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Krátké zprávy z obecního úřadu
Oprava komunikací ul. Příčná, V zátiší

Čistička odpadních vod v ulici Krajní

a Vinohradská
Na zhotovitele stavby bude vyhlášeno výběrové

Obec zvažuje předání zbývajících sítí kanalizace
společnosti Stavokomplet. Současný majitel ČOV
v ulici Krajní, pan Kratochvíl, požaduje 97,-Kč
za stočné. Obec se vynasnaží zachovat původní
cenu stočného. Vše bude v nejbližších dnech
projednáno.

řízení. Termín zahájení rekonstrukce ulic je závislý
na dohodě s majitelem vodovodní sítě. Tento byl
vyzván k vyjádření a určení termínu,
aby rekonstrukce ulic a vodovodního řádu probíhaly
souběžně.

Změna Územního plánu č.2
Obec obdržela závazné stanovisko
ze středočeského kraje ke změně ÚP č.2.
V nejbližších dnech proběhne projednání této
změny. Veškeré informace budou vyvěšeny
na úřední desce OÚ.

Radar v ulici Teplická
Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo výběrové řízení
na dodavatele radaru. Tímto se tedy oddaluje
termín montáže radaru na ulici Teplická. A to do
měsíce října 2016.

Rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti
Rekonstrukce kabin bude zahájena do 10.7.2016.
Termín dokončení je smluvně vázán, od zahájení
rekonstrukce, na 83 kalendářních dní. Provoz
multifunkčního hřiště nebude omezen. Žádáme
rodiče, aby v průběhu rekonstrukce ohlídali své
ratolesti při pohybu na fotbalovém hřišti.
Předejdeme tak možným úrazům a nehodám v okolí
stavby.

Požární nádrže – „koupaliště“
Plocha s požárními nádržemi byla roky pronajatá
provozovateli motorestu Pod Řípem. Letos
pronájem skončil – ze strany nájemce. Obec tedy
zjišťovala, jak v souladu se zákonem, pozemek
pronajmout.
Vzhledem k tomu, že nemáme v obci HZS ani
hydranty, je nutné mít požární nádrž. Pozemek je
takto veden i v katastru nemovitostí.Tato plocha
se tedy dá pronajmout, ale bez možnosti změny
na koupaliště. Pokud nový provozovatel povolí
koupání, bude to nadále na vlastní nebezpečí.
Obec nyní jedná o případném nájemci této
plochy, nicméně letní koupání vám, milí občané,
slíbit nemůžeme.

Poděkování
Obecní úřad Postřižín děkuje paní Monice Jostové
za darování kolébky na vítání občánků.

Aktuální informace o dění v obci, včetně doplňujících fotografií,
naleznete na facebookovém profilu obce Postřižín.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Příspěvky
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
Červen 2016
10.6.2016
- 4/3/2016 – schválena účetní uzávěrka obce za rok 2015 – s výhradou
- 5/3/2016 – schválena účetní uzávěrka příspěvkové organizace MŠ Postřižín za rok 2015 – bez výhrad
- 6/3/2016 – schválení návrhu smlouvy o pronájmu obecní plochy s požární nádrží – smlouva bude zaslána k přepracování, všichni zájemci
byli o této skutečnosti obeznámeni písemně. Pronájem pozemku byl konzultován i s hasiči.
- 7/3/2016 – předložení kupní smlouvy ke schválení mezi obcí Postřižín a Te Capital Investment a.s., ohledně převodu komunikací, sítí,
veřejného osvětlení, bezdrátového rozhlasu a rozvaděče veřejného osvětlení (lokalita za mateřskou školou). Smlouva byla schválena.
- 8/3/2016 – předložení smlouvy o sponzorském daru, mezi obdarovaným – obec Postřižína a dárcem – Te Capital Investment a.s. –
schváleno.
- 9/3/2016 – schválení nákupu herních prvků na hřiště MŠ, který bude hrazen z finančních prostředků MŠ, v celkové výši 117.225,-Kč,
včetně DPH. Jedná se o herní prvky – prolézačka tvaru A, dětské sezení venkovní, dětské pískoviště 3x3m, zastínění pískoviště, zahradní
domeček. Schváleno.
- 10/3/2016 – předložení smlouvy o převodu, prodeji pozemků a veřejného osvětlení od společnosti LUPA s.r.o. na obec Postřižín – lokalita
kolem ulice V Moklině. Byl vznesen dotaz, zda ze strany společnosti LUPA proběhlo protiplnění. Odpověděl pan místostarosta – Plnění
neproběhlo nicméně schválení smlouvy je nezbytné, doplnil Ing. Jakubík. Schváleno.
- 11/03/2016 – vyhlášení vítěze výběrového řízení na stavební úpravy budovy č. ev. 103 v obci Postřižín – sportovní kabiny. Z 10ti podaných
nabídek určila hodnotící komise nabídku pana Miloslava Hantycha, která byla nejvhodnější dle zadaných kritérií. Schváleno.
- 12/3/2016 – předložení smlouvy o dílo mezi obcí Postřižín a zhotovitelem rekonstrukce sportovních kabin. Započetí rekonstrukce začátek
července 2016, dokončení prací za 83 dní od započetí. Schváleno.
- 13/3/2016 – schválení záměru odkupu ČOV do Te Capital Investments a.s. do vlastnictví obce Postřižín – pan starosta upřesnil přítomným
finanční prostředky v rozpočtu obce a uvedl, že bude vypracován posudek. V tuto chvíli se jedná pouze o schválení záměru. Odkup by byl
možný za 12.806.863,-Kč bez DPH na bezúročné splácení. Záměr splácení je na 5 let. Po případném podepsání kupní smlouvy bude COV
převedena ihned do vlastnictví obce. Způsob placení vodného a stočného se bude projednávat. Záměr schválen.
- 14/3/2016 – ustanovení komise pro vyhodnocení výběrového řízení na rekonstrukci silnic – Příčná, Vinohradská a v Zátiši – předseda
komise Ing. Jakubík, členové – p. Fojtů, p. Justián. Schváleno.
- 15/3/2016 – scvhálení rozpočtového opatření ve věci rekonstrukce sportovních kabin, navýšení o 453.380,-Kč. Jedná se pouze o přesun
mezi paragrafy. Schváleno.
- 16/3/2016 – Schválení nákupu plechového kontejneru v délce 12m za částku 43.000,-Kč. Kontejner bude sloužit na úschovu sportovních
potřeb v průběhu rekonstrukce kabin, bude postaven na pozemku obce Postřižín. Cena za dopravu a složení kontejneru je cca 3.600,-Kč.

DISKUSE
-

dotaz na možnost těžení dřeva z lesa – za 14 dní bude více informací ohledně těžení
p. Kunert žádá o omezení pití alkoholu v okolí obchodu – řešení ve spolupráci s MP Odolena Voda
občan se dotazuje, zda je na letišti kamera – ano je ale nefunguje
p. Kunert se dotazuje na omezení rychlosti v ulicích Máslovická a Pražská na 30km/hod z důvodu poškozování jeho majetku
probíhá jednání ohledně retardérů v ulicích a kontrola rychlosti MP Odolena Voda.
dotaz na vyvěšení celého zápisu ze zasedání – bude prověřeno panem starostou
p. Kunert upozorňuje na vypouštění kalu z nádrže v ulici Dlouhá zaměstnanci technických služeb OÚ. Bude prověřeno.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách obce Postřižín:
www.obecpostrizin.cz,
nebo si můžete vyžádat informace na obecním úřadě.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Příspěvky
Neoprávněné nátoky dešťových vod do
splaškové kanalizace
Během měsíce září 2016 budou v naší
obci provedeny, provozovatelem VaK, kouřové
testy a kamerové prohlídky nelegálního
napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci.
Tato kanalizace je v obci určena výhradně pro
odpadní splaškovou vodu z domácností. Na
základě měření bylo zjištěno, že se do
kanalizace dostávají dešťové vody, které
navyšují čištěné objemy, což způsobuje
problémy čerpacích stanic a ČOV (jsou
předimenzovány).
Důsledkem jsou zvýšené náklady energie
a opotřebení a zničení části infrastruktury.
Tyto navýšené objemy zároveň ovlivňují cenu
stočného a hospodaření obce.
Kanalizací mohou být odváděny odpadní
vody jen v množství stanoveném v kanalizačním
řádu obce Postřižín a ve smlouvě o odvádění
odpadních vod.
Upozorňujeme vás tímto, že porušení
kanalizačního řádu naplňuje skutkovou
podstatu přestupku dle §32, odst.4, pism.d),
zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích, v platném znění, za který může
být uložena pokuta, ve správním řízení, až do
výše 100.000,-Kč. Více informací obdržíte
na OÚ obce Postřižín.

Údržba dřevin
Vážení občané, rádi bychom vás
požádali o součinnost při údržbě dřevin –
stromů, keřů, případně popínavých rostlin,
které zasahují ze soukromých pozemků do
veřejných prostranství v obci Postřižín,
zakrývají dopravní značky či lampy veřejného
osvětlení, znesnadňují pohyb po chodnících,
ohrožují dopravu
na komunikacích, brání průjezdu vozidel
svozové služby aj.

Dle § 7 odst. 2) zákona č. 114/1992
Sb. ochraně přírody a krajiny je péče o
dřeviny, zejména jejich ošetřování a
udržování povinností vlastníků.
Prosíme Vás proto, prověřte své dřeviny
a v případě přesahu na veřejné prostranství,
proveďte vhodným způsobem řez.
Ořez dřevin neovocných proveďte do
15.8.2016, ořez ovocných stromů po sklizení
ovoce.
Po 15.8.2016 budou postupně šetrně
prováděna odstranění přesahujících dřevin
pracovníky obce a tyto práce Vám budou
vyúčtovány.
Obec je k tomuto postupu oprávněna
na základě §1016 Občanského zákoníku poté,
co prokazatelných způsobem vyzve vlastníky
k odstranění přesahujících větví a tyto
zůstanou i po přiměřené době neodstraněny.
Mějte, prosím, na paměti, že ošetření stromů
je nutné provádět tak, aby nedošlo k jejich
poškození.
Fojtů Radim
místostarosta obce

Tříděný odpad
Vážení občané, vyzýváme vás k řádnému
třídění odpadu. Nevhazujte prosím do popelnic
na tříděný odpad nic jiného, než to, k čemu
jsou popelnice určeny. Snažte se větší kusy
(papír, plast) řezat, skládat, řádně sešlapávat,
aby se do popelnice vešlo co nejvíce
vytříděného odpadu.
V žádném případě nevkládejte do
kontejnerů komunální – tedy směsný – odpad.
Neodkládejte odpad okolo popelnic. Pokud je
popelnice plná, vyčkejte na vývoz a po té
vložte svůj vytříděný odpad. Obec za špatné
třídění odpadu platí poplatky.
Děkujeme Vám
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KULTURA
Příspěvky
Čarodějnice
V sobotu 30.4.2016 proběhlo v naší obci
tradiční pálení Čarodějnic. Na letošek jsme se
pečlivě připravovali – pečliví byli i zloději, kteří si
část připraveného dřeva odnesli, ale to nás
nezastavilo.Chtěli jsme oživit dětské disciplíny,
děti více pobavit a samozřejmě jsme mysleli i na
rodiče a starší děti. Překusování žížal je velmi
oblíbený úkol avšak pro některé menší děti
těžký.Takže jsme si užili hodně slintání, funění,
rozpláclých nosíků a hlavně smíchu a zábavy.
Baba Jaga se dětem věnovala na plné koště,
uváděla módní přehlídku čardějnických kostýmů,
tancovala s dětmi a rozdávala spoustu pozitivní
energie. Mateřská školka obce si připravila také
překrásné vystoupení, děti byly šikovné a velký dík
a obdiv patří paním učitelkám z MŠ.
Občerstvení zajišťoval pan Rožek, dobroty
nám připravil a prodával pan Václav Chodura.
Na závěr jsme letos připravili – na naše
poměry grandiózní - ohňostroj. Akce se vydařila,
veškeré ohlasy, které se k nám dostaly, byly
pozitivní. Moc děkujeme všem, kteří se napřípravě

této akce podíleli. Jsme rádi, že se vám
Čarodějnice líbily a odnesli jste si domů hezký
sobotní zážitek.

Guláš fest a postřižínská “buchta”
se blíží – výzva

FOTO: Slávka Macáková

červen 2016

Vážené dámy a vážení pánové,
umíte vařit a péct? Chcete ukázat své kulinářské
umění a pobavit se na akci plné kuchařské rivality
a mlsných jazyků našich porotců?
Přihlaste svůj tým na OÚ obce Postřižín
nejpozději do konce měsíce července! Je jedno,
kolik máte členů, je jedno, jaký druh guláše
uvaříte. Akce začne 3. 9. 2016 na fotbalovém
hříšti. Pro ženy vyhlašujeme soutěž o nejlepší
postřižínský koláč, neboli “Postřižínskou
buchtu”. Bude to den plný hudby, dobrot a
zábavy. Přijďte, soutěžte a vyhrajte!
Hudební kapela, dětská vystoupení,
divadlo, šerpování postřižínských prvňáčků....
Propozice pravidel obdržíte minimálně 3 týdny
před akcí, abyste měli čas se připravit. My už tým
máme a Vy?
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KULTURA
Příspěvky
Prázdniny před námi
Máme červen a my se můžeme ohlédnout zpět
zacelým školním rokem, jeho zážitky a
dobrodružstvími, které děti měly možnost v naší MŠ
zažít. Nebylo jich málo!
Vždyť nás navštívila spousta divadélek s
pohádkami, prolétli se u nás draví noční ptáci, v zimě
přišli Mikuláš s Čertem a Andělem nebo naopak my se
vydali za novými poznatky do muzea másla
v Máslovicích.
Děti si utužovaly zdraví plaváním v bazénu,
tvořily v rámci společných dílen s rodiči zajímavé
výrobky, předváděly při besídkách a vystoupeních svůj
tanec a zpěv a strávily dobrodružný týden se školkou v
přírodě na Šumavě se Šumavousem.
Při tom všem se stačily připravovat na svůj
vstup do základní školy a zdokonalovat své znalosti – ať
už v oblasti předmatematických představ, paměťové
FOTO: Petra Rajterová

i jazykové, jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky,
vyjadřovacích schopností, schopnosti udržet pozornost
a mnoho a mnoho dalšího.
Budoucí prvňáčci už mají doma svůj dárek na
památku na MŠ i šerpu s nápisem „Ahoj školko!“,
kterou dostali při svém loučení 7. června na hřišti, kde
předvedli se všemi dětmi taneční i pěvecké
vystoupení, užili si atrakce a se zájmem přihlíželi
ukázkám práce policie.
My se už také připravujeme na léto a
dovolené, jen se ještě podíváme s dětmi na zvířátka
do zooparku Chomutov a 15. 7. v pátek zavoláme už
všichni ono: „Ahoj školko!“
Budeme se na vás těšit večtvrtek 1. 9., kdy se opět
sejdeme v naší MŠ.

Krásné léto přeje celý kolektiv MŠ
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Příspěvky
Vítání občánků
Dne 7.5. 2016 proběhlo v naší obci, na
OÚ,vítání občánků – malých postřižíňáčků. Účast
byla hojná, miminka spokojená a rodiny si užily
příjemnou atmosféru za přispění hudební školičky
Yamaha.

Dětský den
Indiánské léto se prohnalo naší obcí
12.6.2016 ve 14:00 hodin. Na fotbalovém hřišti se
to hemžilo indiány, indiánkami, sem tam nějaká
víla nebo princezna. Pro děti byl připravený
tématický dětský den ve znamení indiánů.
Měli jsme několik zábavných stanovišť –
chůze na chůdách (nejlepším chodcem byla
Elenka M., 8 let, která zvládla na chůdy sama
naskočit, sama se projít
a sama seskočit!), navlékání dřevěných korálků
na kůži, pletení lýkového copu, jízda na býkovi –
to bylo pro menší děti obtížnější, lukostřelba,
skákací hrad, hod na bizona a vyrábění
indiánských čelenek.
Počasí se měnilo z minuty na minutu,
chvilku bylo teplo, chvilku pod mrakem a na
konec nás zkropil letní déšť. Rodiče to možná
trošku rozladilo, ale děti byly v dobré náladě
i mezi kapkami deště.
Duší celého postřižínského Dětského dne
byla paní Míša Eremiášová, naše hlavní indiánská
náčelnice.Její pozitivní a optimistický přístup
zajistil celé akci dobrého ducha. Indiánský Bůh se
nad námi nakonec slitoval a a po ½ hodince děště
nám opět přivolal slunce. Když přijeli hasiči s
pěnou, byly děti již připravené na pořádnou
“řáděnici.”
Občerstvení zajistili fotbalisté z SK
Postřižín, pomohli nám i na soutěžních
stanovištích. Všem jakkoliv zúčastněným moc
děkujeme a doufáme v další zdařilous polupráci.
HOWGH!
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KULTURA
Příspěvky
POZVÁNKY
Kdo
je u nás v
INFORMACE
Z obci?
OBECNÍHO ÚŘADU
MŠ Postřižín
Kozomínská 414, Postřižín
Autoservispostřižín
Jindřich Kozák
Pražská 503, Postřižín
Salón Postřižín
Masáže – Kosmetika – Pedikůra
Trnková 221 a 222, Postřižín
Motorest Pod Řípem
Soňa Helísková
Teplická 112, Postřižín
DM Euro úklid
Martin Drobný
Krátká 7, Postřižín

Ivana Vorlická
Ekonomické činnosti
Zámková 359, Postřižín
Václav Chodura
MO
Lipová 251, Postřižín
GulsaraMeszaroshova
Ekonomickéčinnosti
Višňovka 312, Postřižín
Ing. Aleš Ondrůj
Ekonomickéčinnosti
Lesní 142, Postřižín
PostřižínskáSportovníz.ú.
Pražská 42, Postřižín

Europalety
David Kokoš
Postřižín 12

Kateřina Bubeníčková
Ekonomické činnosti
Máslovická 71, Postřižín

KM2 Partner, s.r.o.
Internetové obchody
Sluneční 395, Postřižín

Michal Dvořák ml.
informačníte chnologie
Lesní 120, Postřižín

Art CZ&Co, spol. sr.o.
Ing. Pavel Kunrt
webdesign, ofset, knihtisk, sazba,
DTP, návrhy
Pražská 93, Postřižín

Vladislav Yurak
MO
Modřínová 303, Postřižín

Accurate, s.r.o.
Dřevostavby
Šípková 267, Postřižín

Jackal Action Rescue – spolek –
Ostatnívzdělávání,
sportovníčinnosti
U potoka 133, Postřižín

iHocek, s.r.o.
obchod s elektronikou
Lipová 256

Nikola Merglová
Destilace, rektifikace a míchání
lihovin
Příčná 18, Postřižín

Jiří Goliáš
Práce s kovy, nože, nástroje a
žel.výrobky
Pražská 13, Postřižín

Oksana Janivová
VO, MO, pronájem, správa, praní a
chemické čištění
Lesní 143, Postřižín
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Ing. Alexandra Dagmar
Bernardová
Zprostředkování MO a VO, činnost
reklamních agentur
Lesní 121, Postřižín
CinziaStrouhalová
VO, MO, pronájem a správa
nem.,překladatelské činnosti
Mgr. AzhayKhachaturova
MO, ubytování
Višňovka 317, Postřižín
Kontaktcz, s.r.o.
stravování
Pod Topolákem 281, Postřižín
Royal Production s.r.o.
KadeřnictvíPostřižín
nahrávací studio, foto, hudba na
zakázku, video
Vinohradská 169, Postřižín
Royal Cars Postřižín
Mytí aut
Vinohradská 169, Postřižín
Pizza Postřižín
výroba a rozvozpizzy
Krátká 12, Postřižín
Centrum volnéhočasu
Postřižíňáček, o.s.
aktivity pro rodiny s dětmi
FC Postřižín
fotbal
ModelářskýklubPostřižín

Informace uvedené na této stránce jsou
považovány za službu občanům Postřižína
a jsou uveřejňovány bezplatně.
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Příspěvky
Rybníček v Dlouhé ulici
Dobrá zpráva pro ty, kteří s obavami sledovali počínání naší údržby v závěru
minulého roku, kdy bylo nutné z bezpečnostních důvodů redukovat větvoví krásné vrby
na břehu rybníčku. Zásah to byl opravdu citelný, leč statečný strom, podle
předpokladů, přežil a matka příroda jej obdařila novým obrostem. Ladova vrba se opět
zelená a dotváří atmosféru rybníku v Dlouhé.
Špatná zpráva pro všechny - rybníček, který jsme před dvěma lety pracně
vyčistili, je opět zanesen velkým množstvím fekálních zbytků z malé ČOV v Krajní ulici.
V současné době již není v možnostech naší údržby rybníček efektivně čistit, neboť by
to mělo za následek znečištění zbývajícího toku Postřižinského potoka. Ten se vlévá do
kozomínského rybníka,který by byl naší čistící aktivitou ohrožen a z toho by místní
rybáři rozhodně neměli radost. Jsme tedy v patové situaci, kdy snad jediným
východiskem by mohlo být vyvinutí zvýšeného tlaku na majitele čističky, aby rybníček
vyčistil mechanicky. Stejným způsobem, jako jsme postupovali my. Nejsem v této
otázce optimistou, neboť je to zase o financích a ze strany majitele ČOV patrně
nebude ochota je tímto směrem investovat. Rád bych se mýlil.

Třídění, třídění a zase třídění
Milí spoluobčané, píši vám pár řádků o tom, co zažívám jakožto pracovník obce.
O tom, co je můj každodenní chléb. Mj. se starám i o kontejnery s tříděným odpadem.
Častá neukázněnost některých občanů naší vesničky mě opravdu šokuje.
Copak se asi děje v hlavě člověka, který si koupí luxusní mop, aby si mohl
udržovat čisťoučko ve svém příbytku? A následně vloží do krabice od tohoto mopu
zbytky ze své kuchyně a tento zapáchající balíček vloží do kontejneru s papírem, hned
vedle samoobsluhy. Škoda, že nemohu přenést ten zápach z kontejneru na stránky
zpravodaje, rád bych se s vámi podělil o tento luxusní zážitek. Dalo mi pěknou práci
a velké sebezapření, abych výtvor tohoto občana odstranil před příjezdem sběrné
služby, která by jinak smrdutý kontejner nevyvezla.
Jen vrozená slušnost mi brání bez obalu napsat, co si o takovém člověku myslím
a už vůbec mi není jasné, co si tak asi myslí on, při páchání této čuňárny. NEMÁTE
SOUSEDA S NOVÝM MOPEM ???
Pavel Vojta
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