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OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V letošním roce proběhnou další rekonstrukce
našich silnic. Jedná se o tyto ulice: Úžická, Nová
a U Koupaliště. Žádáme o dotační podporu
od Ministerstva pro místní rozvoj.

WORK-OUTové HŘIŠTĚ BUDE I U NÁS
Na pozemku č. 151/16 se chystáme vybudovat
wourk-outové hřiště pro všechny, kteří mají rádi
pohyb a sport. Velký pozemek to není
ale ke zdravému pohybu a protažení těla to stačit
bude. Žádáme o dotační podporu
od Ministerstva pro místní rozvoj.

REKONSTRUKCE ULICE MÁSLOVICKÁ
A PRAŽSKÁ
Dlouho očekávaná rekonstrukce už se rýsuje. Kraj
vyhlásí v průběhu měsíce dubna 2019 výběrové
řízení na zhotovitele stavby a práce mohou začít,
neb stavební povolení již obec má. Vše by mělo
být hotové do konce roku 2020 vč. kruhového
objezdu, který je ve fázi projektu již připraven.

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Tak dlouho jsme čekali, až jsme se konečně
dočkali. I naše obec bude mít elektronickou úřední
desku. V rámci dotace ORP Kalupy nad Vltavou by
měla být nainstalována v průběhu tohoto roku.

REVITALIZACE „JEZÍRKA“ V ULICI DLOUHÉ
Obec vyhlásí výběrové řízení na zpracovatele
projektové dokumentace revitalizace „jezírka“
v ulici Dlouhé. Lavičku už máme, kapry taky, sem
tam žába, tak ještě aby to byla hezká podívaná.
Obec bude žádat o dotační grant z Ministerstva
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zemědělství. Hezké místo v obci si zaslouží naši
péči.

NAŠE MLÁDEŽ – CHOVÁNÍ CESTOU DO ŠKOLY
Vážení rodiče,
na Obecním úřadě se nám množí stížnosti
na chování dětí v ranní lince autobusu směrem
do Kralup nad Vltavou. Omladina je velmi hlučná,
děti si mezi sebou nadávají, někdy na sebe
dokonce plivou. O slušném chování nemůže být
řeč. Vysvětlete prosím vašim ratolestem, jak
se mají chovat v dopravním prostředku a co je
to úcta k dospělým spolucestujícím. Děkujeme.
VÝZVA OBČANŮM
Vážení a milí občané,
obec Postřižín je nás všech a proto bychom byli
rádi, kdybyste se aktivně podíleli na zvelebování
obce. Dílkem vaší spolupráce může být dobrá idea,
a nebo přímo pomoc při její realizaci.
Pokud máte nápady, dobré kontakty, neváhejte
se s námi o vše podělit. Budeme rádi za nový,
inovativní přístup, neotřelé projekty a dobré
zkušenosti. V součastné době se v této oblasti
zaměřujeme hlavně na revitalizaci zelených ploch,
vyžití mládeže a seniorů, odpočinkové zóny,
kulturní novinky aj.
Kam můžete své nápady sdělit?
info@obecpostrizin.cz
Děkujeme

Aktuální informace o dění v obci včetně doplňujících fotografií
můžete nalézt na www.obecpostrizin.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 20. 2. 2019
1/1/2019 – schvaluje zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání paní Moniku Kyselovou
2/1/2019 – schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního zasedání pana Ondřeje Kňourka a Libora Pavlačku.
3/1/2019 – schvaluje navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce beze změn.(včetně změn)
4/1/2019- neschvaluje pana Ondřeje Kňourka předsedou kontrolního výboru.
5/1/2019- schvaluje pana Libora Pavlačku předsedou kontrolního výboru.
6/1/2019 - schvaluje změnu užívání stavby místnosti v 1. patře OÚ ze skladu na kadeřnictví.
7/1/2019 - schvaluje Olgu Doležalovou nájemcem místnosti v 1. patře OÚ Postřižín. Schvaluje měsíční nájemné ve výši
1.201,-Kč, vodné a stočné si bude nájemce hradit sám.
8/1/2019 - schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele opravy komunikací ulic Úžická, Nová a U Koupaliště.
9/1/2019 - schvaluje prodej pozemku nově vzniklého p.č. 306/19 o velikosti 49 m2 v hodnotě 11.780,-Kč ze stávajícího
pozemku p.č. 306/1 vše v k.ú. Postřižín.
10/1/2019 - schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku nově vzniklého p.č. 306/16 o velikosti 35 m2 v hodnotě
8.410,-Kč ze stávajícího pozemku p.č. 306/1 vše v k.ú. Postřižín.
11/1/2019 - schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku nově vzniklého p.č. 306/18 o velikosti 35 m2 v hodnotě
8.410,- Kč ze stávajícího pozemku p.č. 306/1 vše v k.ú. Postřižín.
12/1/2019 - schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace revitalizace obecní nádrže
ulice Dlouhá.
13/1/2019 - schvaluje podání žádosti o dotaci „ Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“
vyhlášenou Ministerstvem zemědělství.
14/1/2019 - schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2019, Stavokomplet s.r.o.
15/1/2019 - schvaluje přidělení dotace Dětskému centru Postřižín ve výši 151.000,-Kč.
16/1/2019 - schvaluje bezplatný převodu pozemku p.č. 319/12 o výměře 2m2 v k.ú. Postřižín ve vlastnictví obce do
majetku Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha Smíchov.
17/1/2019 - schvaluje opravu usnesení číslo 5/7/2017 v následujícím znění: „Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje
bezplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje do majetku obce Postřižín. Jedná se o
pozemky p.č. 324/9, 324/10, 324/11, 319/11 a 324/8 vše v k.ú Postřižín
18/1/2019 – neschvaluje pořízení platebního terminálu na Obecní úřad v Postřižíně.
19/1/2019 - schvaluje usnesení z jednání zastupitelstva obce.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách obce Postřižín:

www.obecpostrizin.cz
anebo si můžete informace vyžádat na obecním úřadě.
Sledujte i náš facebookový profil Obec Postřižín
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Zdravotně sociální komise
Nově vzniklá zdravotně sociální komise zjišťuje a průběžně informuje o dostupnosti zdravotních
a sociálních služeb pro občany obce.
Nové i stávající občany, kteří potřebují praktického lékaře, upozorňujeme na volné kapacity ordinací
v Neratovicích a na Mělníku (adresy níže). K registraci vám stačí kartička zdravotní pojišťovny.
Občané, kteří hledají stomatologickou péči, se mohou obrátit na zubní ordinaci La Perla Dental Clinic
u Polikliniky v Kralupech nad Vltavou, která přijímá nové pacienty.
Zdravotně – sociální komise má na starosti mimo jiné také kontakt se seniory. Chodí jménem obce
Postřižín blahopřát občanům k jejich významnému životnímu jubileu a bude se podílet na pořádání kulturních
akcí. Při těchto příležitostech mají členky komise možnost si se seniory příjemně popovídat a zjistit, co je
trápí a co potřebují. Uvítáme, když toho senioři využijí a podělí se s námi o svá přání a potřeby, aby jim
mohla obec pomoci. Například se zprostředkováním sociálních služeb.
Senioři se mohou těšit na Jarní seniorské posezení s hudbou (květen) a Adventní setkání (prosinec).
- Jana Pejšová-Šilerová Ordinace Mělník
Všeobecný praktický lékař
Pražská 528/29 (Poliklinika 1 p.)
276 01 Mělník
315 639 449
praktik.melnik@vseobecnylekar.cz

Ordinace Neratovice
Všeobecný praktický lékař
Kojetická 1021
Budova polikliniky
277 11 Neratovice
315 683 288, 774 407 448
sestra1.neratovice@vseobecnylekar.cz

Zubní ordinace
La Perla Dental Clinic
Nerudova 403
278 01 Kralupy nad
Vltavou
601 506 000
nfo@laperladental.cz

**********************************************************************************************************************************
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Sdružení obcí a spolků Koridor D8
- rok 2018
Členové sdružení obcí a spolků Koridoru D8 nesouhlasí s postupným zatěžováním území dalšími
záměry způsobující enormní nárůst dopravní a hlukové zátěže a to zejména s ohledem na skutečnost, že
již stávající stav životního prostředí je neuspokojivý; v širším území jsou běžně překračovány emisní
limity (hluk, škodlivé látky) a ani dopravní infrastruktura není dostatečně kvalitní a kapacitně
dostatečná. Sdružení obcí a spolků se v relevantních řízení soustřeďuje na snižování negativních dopadů
záměrů nejen na každodenní občanský život, ale i na vodní režim krajiny, ovzduší a půdní fond. V rámci
těchto aktivit členové prosazují realizaci adekvátních kompenzačních opatření. Koridor D8 aktuálně
sdružuje dvě města, třináct obcí a osm spolků, čímž zastupuje bezmála 20 000 obyvatel žijících na ploše
8853 ha. Během svého ročního působení se zapojil do desítky řízení, v jejichž rámci podali členové celou
řadu připomínek a námitek a stáli za vypracováním značného množství revizních odborných posudků
a právních analýz, přičemž mnohé kategoricky rozporovaly závěry předložené ze strany investorů.
Každý další projekt v regionu svým provozem zvyšuje dopravu, navyšuje hluk a emise škodlivých látek
vyvolaných dopravou i vlastní činností a může ovlivnit vodohospodářské poměry. Také máte pocit, že
•

•
•

doprava zejména v oblasti dálničních sjezdů je stále pomalejší a kolony v dopravních špičkách se stále
prodlužují? Že mnohé obslužné komunikace jsou za hranicí své kapacity? Že se provoz plíživě přesouvá
ze silnic vyšších tříd na místní komunikace, čímž se emisní zátěž přesouvá blíže k našim domovům?
jsme v jakémsi stínu, kde ještě více než jinde neprší? Dnes již jsou zpracovávány studie prokazující,
že velké plochy střech hal odrážející sluneční světlo se silně zahřívají a tím vzniká komínový efekt,
který může mít za následek změnu mikroklimatu.
se kvalita pitné vody poslední dobou zhoršila a jsou pravidelně překračovány některé limity? Jak často
se musí měnit vodní filtry či čistit rychlovarná konvice v kuchyni? Jak rychle se ukládá vodní kámen
v koupelně? Je dlouhodobě udržitelné, abychom se o jediný vodní zdroj – v naší oblasti Mělnická
Vrutice – dělili s dalšími novými záměry, když již dnes tento zdroj naráží na kapacitní problémy?

Rozhodujícím podnětem pro vznik Koridoru D8 byla narůstající výstavba skladových hal v blízkosti
našich obcí, která generuje mimo jiné i větší dopravu. Největším impulsem bylo koncem roku 2017 zahájení
posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) pro největší halu v Evropě, která má sloužit jako sklad
náhradních dílů pro společnost Daimler (Mercedes) v katastru obce Úžice. Záměr se začal projednávat pod
nenápadným názvem Objekt D8.7 a z důvodu nutnosti odeslat k němu vyjádření došlo k rychlému
kontaktování okolních obcí a spolků.
Zprvu probíhaly schůzky v užším kruhu města Odolena Voda, obcí Panenské Břežany, Postřižín,
Zlončice a některých spolků. Byly oslovovány další obce a spolky, některé se o nás doslechly a kontaktovaly
nás samy. Na začátku jsme se museli shodnout na formě našeho uskupení, názvu, finančních příspěvcích,
předmětu našeho zaměření a rozsahu naší působnosti, která je vymezena prostorem mezi 1. exitem z D8
ve Zdibech a 3. exitem v Nové Vsi, v pásu 5 km na obě strany dálnice.
Základním problém v tomto území je stávající územněplánovací dokumentace, mnohdy 20 let stará
a tudíž nereflektující aktuální vazby nadmístního významu, například suburbanizaci či obecné navyšování
infrastrukturních požadavků. V době jejího vzniku byly samosprávy obcházeny CzechInvestem
a přesvědčovány, jak významné a dobré jsou průmyslové plochy; nikdo však zřejmě nedomyslel,
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co takový počet soustředěný na jednom místě může v budoucnu přinést a jak ovlivnit stávající životní
podmínky.
Dnes je v našem regionu realizována nebo připravována výstavba záměrů na přibližně 50% ploch
určených místními územními plány pro výrobu a skladování. Tím jednoznačně nastává vysoký úbytek
zemědělského půdního fondu společně s nežádoucím zhoršení stability krajiny, která již dnes stěží odolává
vnějším faktorům spojených se změnou klimatu. Dalším přehlíženým aspektem při posuzování záměrů je
potřeba umístění málo kvalifikovaných agenturních pracovníků, které je pro mnohé záměry klíčová. Pokud se
zrealizují jen ty záměry, o kterých v současnosti víme, zvyšuje se počet takových osob v regionu o 5 tisíc.
Odkud se budou při dnešní nízké nezaměstnanosti pracovníci brát? Kde budou bydlet a jak se budou
dopravovat do zaměstnání? Jakou infrastrukturu k tomu budou využívat a kdo ji bude financovat?

Nové záměry v řízení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)
Společnost MERCEDES DAIMLER /1/ chce v katastrech obcí Úžice a Chvatěruby postavit největší
skladovací halu v Evropě o rozloze 22 fotbalových hřišť. V roce 2018 prošel projekt celým posuzováním vlivu
na životní prostředí a v květnu 2018 mu bylo vydáno souhlasné stanovisko. Zatím se investorovi nepodařilo
získat pravomocné stavební povolení, o které žádá ve spojeném územním a stavebním řízení, a které dle
svého vyjádření z léta 2018 chtěl obdržet do listopadu 2018. V současné době tak investor získává závazná
stanoviska dotčených orgánů k zahájení řízení. Naše sdružení si nechalo k projektové dokumentaci investora
zpracovat odborné vodohospodářské a dopravní posouzení, které upozornilo na mnoho vad a nedostatků.
Posudky jsme rozeslali na příslušná místa s žádostí, aby je zohlednila v rámci svých vyjádření.
GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE /6/. Občanská iniciativa provázející celý průběh posuzování vlivu
na životní prostředí vedla k vrácení dokumentace EIA. Připojili jsme se k ní a také posílali svá vyjádření.
V lednu 2018 mělo proběhnout veřejné projednávání, které bylo zrušeno, protože i přepracovaná
dokumentace byla shledána chybnou. Q10 Měšice /7/ je další hala, která by měla dopravně přitížit
mimoúrovňové křižovatce ve Zdibech. V březnu 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení k EIA. Na základě námi
zaslaných připomínek Středočeský kraj v červenci 2018 rozhodl, že záměr musí být posuzován v procesu EIA.
Hala non-stop skladu MAKRO KOZOMÍN /3/ pro obchodní řetězec Makro se postupně salámovou
metodou dostavěla a na jaře 2018 byl zahájen zkušební provoz. V první etapě centrální sklad funguje pro
třináct velkoobchodů společnosti Makro Cash & Carry ČR. V 1. pololetí letošního roku se má rozšířit o přímou
distribuci zboží zákazníkům a zásobovat klíčové zákaznické skupiny v gastronomii a nezávislém maloobchodě.
V dokumentaci, která je z roku 2005, byl uveden denní průjezd 1200 vozidel (osobních a nákladních). Jak to
bude ale ve skutečnosti?! Kamióny, přivážející a odvážející zboží, dodávky rozvážející zboží, 1 200
zaměstnanců přijíždějících na tři směny auty či autobusy. Roční zkušební provoz byl zahájen na základě
nepravomocného vodoprávního rozhodnutí. Snažíme se, aby Středočeský kraj zahájil přezkumné řízení
zmíněného rozhodnutí. Ve skladu Makra je navíc umístěna bourárna masa, budou se zde vyrábět těstoviny a
upravovat a zpracovávat zelenina. Tyto provozy spotřebují velké množství pitné vody, které se má odebírat
ze společného vodovodu určeného k zásobování obyvatel obcí, jehož zdrojem jsou vrty v Mělnické Vrutici.
Roční spotřeba vody má být 65 000 m3. To je voda pro 1625 osob, což je množství obyvatel žijících ve
Chvatěrubech a Postřižíně dohromady.
1/2019

Postřižínský zpravodaj

strana 5

KULTURA
INFORMACE
KOMERČNÍ A SKLADOVÝ AREÁL POSTŘIŽÍN – SEVER /4/ jsou další dvě haly, které dle projektové
dokumentace navýší dopravu o 700 aut denně. Zjišťovací řízení k EIA bylo zahájeno v lednu 2018. Na základě
našich připomínek bylo Středočeským krajem rozhodnuto o posuzování v režimu EIA. Dokumentace dosud
nebyla zveřejněna.
OBALOVNA CHVATĚRUBY /2/ je provoz, v kterém se laicky řečeno má štěrk obalovat asfaltovou směsí
a rozvážet po kraji na stavby či rekonstrukce silnic. K dokumentaci EIA jsme objednali odborný
vodohospodářský a dopravní posudek, na jehož základě byla dokumentace Středočeským krajem vrácena
k přepracování. Nová dokumentace byla zveřejněna v listopadu 2018. Na začátku ledna 2019 proběhlo veřejné
projednávání, kde bylo vzneseno mnoho dalších připomínek a žádost o opětovné přepracování dokumentace
nebo zamítnutí tohoto záměru. Středočeský kraj zadal zpracování posudku, který má zohlednit všechny
vznesené námitky a na jehož základě vydá kladné či zamítavé stanovisko. U stavby obalovny se mimo výše
zmiňovaných negativních vlivů navíc obáváme možných projevů zápachu z asfaltových směsí.
SKLADOVÝ A OBCHODNÍ AREÁL ODOLENA VODA /5/ zahrnuje tři haly se zastavěnou plochou 48 tis. m2
proti Aero Vodochody, který jsme také společnými silami v březnu 2018 poslali do procesu posuzování vlivu na
životní prostředí a ani zde zatím nebyla zveřejněna dokumentace EIA.
Záměry v pokročilém stavu přípravy a záměry dokončované
V Úžicích je nově dostavěna hala DC3 Prologis /8/ a bude se zde stavět další hala DC4 Prologis /9/,
která je nyní ve stavebním řízení. Také mrazírny Eurofrost /10/ se rozšířily. V Kozomíně má platné územní
rozhodnutí projekt papírny /12/, který se má spojit s dřevoplynovou elektrárnou /11/. Ta je od února 2017
zakonzervována, protože investor je v insolvenčním řízení a hledá nové finanční zdroje. Po obci Postřižín
požaduje investor vyjádření ke skladovací hale vedle MAN Truck & Bus /13/ a další investor k halám mezi
skladem Liebherr a Tesco /14/. V katastru Kozomína (za areálem Klacska a RS Maso) hodlá společnost CTP
postavit další čtyři haly /15/. Také se hovoří o další hale pro General Motors v Odoleně Vodě. Nesmíme
zapomenout ani na možné rozšíření letiště Vodochody. Mimo to dojde k realizaci propojky mezi dálnicí D7 a
D8, která bude ústit v Kozomíně.
Iniciativa Koridoru D8
Z výše uvedeného výčtu je vidět, že je před námi ještě mnoho práce, při které mnohdy suplujeme
činnost dotčených úřadů i kraje. Náš region je velkým lákadlem pro investory. Bohužel zde není dostatečně
kapacitní vodohospodářská, dopravní ani technická infrastruktura. Investoři s žádnými investicemi do regionu
nepočítají. Všechny investice na rozvoj infrastruktury tak budou ležet na obcích, kraji nebo vládě ČR. Takový
systém podnikání představuje hrubou privatizaci zisků a pozdější zestátnění nákladů. Přínosy z výše
uvedených investic budou pro stát minimální, neboť náklady na budování nezbytné infrastruktury jistě převýší
předpokládané výnosy. Tyto investice zároveň nejsou v souladu s prohlášeními řady nejvyšších představitelů
státu o nezbytnosti zahraničních investic s vysokou mírou přidané hodnoty. Nepřispějí ani k výraznému zvýšení
zaměstnanosti v regionu, naopak vyvolají zvýšené náklady na budování infrastruktury, zhoršení životních
podmínek občanů apod. Doufáme, že našimi aktivitami a další činností dojde k minimalizaci možných
negativních vlivů na náš region. Budeme nadále pokračovat v naší započaté práci a stejně jako dosud jednat
se Středočeským krajem, ministerstvy i dalšími dotčenými orgány.
- Klára Rothová -
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Zapojte se do komunitního plánování sociálních služeb
Místní akční skupina Nad Prahou již rok realizuje projekt Komunitní plánování sociálních
služeb. Projekt byl iniciován obcemi v roce 2016 a zahrnuje území obce s rozšířenou působností
Neratovice a část obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav. Konkrétně se jedná o obce: Bášť, Bořanovice, Brázdim, Hovorčovice, Líbeznice, Měšice,
Mratín, Nová ves, Předboj, Přezletice, Sluhy, Sedlec, Veleň, Zlonín, Husinec, Klecany, Klíčany,
Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Veliká ves, Vodochody, Zdiby. Úzce spolupracujeme
také s MAS Střední Polabí, kde probíhá stejný projekt pro zbytek ORP Brandýs a další území.
Aktuálně je téměř za námi období sběru dat z rozhovorů se starosty, poskytovateli
a zejména (potenciálními) uživateli sociálních služeb. Byly ustaveny pracovní skupiny zaměřené na
4 cílové skupiny: Senioři, Rodina a děti, Zdravotně postižení a Osoby ohrožené sociálním
vyloučením včetně menšin, a z jejich setkání již vzešly zajímavé podněty vycházející z potřeb
obyvatel zapojených území, jako jsou Senior taxi či klubovny pro teenagery, a také požadavky
na realizaci vzdělávacích aktivit, např. metody komunitního plánování, komunikace se seniory
nebo podpora pečujících, které již na 1. čtvrtletí nového roku plánujeme. V roce 2019 čeká členy
pracovních skupin intenzívní práce a výstupy jejich pravidelných setkání budou využity
ke zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb, což je hlavním cílem projektu.
Setkání pracovních skupin jsou otevřená a účastnit se jich může kdokoliv. Jde o setkávání
zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb včetně těch potenciálních. Vítán je
každý obyvatel, který se chce podílet na zvyšování dostupnosti a kvality místních sociálních
a návazných služeb, sdílet své zkušenosti a podílet se na zlepšování kvality života v zapojených
oblastech.
Plánovat komunitně znamená plánovat s lidmi, kteří využívají nebo by potřebovali využívat sociální
i návazné služby v místě, kde žijí. Myšlenka projektu je opravdu dobrá, ale její aplikace v praxi
se neobejde bez lidí, vzájemné komunikace a sdílení informací.
Věříme, že se v roce 2019 zapojí - ať už do pracovních skupin či vzdělávacích aktivit
projektu - co nejvíce z vás tak, aby smysl projektu byl naplněn a aby byly postupně zajištěny
potřebné služby dostupné všem. Pokud vám tedy komunita, ve které žijete, není lhostejná,
sledujte https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ nebo náš facebookový
profil https://www.facebook.com/masnadprahou/.
Kateřina Nováková
MAS Nad Prahou o.p.s.
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Vítáme jaro
Sice se to zdá neuvěřitelné, ale ze školního roku 2018/19 nám zbývají už
jen poslední tři a půl měsíce. Připadá nám, že to je chvíle, kdy jsme ve třídách
vítaly nové děti i staré "mazáky", ale skutečně už je za námi nejen návštěva
statku Šťastný, zámku Ploskovice, podzimní dílny či vánoční besídka i spousta
divadel, ale dokonce už i předškoláci mají za sebou návštěvu základní školy v
Kralupech. Nyní je čeká zápis do prvních tříd, na který se zodpovědně
připravují, aby si osvojili nejen krásnou kresbu se správným úchopem, ale
rovněž slovní analýzu a syntézu, recitaci básně, prostorovou či časovou
orientaci a mnoho dalších základních znalostí předškoláka.
Na zápis se rovněž těšíme i v naší mateřské škole, termín tohoto zápisu
je vyvěšen nejen na nástěnce MŠ, ale rovněž na webových stránkách.
Nyní děti chodí s námi i na dlouhé procházky do okolí - na zahradě
mateřské školy probíhají stavební práce, díky kterým bude nepochybně
mnohem krásnější a především funkčnější. Kvůli těmto úpravám je zatím
zahrada pro dětskou hru nevhodná.
Do konce školního roku nás čeká ale ještě spousta akcí i zážitků: mezi
jiným velikonoční dílny, návštěva Pražské zoologické zahrady, vyrazíme si za
Šumavousem na pobyt v přírodě nebo se seznámíme se životem včel ve
Výzkumném ústavu v Dole. Děti se tedy mají na co těšit!
Krásné jaro přeje kolektiv MŠ
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Milí příznivci postřižínského fotbalu,
rádi bychom vás informovali, co jsme během zimní přestávky stihli udělat
a co ještě připravujeme ve spolupráci s vedením obce (obec hradí veškeré
náklady).
Proměnou prošla šatna pro malé fotbalisty, která byla nově vymalována
s motivem fotbalového hřiště na stropě. Přibyla nová stropní světla v designu
fotbalového míče. Dětem jsme objednali nové lavice, které jsou již na cestě
k nám.
Na dveřích přibyly znaky našeho klubu, které pro nás vyrobil pan Jindřich
Kozák, kterému tímto děkujeme.
Položili jsme novou zámkovou dlažbu mezi hřištěm a terasou, kde nám vznikl
prostor pro malé dětské hřiště. Ve vzniklém prostoru budeme instalovat dětský
kolotoč, pískoviště a herní sestavu se skluzavkou.
Mezi multifunkčním hřištěm a terasou připravujeme místo, kde budou v blízké
době umístěny stojany na jízdní kola.
Proběhla revitalizace fotbalového hřiště, kde odborná firma provedla
provzdušnění trávníku a posyp křemičitým pískem. Jen pro zajímavost bylo
spotřebováno 25,5 tuny křemičitého písku. Tuto obnovu trávníku pro náš klub
zajistila obec Postřižín, které bychom chtěli touto cestou moc poděkovat.
Dále se chystáme opravit sloupy a vyměnit síť mezi fotbalovou brankou
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a terasou. Provedeme kontrolu a rekonstrukci stávajících sloupů s přidáním
dvou nových sloupů, aby byly chráněny děti na dětském hřišti před případným
letícím balónem v době zápasového klání.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli a pomáhají. Kdyby chtěl
někdo z Vás přidat ruku k dílu nebo nám jakkoli jinak pomoci, budeme rádi.
O případných brigádách vás budeme informovat zde na FB. Kontaktovat nás
můžete na našich FB stránkách SK Postřižín.
Děkujeme.
-Jan Mojžíš-

Rozpis zápasů
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KULTURNÍ KOMISE POSTŘIŽÍN PŘIPRAVUJE…
Kulturní komise chystá i pro letošní rok pro malé i pokročilé ☺ spousty akcí.
Divadélka pro nejmenší – ta jsou předběžně naplánována na únor (již proběhlo
18. února ), duben, říjen a listopad. O přesných termínech budete informováni
jak na plakátech, tak na facebooku obce.
8. březen - Veselá věda – máte doma malé experimentátory, kteří doma
neustále vyrábějí nějaké směsi, tak právě pro ně jsme připravili program, který
se uskuteční na obecním úřadu – (již proběhlo)
23. března – Jarní věnec na dveře – jak lépe přivítat jaro než věnečkem
vyrobeným na workshopu v prostorách obecního úřadu?
6. duben - Uklidíme Česko – 9:00 sraz u obchodu u kapličky – pojďte nám
pomoci, aby naše obec byla útulnější, čistější a snad i o něco hezčí –
potvrzení účasti prosím zašlete na info@obecpostrizin.cz
31. duben - Čarodějnice – děvčata, nachystejte košťata a všichni malí a velcí
se sejdeme za hřištěm v Postřižíně. Letos nás bude čekat i ohnivá show.
11. května – Jarní posezení pro naše milé seniorky a seniory.
18. květen - Vítání občánků – už se těšíme, že mezi řady Postřižíňanů přivítáme
další malé občánky.
8. červen – Postřižínský rodinný den – na naše nejmladší čekají soutěže, větší si
potom nachystejte svaly, začněte trénovat, neboť pro vás chystáme i nějaké ty
závody. ☺
7. září – Gulášfest - pánové, začněte zkoušet ty nejlepší recepty na guláš,
dámy, očekáváme, že i letos budou naše mlsné jazýčky potěšeny těmi
nejlepšími buchtami, které upečete. Prostě gulášfest si u nás všech našel své
místo a my se těšíme, že i letos se mezi vámi najdou ti odvážní, kteří se
předvedou svým kuchařským uměním.
Listopad – Tradiční malování s výtvarnicí Monikou Píchovou.
10. listopad – Cesta za sv. Martinem – z půdy sneste lampiony, nachystejte
svíčky a pevně věřte, že se třeba v letošním roce sv. Martin objeví.
30. listopad – Vánoční tvoření nejen pro maminky – pod vedením šikovné paní
aranžérky si můžete sami vytvořit adventní věnec či jinou vánoční ozdobu.
1. prosinec – Tradiční rozsvěcení nejen postřižínského vánočního stromu.
5. prosinec – Mikuláš, Čert a Anděl každoročně dorazí i k nám do Postřižína.
7. prosinec – Vánoční rozjímání našich milých seniorek a seniorů nejen nad
dobrým svařeným vínem.
Těšíme se na vás, vaše „KK“
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