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Krátké zprávy z obecního úřadu
Vše se povedlo ke spokojenosti obce, sportovců
a věříme, že i vás občanů. Obec investovala do
rekonstrukce fotbalových kabin 2.032.407,-Kč.

Oprava komunikací ul. Příčná, V zátiší
a Vinohradská
V současné době stále probíhá oprava
komunikací. Práce byly započaty dle dohodnutého
termínu, tedy 15. 9. 2016. Mráz trochu zkomplikoval
termíny dokončení. Obec volila, na základě doporučení
projektanta, zámkovou dlažbu, neb v dané lokalitě
chybí dešťová kanalizace. Je tedy třeba, aby se
srážková voda vsakovala do podloží komunikací. A
jelikož jsou na komunikace někde vyvedeny i okapy ze
střech rodinných domů, jiné řešení možné nebylo.
Obec investovala do rekonstrukce komunikací
4.399.684,-Kč.

Čistírna odpadních vod v ulici Krajní
Obec ČOV v ulici Krajní odkoupila 23. 8. 2016 a
následně začala ČOV sama provozovat. Proběhlo
výběrové řízení na společnost, která nyní provádí
propojení kanalizace mezi ulicemi Krajní a Dlouhá.
Výkopové práce provádí firma STAVOKOMPLET, s.r.o. Po
propojení bude ČOV v Krajní ulici odstavena z provozu.
Obec plánuje do budoucna vlastní správu kanalizační sítě
a části vodovodní sítě. Obec odkoupila ČOV včetně
pozemku za 365.000,- Kč.

Stacionární radar na ulici Teplická
V měsíci prosinci 2016 byl na ulici Teplická
nainstalován stacionární radar. Toto zařízení
monitoruje
rychlost
projíždějících
vozidel.
Z dosavadních výsledků víme (statistika odboru
dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou), že rychlost byla
překročena celkem 200x za posledních 10 dní.

Rekonstrukce

sportovních

kabin

na

fotbalovém hřišti
Rekonstrukce kabin byla zahájena loňského
roku dne 10. 7. 2016. Práce provedla společnost
Hantych s.r.o.
Objekt byl rozšířen a terasa, která je jeho
součástí, byla zastřešena. Byla provedena nová
elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace a topení.
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 proběhla v měsíci říjnu 2016. Za
realizací stojí mnoho hodin práce, řešení komplikací
s projektem a následná organizace při stavbě samotné.

Zakoupení

čistírny

odpadních

vod

od

společnosti TE Capital Investment
Obec zakoupila novou
Capital Investment. Pro obec
když si tato zařízení spravuje
bude hrazena v pětiletém
splátkami a to bezúročně.
15.516.304,- Kč.

ČOV od společnosti TE
je mnohem výhodnější,
sama. Investice do ČOV
období, pravidelnými
Investice je vy výši

Celkové investice v roce 2016 byly ve výši
22.932.190,- Kč.

Plánované investice obce Postřižín
pro rok 2017
-

Rekonstrukce ulice Dlouhá – plánovaná částka
8.000.000,- Kč
projekt multikulturního domu – plánovaná
částka 400.000,- Kč
kruhová křižovatka – ulice Pražská, Teplická,
Polní a směr Odolena Voda (608/2) –
plánovaná investice na projekt 800.000,- Kč

Aktuální informace o dění v obci, včetně doplňujících fotografií,
naleznete na facebookovém profilu obce Postřižín.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
KULTURA
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín
listopad 2016, prosinec 2016, leden 2017
30. 11. 2016
- 4/7/2016 – schválení vítěze na propojení kanalizace (ČOV v ulici Krajní) s kanalizací v ulici Dlouhé – firma STAVOKOMPLET s.r.o.
- 5/7/2016 – vydává změnu územního plánu č. 2 obce Postřižín
- 6/7/2016 – schválení rozpočtového opatření č. 6
- 7/7/2016 – schválení dodatku č. 3 ke smlouvě SVL o zaplacení příspěvku ve výši 46.850,- Kč za obec Postřižín (50,- Kč za jednoho
obyvatele)
- 8/7/2016 – schválení záměru darování pozemku č. 306/1, (306/8) o výměře 38 m2
- 9/7/2016 – schválení záměru o výměně pozemku č. 263/4 a části obecního pozemku č. 263/5 o výměře 442 m2 za část pozemku č.
264/36 o výměře 442 m2.
- 10/7/2016 – schválení záměru o prodeji části pozemku z parcelního čísla 306/1 o celkové výměře 28 m2, který se nachází u RD č. p. 44
v ulici Pražská – tento pozemek je již dlouhodobě užíván a oplocen majitelem výše uvedené nemovitosti.
- 11/7/2016 – schválení víceprací na rekonstrukci sportovních kabin – celková částka 101.640,- Kč.
- 12/7/2016 – schválení usnesení z jednání ZO

28. 12. 2016
- 4/8/2016 – schválení rozpočtu obce pro rok 2017
- 5/8/2016 – schválení rozpočtového opatření č. 7
- 6/8/2016 – schválení usnesení z jednání ZO

18. 1. 2017
- 3/1/2001 – schvaluje navržený program včetně změn
- 4/1/2017 – schvaluje odvolání starosty obce Postřižín – Mgr. Miroslava Juráka
- 5/1/2017 – schvaluje starostou obce pana Radima Fojtů
- 6/1/2017 – schvaluje funkci starosty obce jako uvolněnou
- 7/1/2017 – schvaluje místostarostku obce paní Markétu Fálovou
- 8/1/2017 – schvaluje funkci místostarosty jako neuvolněnou
- 9/1/2017 – schvaluje darovací smlouvu na část pozemku p. č. 306/1 (nové 306/14), který se nachází jako předzahrádkou domu s č. p.
88 obci Postřižín
- 10/1/2017 – schvaluje směnnou smlouvu na pozemek p. č. 263/4 a část pozemku 263/5 o celkové výměře 442 m2 za pozemek p. č.
264/36 o celkové výměře 442 m2.
- 11/1/2017 – schvaluje kupní smlouvu na odkup části pozemku p. č. 306/1 o celkové výměře 28 m2, který se nachází u domu č. p. 44
v ulici Pražská
- 12/1/2017 – schvaluje smlouvu o výpůjčce budovy MŠ Postřižínské příspěvkové organizaci Mateřská škola Postřižín IČ: 71294830 se sídlem
Kozomínská 414, 25070 Postřižín
- 13/1/2017- schvaluje smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů se Středočeským krajem se sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5 –
Smíchov pro akci II/608 Postřižín, okružní křižovatka
- 14/1/2017 – schvaluje usnesení z jednání ZO
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách obce Postřižín:
www.obecpostrizin.cz,
nebo si můžete vyžádat informace na obecním úřadě.

Postřižínský zpravodaj,
5/2015 (září, dvouměsíčník (Postřižín, 15. 9. 2015)
Registrováno MK ČR E 19961
Náklad 450 ks, zdarma
Výroba: Markéta Fálová – autor neoznačených příspěvků
Vydává a distribuuje obec Postřižín – www.obecpostrizin.cz

Adresa Redakce:
Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 25070
Uzávěrka příštího čísla 20. 4. 2017
IČ: 00240621
Vaše příspěvky a podněty do dalšího čísla posílejte na mailovou adresu:
tri79nity@spoluzaci.cz, info@obecpostřizin.cz
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Veřejné bruslení v Postřižíně
Mrazivé počasí přivedlo členy Sportovního klubu a zástupce obce
Postřižín k myšlence zaledování plochy multifunkčního hřiště. A protože se
nápad setkal s pozitivním ohlasem obce, mohlo se začít pracovat na výrobě
ledové plochy. V druhém týdnu měsíce ledna tak bylo možné začít postupně
hřiště kropit vodou. Díky velkému nasazení (kropilo se několik večerů, a to i do
druhé hodiny ranní) a teplotám pod – 15 stupňů celsia se podařilo vytvořit
dostatečně silnou vrstvu ledu.
Provoz veřejného kluziště byl zahájen v pondělí dne 16. 1. 2017, a
protože nám počasí přeje, až doposud se bruslilo každého dne. Vstup na
kluziště je zdarma. Otevřeno je o pracovní dny od 15:00 do 20:00 hod a o
sobotu a neděli od 10:00 do 20:00 hod. Stalo se dobrým zvykem, že až do
podvečerních hodin patří ledová plocha převážně dětem, po večerech se hraje
pravidelně hokej. Zázemí pro malé a velké bruslaře včetně občerstvení je
k dispozici v nově zrekonstruovaných prostorách sportovních kabinách.
Značné úsilí je nutné věnovat údržbě ledové plochy, když skoro prakticky
každého dne je nutné hrací plochu zametat a vzniklé nerovnosti vyrovnávat
vodou. Za uvedené patří nezměrný dík několika členům a dobrovolníkům, kteří
se na úpravě ledové plochy pravidelně podílejí. Činnost sportovního klubu si
našla odezvu v regionálním Mělnickém deníku a bylo o něm reportováno na
rozhlasových stanicích.
Bruslit budeme, dokud počasí dovolí. Aktuální informace o provozu
kluziště naleznete na profilu https://www.facebook.com/skpostrizin/.
Všichni jste srdečně zváni!
David Hozman a OÚ Postřižín
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Vážení spoluobčané,
jako každý rok, tak i letos pro vás kulturní komise obce Postřižín ve spolupráci
s obecním úřadem a občanským sdružením Postřižíňáček, chystá kulturní akce.
Termíny akcí mohou být dle potřeby změněny.
3. 2. 2017 - Pohádka „Zlatovláska“ – Divadlo z bedny
3. 3. 2017 - Pohádka „Prasečí slečinky
aneb
prasečinky – Divadýlko z pytlíčku
4. 3. 2017 - Karneval
21. 4. 2017 - Pohádka „Na naší zahrádce“ – Divadélko Kůzle
30. 4. 2017 – Čarodějnice
13. 5. 2017 - Vítání občánků
Červen 2017 - Dětský den
Září 2017 - Pohádková cesta
9. 9. 2017 – GULÁŠ FEST
Listopad 2017 - Lampionový průvod
Prosinec 2017 - Divadlo, Mikuláš
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Centrum volného času Postřižíňáček ve spolupráci s Mateřskou školou
a kulturní komisí Postřižín pořádá:

Dětský

karneval

Bohatý program:
tanec, soutěže o ceny, tombola
v sobotu 4. března 2017 od 15:00 do 18:00 hodin v clubu Santa v Odolene Vodě
na Dolním náměstí
vstupné : dobrovolné
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Nový rok a my
Rozloučili jsme se se starým rokem, který nám závěrem přinesl spoustu
akcí – ať krásné zpívání v obci u rozsvěcení vánočního stromečku nebo tradiční
vánoční besídku ve školce, kdy děti ukázaly svým rodičům i prarodičům jak umí
zpívat, tančit či recitovat. Děti si také užily návštěvy loutkového divadélka
Kůzle s čertovskou pohádkou, pečení vánočních perníčků, jejich zdobení s
rodiči, i dárků od Ježíška v podobě her a hraček do třídy. Děkujeme za přispění
na tyto dárky sponzorům z řad rodičů i prarodičů!
Nyní se už těšíme na další nový rok. Co nás čeká?
Předškoláci se určitě pojedou podívat, jak to chodí v základní škole, aby
věděli, že v první třídě se nemají čeho bát. Ve školce nás navštíví další
divadelní soubory s různými představeními či tvořivými, poznávacími činnostmi,
např. Eskymácká show v únoru. Vydáme se na výlety do přírody i divadla a opět
plánujeme pro starší děti Školku v přírodě, kdy navštívíme Šumavouse a jeho
zvířátka. Děti se zde nejen nadýchají čerstvého vzduchu, ale rovněž načerpají
spousty nových poznatků.
Čekají nás i zápisy, ať už do školy mateřské nebo základní. My se budeme
těšit na vaši návštěvu v měsíci květnu, kdy na našich webových stránkách se
objeví i přesné datum zápisu. V základních školách jsou nyní pořádány zápisy v
měsíci dubnu, informujte se tedy včas na dané škole, kdy bude pořádat zápis
čerstvých prvňáčků.
Děti tedy čeká v novém roce spousta zážitků a my jim přejeme mnoho
zdaru!

Kolektiv Mateřské školy Postřižín
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