dopoledne
věnovanému sportu představily jednotlivé obce ze
svého středu ty nejlepší sportovce. Na hřištích se
utkala fotbalová mužstva, nohejbalová družstva a
nejmladší sportovci se utkali ve vybíjené. Postřižín
byl reprezentován ve všech třech kategoriích.
Vesměs kulturní odpoledne připravily návštěvníkům
pěvecké sbory, mateřská škola a dětské kluby
z okolních vesnic. Večer byl, jak tradičně bývá, ve
znamení hudby.
Déšť nezklamal. Většina z nás se probouzela
do deštivého rána a při pohledu z okna se nejevilo
žádné zlepšení. V devět hodin stáli sportovci připraveni k přátelskému souboji, trochu oxymóron zdá
se, ale tak většina z desítky starostů nazývá právě tyto

info@obecpostrizin.cz – www.obecpostrizin.cz
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každoroční turnaje. Tmavé nebe nad Postřižínem stále
chrlilo kapky deště. I přesto nadšení sportovců
neopadlo a o hodinu později se zahájil turnaj v
minikopané, kde své prvenství obhájila obec Veliká
Ves.
Ve sportu, v němž jednotlivé vesnice byly
reprezentovány dětmi – ve vybíjené si zlatý pohár odnesla Odolena Voda, kde našel své mistry i třetí
míčový sport – nohejbal.
Čas oběda přinesl (tedy kromě tržeb prodejcům občerstvení) i slunečné počasí, které vydrželo po
celé dopoledne.
TS

Na foto (zprava): starostka Jana Motyčková,
moderátor Aleš Jakubík a předsedkyně kulturní
komise Renata Majerová; autor TS

Zbylá část reportáže s fotografiemi – viz str. 4 a 5.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
za březen, duben a květen
20. 3. 2013
-

ZO schválilo dotaci Centru volného času Postřižíňáček ve výši 38.000,- Kč, SK Postřižín ve výši 20.000,- Kč,
MK Postřižín ve výši 28.000,- Kč, p. Helískové ve výši 25.000,- Kč.
ZO schválilo uzavření Smlouvy o dílo s firmou Milana Parmy ve výši 504 541,- Kč.
ZO schválilo výsledek výběrového řízení firmu Projekce dopravní Filip s.r.o. jako dodavatele zakázky
„Zpracování PD stavby: Rekonstrukce budovy ev. č. 103 - zázemí sportovců“ v ceně 66.550,- Kč.

10. 4. 2013
-

ZO schválilo výběrovou komisi ve složení p. Volhejn, p. Janda, p. ing. Jakubík, p. Marcol, p. Komůrka a
náhradníky v komisi ve složení p. Kunert, p. Svoboda, p. Šmucr, p. Burka, p. Krykorka.
ZO rozhodlo v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) o pořízení Změny č.
2 územního plánu Postřižína.
ZO souhlasí s rozpočtovou úpravou č. 1. Tato úprava zvyšuje příjmy o 128 tis. Kč a zvyšuje výdaje
o 363 tisíc Kč.
ZO schválilo uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku par. č. 183/240 Modelářskému klubu Postřižín.
ZO schválilo odprodej pozemku par. č. st. 553 o výměře 8 m2 firmě ČEZ Distribuce, a.s.
ZO pro výstavbu MŠ určuje modulové systémy, preferuje stavbu trvalého charakteru.

15. 5. 2013
-

ZO
ZO
ZO
ZO
ZO

schválilo závěrečný účet obce Postřižín k 31. 12. 2012 a výsledek hospodaření ve výši 10.711.984,47 Kč.
bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Postřižín za rok 2012.
schválilo rozpočtovou úpravu č. 2., která zvyšuje příjmy o 269 tisíc Kč a zvyšuje výdaje o 503 tisíc Kč.
schválilo uzavření Kupní smlouvy IV-12-6000193, Postřižín-kVN, kTS, st. 553 – 8m2.
schválilo uzavření Smlouvy o dílo na zpracování PD – Rekonstrukce budovy č. ev. 103.
Plné znění usnesení najedete na webových stránkách obce Postřižín:

www.obecpostrizin.cz
nebo si můžete vyžádat informace na obecním úřadě.
Jana Motyčková
starostka

Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce

Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce Postřižín se bude konat v pondělí 3. června od 18 hodin na
Obecním úřadě Postřižín.
Postřižínský zpravodaj,
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3/2O13 (květen), dvouměsíčník (Postřižín, 25. 5. 2013)
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Postřižín se stal novým členem skupiny MAS
Nejde o dozvuk masopustních rejů. Obec
Postřižín spolu s dalšími obcemi v okolí iniciovala
v lednu vznik MAS Nad Prahou. Co znamená ta zkratka?
V češtině se vžilo označení místní akční skupina.
„Zavání to trochu totalitním slovníkem, ve skutečnosti
se pod tím ale skrývá společná aktivita obcí,
neziskových organizací a podnikatelů na přesně
vymezeném území při realizaci potřebných a zajímavých projektů. O tom by v předchozí éře nemohla
být řeč. Původní anglický název by se měl doslova
překládat místní skupina akce,“ vysvětluje starostka
Jana Motyčková.
Místní akční skupiny jsou zároveň jedním
z důležitých zprostředkovatelů finanční pomoci z EU.
„Do středočeských obcí, které se do MAS zapojily,
plynulo v posledních pěti letech necelých 600 miliónů
korun. Pomohly na světlo celé řadě drobných
projektů. Obce a místní spolky mohly rekonstruovat
centra pro volný čas. Vznikala drobná sportoviště a
dětská hřiště. Podnikatelé se dostali k moderním
výrobním technologiím,“ zmiňuje úspěšné projekty
náměstek
ředitele
Státního
zemědělského
intervenčního fondu Jan Havlíček.
Prvním krokem při vzniku MAS je spojit území
obcí a měst pod jedním regionem. Čím větší toto
území je, tím větší obnos peněz bude možné pro
region v budoucnu získat. MAS Nad Prahou zahrnuje
zatím 25 obcí od pravého břehu Vltavy po levý břeh
Labe. Podařilo se tak spojit dva existující mikroregiony
– Dolní Povltaví a Region povodí Mratínského potoka.
Do poloviny února se do MAS Nad Prahu stihlo
zapojit téměř 30 neziskových organizací a podnikatelů. Přistoupit bude samozřejmě možné i kdykoli
později. Podrobné informace je možné už teď najít na
adrese www.nadprahou.eu.
Úkolem MAS v následujících měsících letošního
roku bude připravit strategii rozvoje území a pravidla
pro nakládání s evropskými dotacemi. Jednou

květen 2013

Mapa území obcí sdružených ve skupině MAS
(převzato z www.nadprahou.eu)

z předností tohoto způsobu rozdělování prostředků je
to, že k němu nedochází ve vzdálených krajských nebo
státních úřadech, ale přímo v místě a o úspěchu
jednotlivých projektů rozhodují místní lidé ze samospráv, z řad neziskovek a podnikatelů. „S každým
rozdělováním finančních prostředků jsou spojeny
komplikace a nezbytná administrativa. Museli jsme se
ale rozhodnout, zda necháme příležitost plavat, nebo
tohle rozdělování jako nutné zlo uneseme. Dali jsme
přednost tomu druhému s tím, že se budeme všemi
silami snažit byrokracii omezovat,“ vysvětluje paní
Motyčková a zdůrazňuje, že zejména pro neziskové
organizace to může být důležitá pomoc. Všechny
ostatní zdroje dotací pro ně totiž postupně zanikly. „V
balíku peněz určených k přerozdělení prostřednictvím
MAS by naopak mohlo prostředků v budoucím období
od roku 2014 dokonce přibývat. Evropská unie totiž
rozdělování prostředků touto formou v menších
regionech podporuje,“ dodává Jan Havlíček.
„Byla bych moc ráda, kdyby nakonec MAS Nad
Prahou nepřivedla do regionu jen peníze, ale podařilo
se ji spojovat a posilovat i zajímavé aktivity. V dobře
fungujících MASkách ve středních Čechách se to
opravdu daří. Neziskové organizace i obce si vzájemně
pomáhají. Mohou se vyhnout zbytečným slepým
uličkám a někdy spolu i v dobrém soutěží,“ shrnuje
paní starostka.
Iva Cucová
ředitelka společnosti MAS Nad Prahou o.p.s.
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Posudek o Letišti Vodochody byl zpracován a vyšel kladně
I přes četné námitky obcí a obyvatel žijících v okolí
Letiště Vodochody končí posudek EIA kladným
závěrem.
Na Obecním úřadě Postřižín mohou občané
nahlédnout do Posudku o Letišti Vodochody
zpracovaném RNDr. Vladimírem Ludvíkem z firmy
Ekoteam.
V první ze dvou brožur jsou podána vyjádření
jednotlivým obcím. V druhé jsou pak zaznamenány
odpovědi jednotlivým občanům dotčených vesnic.
Obci Postřižín jsou věnovány strany 165 až
179. Jako většina ostatních vesnic a měst v okolí
Letiště Vodochody i obec Postřižín považuje za
nejpodstatnější problém hlukovou zátěž, dále
napojení Letiště Vodochody na automobilovou dopravu
a mimo jiné žádala upřesnění problematiky nakládání
s odpadními vodami. Vypořádání zpracovatele posudku
si můžete přečíst na stranách 175 – 179 v Posudku dle
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životním
prostředí, v platném znění Letiště Vodochody.

Celý posudek je také možno nalézt na
webových stránkách: portal.cenia.cz/eiasea.
A co bude dál?
Jak poznamenává většina starostů okolních
obcí, posudek je zpracován velmi ledabyle a leckdy
dokonce přezíravě. Jak je uvedeno na webových
stránkách obce Líbeznice: „Dokumentace EIA i posudek
se omezují na konstatování, že při splnění všech
podmínek nedojde k překročení dílčích hygienických
limitů.“
V současné době běží třicetidenní lhůta,
během které mohou občané a obce posílat případné
připomínky k tomuto posudku. Lhůta končí v polovině
června.
Dne 17. června proběhne v Kralupech nad
Vltavou na zimním stadionu veřejné projednání
záměru v rámci procesu EIA. Autobusová doprava na
místo projednávání bude zajištěna. Bližší informace
poskytne Obecní úřad Postřižín.
TS

KULTURA
Den Dolního Povltaví se uskutečnil pod heslem „Bavíme se navzájem, i malé
obce mají co ukázat“
Pokračování reportáže z titulní strany.

„Sportovní dopoledne je nedílnou součástí
tohoto dne. Základní turnaje probíhají pro dospělé
v nohejbale a minikopané, pro děti ve vybíjené.
Odpoledne pak následuje bohatý kulturní program.
Letos pod heslem „Bavíme se navzájem, i malé obce
mají co ukázat,“ uvedla starostka Jana Motyčková.
A opravdu, v duchu tohoto hesla se nesla
převážná část odpoledne. Ale ještě než začala
různorodá vystoupení, starostka Postřižína předala
tradiční „totem“ starostce Veliké Vsi, což z ní dělá
již osmého pořadatele Dne Dolního Povltaví.

květen 2013

Na foto (zleva): starostka Postřižína Jana Motyčková,
starosta Vodochod Vladimír Palák, starostka Veliké Vsi Lenka
Kučerová, místostarosta Klecan Ladislav Němeček; autor TS
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KULTURA
Po úvodní řeči odstartovala všemožná
představení. Své umění divákům představil Klub
Beruška a jeho mažoretky. To ale nebylo jediné,
co městečko modrých dresů předvedlo, děti
ukázaly akrobatické skoky na trampolínách a jiné
zase zatančily.
Z hlavního města k nám zavítali herci
Karel Zima a Magdaléna Lážnovská, kteří uvedli
trochu neobvyklou verzi pohádky o Červené

Snaha postřižínských sportovců: vlevo Tomáš Skrbek; vpravo Vladimír
Moravec; autor TS

Karkulce.
Z menších obcí pak divákovy uši potěšily kozomínské sbory – a to jak dětí, tak dospělých. Postřižín
zase reprezentoval soubor maminek a dětí YAMAHA a
hudební skupiny. A obě tyto sousedské vsi se spojily při
módní přehlídce, kdy krásné slečny a paní z Kozomína
a Postřižína představily šaty salonu Hortenzie z Kralup
nad Vltavou. Kromě „pastvy pro oči“ toto město
průmyslu divákům zajistilo i pobavení ve večerních
hodinách. Samozřejmě je řeč o skupině Druhej dotek.
Ta bavila i ty nejposlednější z návštěvníků Dne Dolního
Povltaví v Postřižíně až do ranních hodin.
TS

Módní přehlídka; autor Mojmír Motyčka

Chtěla bych touto cestou poděkovat
panu místostarostovi a panu Pavlačkovi, kteří
zachránili svým přístupem turnaj v minikopané, a tím i čest obce Postřižín, poté co
ostatní sportovci selhali a ani čest jim nedovolila na chvíli zapomenout na své spory.
Dále děkuji všem, kteří pomohli při přípravě a
úklidu této akce.
Jana Motyčková
starostka
Pohádka O Červené Karkulce, aneb to je ale náhodička v podání herců
Karla Zimy a Magdalény Lážnovské; autor Mojmír Motyčka

květen 2013
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KULTURA
Jednání o mateřskou školu v obci stále pokračuje
Vážení spoluobčané,
někteří z Vás možná zaregistrovali, že v naší obci byla
sepsána petice týkající se umístění našich dětí do
předškolních zařízení.
Chtěla bych tímto poděkovat nejen všem signatářům
petice, ale také všem ostatním, kteří nás jakkoliv
podporují či poskytují cenné informace. Za
organizátory petice bych Vás ráda seznámila
s odpovědí, kterou jsme od zastupitelstva obce
obdrželi.
Na první pohled se může zdát, že petice nesplnila svůj
účel a byla zamítnuta, ale není tomu tak, svůj účel
splnila beze zbytku. Vedení obce dostalo jasný signál,
že mateřská škola je v naší obci nezbytností pro
mnoho občanů. Na realizaci předškolního zařízení
v obci se již intenzivně pracuje, my neustáváme v úsilí
o urychlení celého projektu a já mohu sama za sebe
slíbit, že udělám maximum pro to, aby školka zahájila
provoz již letos.
Abychom však měli jasnější představu o tom, kolik
dětí bude třeba od září umístit do školky, dovolujeme
si zorganizovat registraci zájemců ve dnech 4. – 5. 6.
2013 od 9:00-12:00 hod. v prostorách herny

Postřižíňáčku (vchod vpravo od obecního úřadu).
Přijďte všichni, kteří máte zájem umístit své dítě od
září do školky v Postřižíně, ať už jste občany obce
nebo se teprve plánujete jimi stát. Přineste prosím
s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Tato registrace je pouze informační a nejedná se
o zápis. Celá akce slouží k tomu, abychom se dověděli,
kolik bude ve skutečnosti dětí a tomu také přizpůsobili
řešení. Stávající projekt školky je totiž rozpočtován na
50 dětí. Pokud se ovšem zjistí, že zájemců bude pouze
např. 25, může se zatím postavit modul pro 25 dětí
s možností budoucího rozšíření, ovšem momentální
náklady se mohou snížit až na polovinu.
Děkujeme všem za pochopení a spolupráci, věříme, že
společně vyřešíme tento problém.
Za petiční výbor,
Kateřina Davidová

Petici i odpověď obecního úřadu si mohou zájemci
přečíst v centru Postřižíňáček.

Centrum Postřižíňáček informuje o svých aktivitách
Nejdříve bychom chtěli velice poděkovat obci
Postřižín, která nám poskytla dotaci ve výši 38 000,-,
která pokryje celoroční pronájem a náklady na energie
naší herny a také z větší části pokryjí náklady na
pořádání akcí pro děti a rodiny! Děkujeme!
Akce, které jsme za tento rok 2013 zatím připravily,
se velice vydařily a tímto děkujeme všem, kteří se
podíleli na jejich organizaci a přípravách! Všechny
jsme na rodičovské dovolené, proto oceňujeme každou
pomoc, protože si uvědomujeme, že žádná z nás
volného času nemá leckdy nazbyt. Ale věříme, že si
přípravy užíváme stejně, jako akci samotnou.
Bezvadná atmosféra a spousta legrace je v našem
sdružení pořád.
A další akce se připravují!

květen 2013

MÁTE ZÁJEM SE TÉŽ STÁT ČLENY NAŠEHO SDRUŽENÍ A
VYUŽÍVAT VÝHODY S TÍM SPOJENÉ?
Pro
více
informací
navštivte
naše
webové
stránky www.postrizinacek.cz
Též nás můžete nově najít na stránkách Facebooku!
Nově je zde možnost zadávat i inzeráty, tak určitě
neváhejte a navštivte i tyto stránky!

Postřižínský zpravodaj
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strana 6

KULTURA
Noví občánci byli přivítáni
V sobotním dopoledni 11. 5. 2013 se
pokračovalo v navázané tradici vítání občánků
naší obce. V tuto dobu se sešly na obecním úřadě
naši nejmladší – děvčátka i chlapci za doprovodu
svých rodičů. V letošním roce vítání občánků
uspořádalo zastupitelstvo obce pro děti narozené
od června 2012 do dubna 2013. K přítomným
promluvila paní starostka. Rodiče a děti potěšila
svým vystoupením Karolína Šeketová hrou na
flétnu. Slavnostní akt stvrdili rodiče svým
podpisem po pamětní knihy Vítání občánků.
Každý náš nový spoluobčánek obdržel na památku
tohoto dne pamětní list a dárek v podobě sady
oběžných mincí k narození dítěte. V tento den
nechybělo ani focení dětí se svými rodiči či
babičkou a dědečkem.
Daniela Volhejnová

Fotografie rodin z vítání občanků; autor Terezie Winkelhoferová

SK LÍPA Postřižín se nabízí jako alternativa pro sportovní a kulturní vyžití
Naše obec se již několik let intenzivně rozšiřuje. Většina nových obyvatel, dlouhodobě zvyklých
žít ve velkých městských aglomeracích, se jen pomalu
přizpůsobuje venkovskému stylu života. Rozhodně
z života mnohých z nás zmizela městská anonymita. Je
to určitě velká změna. Na malé obci nejsme obklopeni
přemírou pestrých nabídek kulturních a sportovních
akcí jako v nedaleké Praze či v jiných městech,
ze kterých se rekrutují noví obyvatelé Postřižína.
Tento nedostatek nabídky je však paradoxně dobrým
základem pro vznik nových zájmových skupin, sdružení
a klubů, které pomáhají při využití volného času a při
poznání se mezi sousedy.
A tento fakt je jedním z hlavních důvodů
vzniku nového Občanského sdružení „SK LÍPA
Postřižín“. Působíme v obci sice teprve třetí měsíc,
ale již nyní si můžeme připsat na naše konto několik
úspěšných akcí, mezi něž patří například pomoc při
úklidu sportovního areálu, Prvomájový Nohejbalový
turnaj, spoluúčast a pomoc na akci pořádané Obecním
úřadem „Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví“ apod.
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Hlavním cílem našeho Občanského sdružení je
však nabídka aktivního využití volného času převážně
v oblasti sportovních aktivit. Ujali jsme se fotbalového
potěru a to nejen ve věkové kategorii mladších žáků,
ale hlavně ve vedení přípravky malých fotbalistů. Rozbíhá se tenisová přípravka, jsme v jednání s Obecním
úřadem ohledně vybudování hřiště na pétanque, dáváme dohromady turistický oddíl, rádi bychom pro
naše ženy a dívky vybudovali volejbalový oddíl, začal
fungovat kroužek stolního tenisu atd.
A co pro nás a potažmo pro Vás připravujeme –
je to Žákovský fotbalový turnaj za účasti okolních
obcí dne 15. 6. 2013 od 10 hodin a Nohejbalový turnaj dne 22. 6. 2013 od 10 hodin.
O všech akcích a aktivitách se dočtete na našich webových stránkách www.sklipa.cz
Těšíme se na Vaši účast na připravovaných
akcích a rádi Vás uvítáme jako nové členy našeho
Občanského sdružení
Pavel Kunert
předseda
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KULTURA
Premiérový ročník cyklistického závodu
XCO Beckov je za námi
První sobotu v květnu cyklistický oddíl Sokol
Veltěž uspořádal historicky první ročník MTB
cyklistického závodu XCO Beckov – www.xcobeckov.cz.
Pořadatelé perfektně připravili v Klíčanech technickou
trať, na které bylo možno si při několika ukázkových
trénincích osahat všechny záludnosti, které mohly na
závodníky během závodu čekat.
Pohled do startovní listiny týden před
závodem dával tušit, že na tento závod najde cestu
více než 100 závodníků v dětských kategoriích, což
svědčí o rostoucí oblibě tohoto sportu. Počasí dle
předpovědi mělo být také ideální…. Zázemí závodu
bylo vybudováno na vysoké úrovni, a to hlavně díky
vstřícnosti společnosti Expert ČR, která k tomuto
účelu propůjčila svůj pozemek.
V sobotu probíhalo vše tak, jak mělo a do
dětského závodu se registrovalo přes 140 dětí. Když se
chystal start první kategorie, tak se z olověných mraků
spustil vytrvalý déšť, který tak velmi brzy již
z technicky obtížné trati připravil něco, co je možno
zažít jednou, maximálně dvakrát ročně. Příměry
„bahenní lázně“, „kluziště“ či „peklo“ věrně popisují
nastalý stav trati. Pořadatelé ale v rámci zachování
maximální bezpečnosti vypustili obtížné úseky, kde na
kluzkém podkladu hrozily pády ve velkých rychlostech.
A začalo se závodit. Bahno nebahno, déšť
nedéšť. Všichni mladí závodníci se prali velmi statečně

Archiv Pavel Mišoň

s obtížnou tratí, kde nerozhodovala jenom brutální
síla, ale cenila se zejména klidná jízda hlavou. Tento
závod prověřil nejenom fyzickou připravenost malých
borců a borkyň, ale i technický stav jejich kol,
a v neposlední řadě i jejich psychickou odolnost. Bylo
obdivuhodné pozorovat, s jakým nezdolným nasazením
a vůlí se všechny děti probojovaly do cíle. A bouřlivý
potlesk od spousty fandících diváků v cílové rovince
byl tou nejlepší odměnou i pro ty závodníky, kteří byli
na trati déle, než třeba dnes silnější soupeři.
Pochvalu, gratulaci a obdiv za předvedené výkony
zaslouží opravdu všichni!
Odpoledne se pak na prodloužené trati
uskutečnil závod dospělých a juniorů. A na tyto
kategorie se doslova usmálo sluníčko, neboť závodníci
svůj závod odjeli na téměř suché trati (až na jeden
bahnitý brod v lese – kde se vzal na rozvodí – nikdo
netuší….) a v krátkých dresech.
Další věc, která stojí za zmínku je, že nikdo ze závodníků nevyhledal odbornou lékařskou pomoc. Tomu
jsme velmi rádi, neboť bezpečnost je pro nás prioritou
číslo jedna.
Děkujeme samozřejmě všem sponzorům a
partnerům, bez jejichž pomoci by se závod mohl těžko
uskutečnit v takovémto rozsahu. Zvláštní poděkování
patří dobrovolným hasičům z Klecan, kteří se postarali
o základní odbahnění kol závodníků bezprostředně po
dojetí závodu.
Pavel Mišoň

Archiv Pavel Mišoň
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NÁZORY A PŘIPOMÍNKY
Starousedlíci vs. náplava
Tento fenomén, či snad lze s nadsázkou říci
problém, se objevuje v posledních letech snad
v každém satelitním městečku či obci v republice. Na
jedné straně starousedlíci zvyklí na svůj klid a zaběhnuté tradice, na straně druhé většinou mladí lidé,
plni elánu a aktivity, kterou chtějí implementovat
původnímu obyvatelstvu. Tlak jedněch a odpor
druhých
vedou
k naprostému
vzájemnému
nepochopení se.
Zde je ale namístě položit si otázky.
Je tlak na změny a na rychlá řešení od nových
obyvatel adekvátní? Není přehnaný. Není to jen reakce
na omezené možnosti obecního rozpočtu a jiný způsob
života na vesnici. Ve větších městech byli zvyklí na
veškeré pohodlí (kultura, školky, sportoviště, zábava,
doprava…). A teď, jen jedna či dvě hospody, za kulturou daleko, žádná nebo minimální zábava, chybějící
školka, nedodělaná kanalizace, chybějící chodníky,
slabá nebo žádná občanská vybavenost.

Je však i odpor původních obyvatel
k navrhovaným změnám přiměřený a nutný? Je
pochopitelné, že mnohým stačí ta jedna či dvě
hospůdky, školku již nepotřebují, televize jim
poskytuje jakési kulturní vyžití a občanská vybavenost
či nutnost nějaké zábavy není zas tak bezpodmínečně
nutná.
Přibrzdění aktivit jedné skupiny a větší
vstřícnost
skupiny
druhé
by
mohli
vést
k prosperujícímu rozvoji celé obce a napomoci
k vylepšení občas trochu ponuré nálady. Vždyť
nezapomínejme na to, že tento problém bude řešit
s největší pravděpodobností pouze dnešní a možná i
následující generace. Generace, které přijdou poté,
už nebudou „náplava“, ale z dnešního pohledu
váženými „starousedlíky“. A určitě se na dnešní problémy satelitních městeček a vesnic budou dívat jen
s lehkým, možná trochu ironickým úsměvem.
Pavel Kunert

Kulturní komise a Obecní úřad Postřižín děkuje za roznos Postřižínského zpravodaje panu Jaroslavu Vernerovi.
Děkujeme.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v červnu a červenci
Také v letních měsících červnu a červenci máme v naší obci oslavence, kteří v těchto měsících oslaví
významná životní jubilea. Jsou to:

Miloslav Kozák
František Janda
Anna Kubištová

K Vašemu významnému životnímu jubileu srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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INZERCE
Podnikáte? Poskytuje služby, nebo prodáváte výrobky, které by ostatní z nás mohly potřebovat? Chcete svoji
firmu v rámci obce Postřižín zviditelnit? Od teď máte šanci. Prostřednictvím Postřižínského zpravodaje můžete
své spoluobčany informovat o svých nabídkách.

Inzerát takovéto velikosti za 50,-.

Inzerát takovéto velikosti za 50,-.

Pro více informací pište na

Pro více informací pište na

kulturni.komise@obecpostrizin.cz

kulturni.komise@obecpostrizin.cz

POZVÁNKY
ZÁVODY NA ČEMKOLI
Přijďte
se
pobavit
a
fandit
našim
borcům 1. června 2013 od 14:00! Budeme závodit na
všem, co nějakým způsobem jezdí a to na sportovním
hřišti v Postřižíně, v rámci dětského dne pořádaného
obcí Postřižín.
Všichni závodníci se můžou těšit na sušenkové
medaile za každý průjezd připravenou dráhou a další
odměny!
Členky
našeho
občanského
sdružení
Postřižíňáček o. s. si mohou nechat ZDARMA udělat
rodinnou uměleckou fotografii od výborné fotografky
Jany Klimplové, která focení členek pojme jako
sponzorský dar pro naše sdružení! Tímto velice
děkujeme!
Těšíme se na Vás!!!!!!!
Centrum Postřižíňáček

K posezení a pobavení zve Sportovní klub Postřižín.
Nová otevírací doba:
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Po

zavřeno

Út – Čt a Ne

15 – 22 hodin

Pá – So

15 – 24 hodin.
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