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Krátké zprávy z obecního úřadu
Oprava komunikací ul. Příčná, V zátiší
a Vinohradská
V současné
době
probíhá
oprava
komunikací. Práce byly započaty dle dohodnutého
termínu, tedy 15. 9. 2016. Na opravu každé ulice
je určena doba cca 6 týdnů. Pokud nám počasí
neudělá čáru přes rozpočet, budou komunikace
hotovy do 15. 1. 2017.

Kruhový objezd na ulici Teplická
Velmi nebezpečné místo v naší obci se
nachází na hlavní ulici Teplická, kde se sbíhají ze
stran ulice Polní, Pražská a výjezd na Odolenu
Vodu. Nepřehledná křižovatka u motorestu Pod
Řípem je trnem v oku nejen řidičům ale i chodcům
a ostatním občanům. Jelikož je ulice Teplická
kraje, není jednoduché prosadit jakékoliv změny
či úpravy. Nyní se zdá, že by se vše mohlo skoro
vyřešit. Obec zpracuje projekt na záměr dočasné
stavby kruhového objezdu.

Rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti
Rekonstrukce kabin byla zahájena
dne 10. 7. 2016. Práce provádí společnost Hantych
& Hantych. Počasí nám celkem přálo a tak vše
postupuje dle stanovených podmínek. Na celou
stavbu dohlíží pan Radim Fojtů, který pečlivě hlídá
dohodnuté termíny a postupy práce.
V objektu došlo k rozšíření terasy a jejímu
zastřešení, dělala se nová elektroinstalace, voda,
odpady, topení, inženýrské sítě, obklady, omítky a
dlažba. Objekt starých kabin tedy prošel
kompletní rekonstrukcí. Je zde i nový, boční vstup
do sklepa. Venkovní část

terasy se musela ohraničit zábradlím. Byla
vybudována nová vzduchotechnika. Kolaudace
objektu kabin by měla proběhnout dne
20. 10. 2016.

Čistička odpadních vod v ulici Krajní
Jak jistě víte, čistička v ulici Krajní byla
obcí již odkoupena. Obec nechtěla přistoupit na
nevýhodné podmínky majitele – jednalo se
hlavně o vysokou cenu stočného při vyúčtování.
Nyní má obec připraven projekt na přepojení
této staré čističky do kanalizace v ulici Dlouhá.
Stav technického zařízení je totiž velmi
neuspokojivý, nemluvě o dopadu na životní
prostředí
v oblasti
Postřižínského
potoka.
Majitelé pozemku, přes který výkop povede, dali
obci předběžný souhlas s tímto záměrem. Tímto
jim velmi děkujeme. Čeká nás tedy už jen
výběrové řízení na firmu, která celý projekt
zrealizuje a pokud vše bude probíhat dle plánu,
mohli bychom v 2/2 měsíce listopadu „poprvé
kopnout“ do země.

Velkoobjemový kontejner
Mobilní
svoz
nebezpečných
složek
komunálního odpadu pro obec Postřižín proběhne
dne 22.10.2016 do 9:00 hodin do 13:00 hodiny
na náměstíčku u obchodu. Můžete odevzdávat
zářivky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje,
olejové filtry, barvy a laky včetně obalů,
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí
chemie, nádobky od sprejů, léky, lednice a PC.

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

KULTURA
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín
Červen, Srpen, Říjen 2016
26. 6. 2016
- 4/4/2016 – schválení závěrečného účtu obce Postřižín za rok 2016.
- 5/4/2016 – schválena směrnice o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku obce.
- 6/4/2016 – schválení členů likvidační komise pro likvidaci movitého majetku obce.
- 7/4/2016 – schválení revokace usnesení č. 8/2 2016 komunikací v Zátiší, Příčná, Vinohradská ze zasedání zast.obce ze dne 22.3.2016
z částky 4.500.000,-Kč na částku 5.500.000,-Kč.
- 8/4/2016 – schválení smlouvy o smlouvě budoucí s firmou TE Capital Investments a.s., na odkup ČOV, umístěné na parcelách č. 452 a
241/2 v katastru obce Postřižín.
- 9/4/2016 – schválení návrhu na udělení odměny ředitelce MŠ z finančních prostředků Středočeského kraje.
- 10/4/2016 – schválení komunální ústavní stížnosti ve věci přezkumu stanoviska EIA k záměru Letiště Vodochody.
- 11/4/2016 – schválení návrhu rozpočtového opatření v roce 2016.
- DISKUSE – vznesen dotaz na hlášení zasedání v rozhlase obce, dotaz na jednání s panem K. ohledně ČOV v ulici Krajní, dotaz ohledně
uveřejňování celých zápisů ze zasedání na stránky obce.

23. 8. 2016
- 4/5/2016 – schválení vítěze výběrového řízení na opravu místních komunikací – firma Miloslav Hantych
- 5/5/2016 – schválení kupní smlouvy na prodej ČOV od firmy Best realty fund s.r.o. za cenu 365.000,-Kč vč. DPH
- 6/5/2016 – schválení sepsání smluv s občany v ulicích Pod Vinicí, Krajní, U Potoka, Lesní a Pod Špičákem o odvádění a čistění
odpadních vod dle stavu vodoměrů k 1. 7. 2016
- 7/5/2016 – schválení žádosti SK Postřižín na poskytnutí finančních prostředků na opravu tribun na fotbalovém hřišti – částka 30.603,Kč vč. DPH
- 8/5/2016 – schválení víceprací rekonstrukce sportovních kabin – demolice komínu, boční vstup do sklepa – v částce -57.000Kč bez DPH.
- 9/5/2016 – schválení vyjmutí změny č. Z2/12 z ÚP č. 2 obce Postřižín – sběrný dvůr.
- 10/5/2016 – schvaluje změny jednacího řádu zast. obce Postřižín
- 11/5/2016 – schvaluje odkup 10ks led veřejného osvětlení na ulici Teplická v částce 55.000,-Kč bez DPH.
- 12/5/2016 – schválení návrhu rozpočtového opatření číslo 4/2016

12. 10. 2016
- 4/6/2016 – schválení záměru prodeje/darování části obecního pozemku p.č. 306/1 o výměře 41m2 a legalizace smlouvy z roku 1968.
- 5/6/2016 – projednání žádosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. – Udělení povolení vstupu na obecní pozemky p.č. 360/1, 122/12,
109/2, 88 a 308. Obec se k tomuto vyjádří až po ukončení šetření Ministerstvem financí.
- 6/6/2016 – schválení vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele kanalizace, propojení čističek odpadních vod.
- 7/6/2016 – schválení záměru k vytvoření směrnice o nákupu zboží a služeb v souladu s novelou zákona o veřejných zakázkách
- 8/6/2016 - schválení zakoupení PC programu na účtování vodného a stočného
- 9/6/2016 – seznámení s novelou přestupkového zákona – problematika nočního klidu
- 10/6/2016 – schválení žádosti na výměnu pozemku p.č. 263/4, 263/5 o výměře 442 m2 za část pozemku p.č. 264/36
o výměře 442 m2
- 11/6/2016 – schválení rozpočtového opatření č. 5/2016
- 12/6/2016 - schválení záměru vybudování kruhové křižovatky z přenosného dopravního značení na ulici Teplická (Polní, Pražská směr
Odolena Voda)
- 13/6/2016 - schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy – zřízení věcného břemene o uložení kanalizace přes pozemek paní
Staerzové.
- 14/6/2016 - schválení odvolání paní Roubíkové z finančního výboru a jmenování paní Pliškové.

Postřižínský zpravodaj,

Adresa redakce:

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách
obce Postřižín:
Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70.
www.obecpostrizin.cz,
registrováno MK ČR E 19961
IČ: 002240621
nebo si můžete vyžádat informace na obecním úřadě.
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Rozkopaná cesta mezi poli do Kozomína
Jistě jste si všimli, při vašich procházkách,
rozkopané cesty mezi poli do obce Kozomín.
Důvodem je stavba kanalizace do nové ČOV. Po
provedení stavebních prací bude cesta opět
zpřístupněna. Stavební práce provádí firma TE
Capital Investments.
Celá akce by měla skončit v měsíci říjnu 2016.

Odchyt zraněné kočky
„Dne 21. 9. 2016 v 07:10hod. byl proveden
odchyt zraněné kočky v obci Postřižín a
následně uskutečněn převoz do veterinární
kliniky Erika, nám. Dr. Holého Libeň. Kočka
byla přejeta/sražena v ul. Teplická 86,
Postřižín.

Podružné vodoměry

FOTO: Alena Machotová

Zjevný věk kočky je cca. 5let, kočka byla černá
s bílými fleky na tlapách. Vzhledem k situaci
nebylo možné pořídit fotodokumentaci, protože
záběry byly velmi drastické.“
Takovéto hlášení jsme obdrželi od
strážníka MP pana Z. Kocourek na tom byl
opravdu velmi špatně. Dobrá zpráva je, že se
našel majitel, který kocourka hledal, kocourek
se uzdravuje v láskyplné péči a my věříme, že
se mu bude dobře dařit.

Výsledky voleb v naší obci
Ve dnech 7. 10. – 8. 10. 2016 proběhly v naší
obci volby do zastupitelstva Středočeského

kraje. Zapsaných osob ze stálého seznamu
voličů máme 697. Úředních obálek bylo vydáno
204, počet odevzdaných úředních obálek bylo
204, platných hlasů ve volebním okrsku jsme
měli 199. Na prvních třech místech byly tyto
politické strany: ANO 2011 s počtem 59 hlasů,
ODS s počtem 44 hlasů a Starostové a nezávislí
s počtem 30 hlasů. Je škoda, že ne všichni
voliči přišli dát svůj hlas. Je důležité, kdo bude
sedět v krajském zastupitelstvu neb to může
velmi ovlivnit dění v naší obci, nemluvě o
„přítoku“ finančních prostředků do našeho
regionu.

Vážení spoluobčané, rádi byste ušetřili na
fakturaci za vodu? Máte možnost nechat si
namontovat podružný vodoměr. Co to je?
Podružný vodoměr je tzv. zálivkový vodoměr.
Vodu, kterou spotřebujete, ale neteče do
kanalizace, můžete odečíst od vyúčtování.
Fakturace podružného vodoměru bude probíhat
dvakrát do roka. Při prvním odečtu se vždy
odečte naměřený údaj na podružném
vodoměru. Při druhém odečtu se bude hlídat
to, zda je míra odběru podružného vodoměru
v takové výši, jak je uvedeno v zákoně. Pokud
bude odběr při druhém měření nižší a nebude
součet za obě roční fakturační období 30 m3
tak se podružný vodoměr neodečte.
Více informací vám sdělíme na OÚ.
Pokud máte zájem nechat si namontovat
podružný vodoměr, obraťte se na pracoviště
Mělník, řeknou vám, jak postupovat.
www.svas.cz

Kolébka pro malé občánky
V minulém čísle jsme mylně uvedli jméno
dárkyně kolébky na vítání občánků. Tímto se
paní Monice Rostová omlouváme a ještě
jednou děkujeme.
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Guláš fes a Postřižínská buchta
Třetí zářijovou sobotu, 17. 9. 2016, se
uskutečnil první ročník POSTŘIŽÍNSKÉHO
GULÁŠFESTU a soutěže o POSTŘIŽÍNSKOU BUCHTU.
Přihlásilo se šest družstev, nakonec se kuchařského
klání o nejlepší guláš zúčastnilo družstev pět.
V předvečer akce vše vypadalo báječně:
sezení u klubovny bylo zastřešené, pódium pro
doprovodný program postavené, stánky pro družstva
nakoupené, občerstvení zajištěné. Celkový dojem
však kazila jedna nepříjemná maličkost- předpověď
počasí. Právě na tu „naši“ sobotu slibovali
meteorologové ochlazení, zataženo a déšť a zase
déšť! Zákon schválnosti prostě funguje. Druhý den
ráno vše nasvědčovalo tomu, že budeme muset akci
zrušit, ale nadšení některých soutěžících, kteří
chtěli soutěž zahájit i přes nepřízeň počasí, bylo
obrovské. Nechali jsme se strhnout, pršelo nám za
límec a my jsme svorně a statečně stavěli stánky.
Zahájení, které mělo být v 10 hodin, se posunulo,
ale když právě kolem desáté začal déšť ustávat,
věřili jsme již tomu, že se gulášfest vydaří.

FOTO: Markéta Fálová

Před hřištěm vařily svůj guláš 3 družstva: 1.
zabíjačkový guláš; 2. - čarodějný guláš; 3. –
segedínský guláš. Další dvě družstva se vydala
připravit svůj guláš doma (povoleno oproti pravidlům
vzhledem k počasí).
Také buchty se nám pomalu ale jistě začaly
scházet ve stánku . Přijížděli pozvaní hosté a
stánkaři. Také náš moderátor, pan Aleš Jakubík, se
chopil mikrofonu a zahájil naše první kuchařské klání
ve vaření guláše. Všichni příchozí měli možnost
zakoupit si buchtu (jen za 5,-Kč za kousek) a dát si
dobrou kávu od pana Kuřáka nebo od paní Pospíškové,
jedné ze členů odborné poroty a majitelky kávy
Szekely.
Děti zase mlsaly cukrovou vatu nebo párky
v rohlíku a zapíjely to čepovanou malinovkou. Někteří
dospělí si rádi dali i něco ostřejšího – obzvláště
soutěžící ze stánku 3. vařili, ochutnávali i popíjeli
jako správní „maďaři“ 
Odpoledne čekal na soutěžící, přihlížející i
děti bohatý kulturní program. Nejprve nás přišel
svými písničkami a hrou na harmoniku potěšit pan
Šimůnek, pro děti bylo v prostorách OÚ připravené
loutkové divadélko, děti z MŠ si také zazpívaly pod
vedením paní učitelky Andrejky Dvořákové. Pro
všechny generace hrála k tanci i poslechu známé
písníčky skupina Broky Františka Kanečka.
Mezitím všechna družstva dovařila nebo přinesla svůj
výtvor a lidé chodili ochutnávat malé porce každého
guláše. Také odborné porotě ve složení: pan profesor
Novotný – předseda poroty, dále paní Pospíšková, pan
Chodura a pan Fojtů, byly nabídnuty degustační
porce. Porotci si dělali poznámky a hodnotili každý
guláš dle svého nejlepšího uvážení a apetitu.
V soutěži „Postřižínská buchta“ zvítězily řezy paní
Píšové, ale myslím, že všechny buchty byly
fantastické a děkujeme všem, které se této soutěže
zúčastnily. Díky vám budou mít naše postřižínské děti
parádní mikulášskou nadílku.
Pomyslným vyvrcholením odpoledne bylo
vyhlášení vítězného družstva gulášfestu. Podle
hodnocení porotců byl chuťově i vzhledově
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nejlepší guláš 4. družstva, tedy guláš pivní, který
soutěžící připravili doma a přinesli na degustaci.
Naopak první místo hodnocení „vox populi“ dostalo
družstvo číslo 2. Jeho trojice mladých čarodějů
uvařila skvělý kotlíkový guláš, porota ho ocenila
druhým místem. Bronz získali „maďarští šéfové“ za
svůj segedín, který prezentovali porotě i s domácím
houskovým knedlíkem. Po udílení cen nás čekalo
příjemné jazz-rockové pohlazení v podání kapely
Status 3.
Přestože se opět rozpršelo, domů se chtělo
jen málokomu a tak byla nakonec i diskotéka, kterou
jsme chtěli pro špatné počasí odvolat. Lidé tančili
déšť nedéšť až do 22 hodiny, prostě postřižínští opět
ukázali, že si ničím nenechají zkazit dobrou náladu a
pohodu.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem
FOTO: Markéta Fálová

členům poroty, všem účinkujícím i soutěžícím a
především aktivním pořadatelům z řad kulturní
komise, jmenovitě paní Broně Svobodové za námět a
obrovskou pomoc s realizací akce, paní Radce
Kňourkové a Andrejce Dvořákové za Postřižínskou
buchtu, paní Markétě Fálové za propagaci a
fotodokumentaci a panu Mirkovi Várošovi za perfektní
zajištění technického zázemí a super diskošku
nakonec.
Velké díky patří rovněž zastupitelům obce –
panu Radimovi Fojtů, který se s pomocí paní Moniky
Kyselové zásadně podílel na přípravách, panu
Jakubíkovi za skvělé moderování celého dne, panu
Neumannovi, panu Vojtovi, panu starostovi Jurákovi a
dalším za pomoc při přípravách. Všichni přiložili ruku
k dílu a společně stavěli stánky pro soutěžící.
Děkujeme také za zajištění občerstvení.
A nakonec – díky vám všem, kteří jste přišli. Myslím,
že jste si, spolu s námi, tuto mimořádnou akci užili a
těšíte se tak jako já na příští, již druhý ročník
„POSTŘIŽÍNSKÉHO GULÁŠFESTU“.
Michaela Eremiášová
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Esterka – malá bojovnice

Nový školní rok

Dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala všem, kteří se jakkoliv podíleli na
sběru víček pro naši Esterku. Sběr probíhal
v místní mateřské škole a někteří z Vás jste nám
nosili víčka přímo domů.
Ještě jednou velké díky. Nesmím zapomenout ani
na finanční dar na zdravotní kočárek poskytnutý
obecním úřadem.
Esterka se narodila se syndromem nazvaným
Charge, což jí velmi brzdí ve vývoji kvůli četným
problémům ve vývoji (včetně postižení zraku a
sluchu), proto potřebujeme financovat především
pomůcky a procedury, které by pomohly Esterce
jak v rozvoji jemné motoriky, tak ve vylepšení
rovnováhy, aby mohla začít chodit sama bez
pomoci druhých.
Já, jako její matka, jsem začala vyrábět
háčkované výrobky (čepičky) na zakázku a
následně jsem přešla i ke stroji a věci na zakázku
také šiji. Nejen, že je to má určitá forma relaxu,
když děti usnou, ale zároveň z utržených peněz
můžeme Esterce dopřát více věcí a hlavně jí
financovat údržbu vozidla včetně pojištění, které
opravdu není levné.
Pokud se nám rozhodnete tímto způsobem
přispět, budeme velmi rádi a Vy z toho navíc
budete mít nějaký výrobek. Pokud chcete vědět
více, prosím navštivte naše stránky na Facebooku
– Háčkem pro Esterku – IvVa. Jen upozorňuji, že
výroba se může protáhnout – blíží se Vánoce a
objednávky se hromadí.
Moc děkuji.
Ivana Váradi Chalupecká

Všichni jsme se opět sešli po prázdninách v
naší mateřské škole. Děti byly plné zážitků z
dovolených, o kterých nám hned vyprávěly a my je
mohly potěšit příznivou zprávou: naše MŠ vyhrála
při vyhlašování výsledků během prázdnin krásné
třetí místo v soutěži „Co se skrývá v šapitó!“, které
jsme se s dětmi účastnili.
Krásné slunečné září rovněž ve školce přivítalo
nové děti. Nastoupily k nám často s pláčem a
nářkem, ten však brzo slunce zahnalo a my se s
nimi pustili do nových akcí, které nás hned čekaly.
Už od polovičky září děti opět navštěvují plavecký
výcvik v Kralupech nad Vltavou, znovu začal i
kroužek výuky anglického jazyka. Navštívilo nás
také divadélko Koloběžka. V měsíci říjnu se děti
mohou těšit nejen na další divadelní návštěvu,
tentokrát divadélka Kůzle, ale rovněž na svůj výlet
na zámek Nelahozeves. Zde si společně
prohlédneme zámecké prostory, kde bude pro děti
připravené překvapení.
Přijede za námi i občanské sdružení Penthea s
programem „Zvířátka kolem nás“. Děti se v rámci
této akce seznámí se životem zvířat od
bezobratlých až po savce, která žijí běžně kolem
nás. Uvidí naživo velkého pavouka, žábu či fretku.

Krásný podzim plný zážitků přeje celý kolektiv MŠ.
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Kulturní akce do konce roku 2016
4.11. DRAKIÁDA ( spolupráce s MŠ)
25.11. DIVADLO Z BEDNY – do 16:30 hodin
26.11. ADVENTNÍ TVOŘENÍ - workshop
27.11. - 1. ADVENTNÍ NEDĚLE - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU – od 14:00 HODIN
5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – od 15:00-18:00 HODIN
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Milí spoluobčané, předkládáme vám vyjádření společnosti ROPID, která
zajišťuje v naší obci autobusovou dopravu. Mnoho z vás se obracelo
s dotazy ohledně zpožděných linek, hlavně v ranních hodinách...
Vážená paní/pane,
omlouváme se za nepravidelnost a zpožďování spojů Pražské integrované dopravy, i za všechny z toho
plynoucí nepříjemnosti.
Vzhledem k potřebné efektivitě mají autobusy PID oběhy přizpůsobené podmínkám na jejich
trasách v daném období. Každá další minuta znamená mzdu řidiče, kterou v konečném důsledku z
nadpoloviční části hradí objednatelé spoje, tedy města a obce na trase dané linky, případně
Středočeský kraj, a na území Prahy pak hlavní město. Provozní ztráta se v současnosti pohybuje okolo
60 % v regionu a zhruba na 80 procentech na území hlavního města. Zbývající část celkových nákladů
doplácejí cestující formou jízdného.
V časné raní době, kdy podle našich zkušeností nedochází ke zdržení na trasách linek, jsou
ještě z dřívějších dob velmi krátké obratové časy na konečných, a ani k doby jízdy pro manipulační
přejezdy nemají rezervu pro zpoždění při příjezdu. S houstnoucím provozem na komunikacích při
zvyšujícím se počtu odbavovaných cestujících obvykle dochází také k nárůstu zdržení spojů. Pro toto
období již mají autobusy vytvořené rezervy po příjezdu na konečnou, aby se zabránilo přenášení
zpoždění na následné spoje.
Bohužel podmínky se mění. Zatímco před otevřením tunelu Blanka projíždělo ulicí V
Holešovičkách směrem do centra 68 tisíc vozidel za pracovní den, po otevření tunelového komplexu se
jejich počty zvyšovaly. Údaje ze září 2016 uvádějí již 92 tisíce vozidel za den v tomto směru. Částečně
se sice nepochybně jedná také o vozy, začínající cestu na území Prahy, ale podle poznatků ze silnic,
které spojují Prahu s regionem, a údajů o zpoždění autobusů, se na tom nemalou měrou podílejí také
vozidla, přijíždějící do Prahy po dálnici D8, po staré teplické výpadovce a po silnici přes staré Ďáblice.
V konečném důsledku tak dochází také k dřívějšímu dosažení intenzity provozu, jejímž
následkem je zdržení spojů. A jelikož v obratových časech nebo době příjezdu rezervy již nejsou, jízdní
doby se zkracovat nedají, návrh na prodloužení intervalu by se nemohl setkat s pochopením obcí při
rostoucím počtu obyvatel regionu, navíc umocněným Prahou 8 zavedenými parkovacími zónami od 1.
října 2016, nezbývá kolegům z odboru příměstské dopravy naší organizace nic jiného než jednat s
představiteli obcí a měst na trase jednotlivých linek a se Středočeským krajem o možnosti objednání
dalších spojů.
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V úseku mezi Klecany a Kobylisy na trasách linek 371 a 374, kde situaci výrazně zhoršoval také
souběh přepravy pracovníků druhé směny s odjezdem školních dětí a dalších osob z Prahy domů do
regionu, se podařilo přidáním vozu na linku 371 částečně zkrátit interval v tomto úseku z 15 minut na
12 a určitou částí posílení prodloužit doby pobytů na konečné Kobylisy, i když se týkaly zejména linek
371 a 374 a jen v menší míře ostatních zde ukončených příměstských autobusových linek PID.
Jelikož kolegové neznají celkový dopad rozšíření placených zón na území Prahy na spoje PID, zadali pro
období ranní špičky pracovního dne přepravní průzkum pro všechny příměstské autobusové linky,
směřující ke stanici metra Kobylisy. Výsledky průzkumu předpokládáme v listopadu 2016. Na základě
zcela konkrétních údajů pak bude možné posoudit potřebu úprav u jednotlivých spojů a navrhnout
možnosti řešení představitelům obcí a měst a Středočeského kraje.
Našim významným pomocníkem přitom zůstává družicové sledování vozidel. Omezilo dříve sice
poměrně časté, ale přece jen nesnadno prokazatelné a spočitatelné případy svévolného nedodržení
času odjezdu, sjetí z trasy, vyčkání na přípoj po stanovenou dobu nebo dokonce vynechání části
výkonu. Bohužel na konečné Kobylisy někdy dochází k nesprávnému vyhodnocení dat při zpožděném
příjezdu. Přitom údaj odjezdu z výstupní zastávky omylem vyhodnotí jako odjezd z výchozí zastávky na
následném spoji. Mnohem větší vypovídací hodnotu má proto druhá zastávka na trase linky (Vozovna
Kobylisy) a ve směru do regionu je lepší si všímat časů odjezdů z této zastávky.
V daném případě se jedná o autobus, který jede jako linka 370 z Kralup do Prahy a poté
manipulačně, to znamená bez zastavení a odbavování cestujících a nejkratší cestou přejíždí do obce
Kozomín, kde začíná další spoj podle jízdního řádu v 7.19 hodin. Bohužel při zdržení na trase z Kralup
do Prahy se však zpoždění vzhledem k nedostatečné rezervě pro případné zpoždění přenáší na
následující spoj.
Za všechny nepříjemnosti se Vám ještě jednou omlouváme. Kolegové z odboru příměstské dopravy mají
zájem na zlepšení situace pro všechny cestující v oblasti, kterou obsluhuje skupina příměstských
autobusových linek PID od stanice metra Kobylisy. Tomu nepochybně podřídí také sledování a
zpracovávání údajů i navrhovaná řešení pro smluvní partnery.

„ROPID“

strana 10
říjen 2016

Postřižínský zpravodaj

KULTURA ROK SPORTU V POSTŘIŽÍNĚ – DAVID HOZMAN
KULTURA
POZVÁNKY
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Není plného lidského
života tam, kde je veškerá lidská
péče omezena jen na starost
o majetek.“1 I takto by se dala
vyjádřit myšlenka, která spojuje
úsilí všech členů Sportovního klubu
Postřižín.
Areál fotbalového hřiště
považujeme za místo, kde se lze
scházet za účelem sportovního a
kulturního vyžití. Prostor, kde lze
realizovat zájmové aktivity
společně s ostatními obyvateli
obce a docházet za zábavou. A
v neposlední řadě se jedná
o místo, které by mělo a musí
sloužit k výchově dětí, a které
umožní v dětech probudit radost
ze sportu. Proto samotné stanovy
sportovního klubu ve svém úvodu
obsahují prohlášení členů, že jsou
si „… plně vědomi potřeby rozvoje
tělovýchovných aktivit ve
společnosti…“ a „…šíření
tělovýchovné osvěty a jejího
předání novým generacím“.
Uplynulý rok sportovního klubu byl
velmi dynamický a začal pod
heslem „Jedna obec / jeden
klub“. Považovali jsme za
důležité, transformovat veškeré
činnosti probíhající v prostorách
sportovního areálu pod jediný
samosprávný subjekt – sportovní
klub, který bude poskytovat
podporu fotbalu a dalším
sportovním činnostem
provozovaným v naší obci.
Současně by tak byl
ustaven srozumitelný partner

obce, který by pokračoval ve
správě sportovního areálu.
Na členské schůzi konané
v prosinci minulého roku byl
schválen nový název klubu a nové
znění stanov. Stanovy striktně
zakotvily otevřené členství ve
sportovním klubu. Důvodová
zpráva k tomu uvádí, že se „každý
člověk – bez ohledu na věk či
společenské uplatnění –, se může
kdykoliv stát členem spolku a
kdykoliv z něho vystoupit.“ Z
důvodu zapojení dětí do činnosti
klubu, stanovy výslovně upravují
výkon práv nezletilých členů
klubu.
Klíčová je však úprava
činnosti oddílů. Oddíly jsou hlavní
organizační jednotkou klubu,
která zaštiťuje každodenní
činnosti spolku. Jednání oddílu
jsou neformální, stanovy pouze
požadují, aby se konala v době,
kdy běžně dochází k řádné činnosti
oddílu (například v době tréninků
či po zápasech).
V současné době vede
sportovní klub tři fotbalové
mládežnické oddíly (starší
přípravku, mladší přípravku a mini
přípravku), fotbalový oddíl
dospělých a nohejbalový oddíl. Do
budoucna plánujeme rozšíření
činnosti o další mládežnické
oddíly. Samotné stanovy
předpokládají vytváření dalších
oddílů pro jednotlivé zájmové
činnosti vykonávané v prostorách
sportovního hřiště. Sportovní klub
je připraven podpořit obyvatele
obce při organizaci nových
sportovních aktivit.

Všechny fotbalové oddíly
hrají mistrovské soutěže a zdatně
reprezentují naši obec. Kupříkladu
oddíl mladší přípravky dokázal
vyhrát všechny zápasy s výjimkou
jednoho. Oddíl dospělých je
v současné době přes remízu
v posledním zápase na třetím
místě IV. B třídy. Mládežnické
oddíly se rovněž účastní turnajů
v okolí a pořádají vlastní turnaj na
konci sezóny. Tréninky dětí se
konají pravidelně každé úterý a
čtvrtek, tréninky dospělých
každou středu. Podívat se za námi
na trénink můžete kdykoliv. A
pokud Vás to bude bavit jako nás,
začnete chodit pravidelně. Během
zimní přestávky budou tréninky
v odlišných časech, děti budou
opět chodit do tělocvičny.
Za důležité také
považujeme otevřené
hospodaření, neboť sportovní klub
spravuje prostředky pro činnost
svých členů. Stanovy proto
ukládají pravidelné zveřejňování
zpráv o hospodaření klubu.
Současně byl otevřen
transparentní bankovní účet, kde
lze sledovat, jak bylo naloženo
s poskytnutými dotacemi, dary od
sponzorů a příspěvky členů.
Hlavní účet sportovního
klubu má číslo
2201067585/2010, podúčet pro
žákovské oddíly číslo
2101067588/2010.
Aktuální stavy můžete
zhlédnout na stránce:
http://www.fio.cz/bankovnisluzby/bankovni-ucty/transparentniucet/vypis-transparentnich-uctu.
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Na tuto sezónu jsme
představili nové dresy. Vytvořili
jsme znak klubu. Grafická podoba
znaku vychází z klubových barev –
zelené a bílé. Středová figura
znázorňuje dominantu obce
(shodně jako obecní znak) vrch
špičák. Na jeho vrcholu je
vyobrazen fotbalový míč, který
reprezentuje dominantní činnost
sportovního klubu.

Do budoucna sportovní klub
plánuje pořádání kulturních akcí
a hodlá pokračovat v podpoře
obce v pořádání společenských
setkání v prostorách sportovního
areálu. Snad neprozradím příliš,
pokud již nyní upozorním na hlavní
akci plánovanou na příští rok,
kterou si chceme připomenout
nejslavnějšího postřižínského
rodáka a jeho sportovní úspěchy.

Velmi si vážíme podpory
obce, která se rozhodla provést
rekonstrukci kabin. V těchto
dnech opravy finišují a členové
klubu přiložili ruku k dílu a po
večerech se podařilo vybavit
kabiny nábytkem. Pevně věříme,
že nové prostory se stanou
důstojným zázemí pro rozšiřování
dalších sportovních aktivit a pro
pořádání kulturních akcí. Současně
jsou nové prostory kabin i velkým
závazkem pro všechny členy,
neboť zejména na nás bude kabiny
řádně spravovat pro další nové
mladé fotbalisty a ostatní
sportovce.

Sportovní historie naší obce
a tradice fotbalu je pro sportovní
klub trvalou výzvou. Jsme si
vědomi, že nejen fotbalové zápasy
jsou tradiční příležitostí pro
setkávání místních obyvatel. Proto
si velmi ceníme podpory obyvatel
Postřižína a jsme patřičně hrdi, že
naše domácí zápasy jsou
nejhojněji navštěvovány v soutěži.

Během podzimu se
chystáme na opravu tribuny. Za
účelem zajištění prostředků byla
podána žádost o dotaci
Středočeskému kraji v rámci
Programu na podporu sportovních
aktivit 2016. Bohužel, dotace
nebyla našemu klubu poskytnuta.
O to větší radost nám udělalo, že
i v tomto případě se rozhodli
zastupitelé obce podpořit rozvoj
sportovního klubu a poskytnout
dotaci na pořízení materiálu.
Samotná oprava tribuny bude
provedena členy a příznivci klubu
svépomocí.

Závěrem mi dovolte
poděkovat za přízeň, které se nám
dostává od naší obce, od všech
rodičů, příznivců a sponzorům.
Též bych chtěl velmi poděkovat
Michalu Rožkovi, předsedovi
klubu, Liboru Pavlačkovi,
vedoucímu žákovských oddílu,
trenérům Zdeňku Tyllerovi,
Václavu Chodurovi a Jirkovi
Pánkovi a vlastně všem, kteří se
dosud dokázali bez jakéhokoliv
majetkového prospěchu starat o
sportovní areál či jinak podporovat
sportovní klub.

Veškeré aktuální informace o činnosti
sportovního klubu včetně rozpisu zápasů
naleznete na profilu sportovního klubu
https://www.facebook.com/skpostrizin

David Hozman
člen výkonného výboru
Sportovního klubu Postřižín
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