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

Vážení čtenáři,…
byla jsem postavena před nelehký úkol sepsat úvodník k dnešnímu číslu Postřižínského
zpravodaje.
Prý, když jsem byla zvolena předsedou kulturní komise, a máme novou redakční radu, a
budeme rozšiřovat zpravodaj, zkrátka los
padl na mne. Dovolte mi, abych se Vám
nejdříve představila. Jmenuji se Renata Majerová a v zastupitelstvu naší obce jsem začala pracovat na sklonku loňského roku. V
zastupitelstvu se věnuji především oblasti
kultury a částečně školství, které je i mou
občanskou profesí.
Jedním z hlavních úkolů, na kterých jsme se
v kulturní komisi zastupitelstva shodli, bylo
posílení Postřižínského zpravodaje. Vždyť ne
každý má přístup k internetu a ve velkých
novinách se toho o naší obci moc nedočtete. Noviny, které držíte v ruce, prošly od
svého vzniku vývojem a dnes stojí na další
křižovatce. Rádi bychom obsah ještě více
rozšířili a přizpůsobili vašim zájmům, ale i
zájmům obce. Proto jsme se rozhodli jmenovat novou redakční radu, která si zvolila svou
předsedkyni slečnu Terezu Skrbkovou. Moc
ráda bych na tomto místě poděkovala předcházejícímu šéfredaktorovi panu Davidu
Hozmanovi, za vynikající práci a obrovské
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úsilí, které zpravodaji věnoval. Pevně věřím,
že jeho články budou i nadále vyhledávaným
obsahem našeho zpravodaje.
Náš zpravodaj je skutečně náš, a tak vám budeme nadále přinášet aktuální informace o
záměrech obce, kulturním a sportovním dění i
příběhy a názory Vás samotných. Vítáme jakékoliv vaše náměty, názory a komentáře. Chtěli
bychom zároveň dát větší prostor i našim živnostníkům a podnikatelům a to širší nabídkou
možnosti inzerce za opravdu symbolické ceny.
Jak vidíte, naše plány se zpravodajem jsou
velké, tak nám držte palce, ať nám vyjdou
především k Vaší spokojenosti. Paní šéfredaktorce pak přeji šťastnou ruku při výběru článků, ostré pero pro vlastní názory a hodně
energie do dalších čísel.
Renata Majerová
předsedkyně kulturní komise

Rozloučení zastupitele pana Hozmana a reakce paní starostky - viz strana 4
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO) za leden a únor
16. ledna
-

-

ZO schválilo rozpočtovou úpravu č. 5/2012. Byly navýšeny příjmy obecního rozpočtu z daní
o 1.070.000 Kč, daně z nemovitosti o 2.750.000 Kč.
Byl poskytnut dar knihovně Mladá Boleslav ve výši 2.500 Kč.
ZO schválilo snížení poplatků za bio popelnice 240 l ve výši 640 Kč a 120 l ve výši 500 Kč.
ZO schválilo firnu NTD group s.r.o jako dodavatele „ Zpracování projektové dokumentace
stavby: Rekonstrukce povrchů místních komunikací, včetně chodníků, v ulicích V Zátiší,
Vinohradská, Příčná, Dlouhá, U Hřiště, Úžická, U Koupaliště, Zahradní, Nová, Okružní,
Pražská, Máslovická, Krátká“.
K 31. 12. 2012 žilo v obci trvale hlášených 753 Čechů a 89 cizinců.
Předsedkyní kulturní komise byla jmenována paní zastupitelka Majerová.
Plocha pro tankování Letiště Vodochody stavební řízení bylo pozastaveno.

7. února
-

ZO souhlasilo s připojením správního území obce Postřižín do územní působnosti místní
akční skupiny MAS Nad Prahou od 8. 2. 2013 a s přípravou Integrované strategie území
(ISÚ) pro příslušné území. Tím umožnilo podnikatelům a neziskovým organizacím zapojit
se do činnosti MAS Nad Prahou. (více na www.nadprahou.eu)

20. února
-

-

ZO schválila smlouvu „O zajištění dotace na projekt výstavby mateřské školy v obci
Postřižín“ firmou Witero s.r.o.
Neodsouhlasila odkoupení pozemku par. č. 334/1 ostatní komunikace firmou DUNSTAR a.s.
ZO schválila odprodej ostatní komunikace (ulice Spojovací) par. č. 331 obci Úžice za cenu
8.150,- Kč
ZO schválilo firmu Milan Parma – dodavatele zakázky „Dostavba podkrovních místností
OÚ“ v ceně 504.541 Kč (vč. DPH).
ZO schválilo firmu AZ Optimal, jako dodavatele zakázky „Technický dozor investora na
výstavbu kanalizace v obci Postřižín“ v ceně 150 Kč za hodinu práce.
ZO projednávalo nabídku firmy COPROSYS a. s. vybudovat metropolitní síť v obci.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. D 01-13-P-G s firmou NTD group a.s. (více viz
výše)
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výzvy na zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce budovy č. ev. 103 (zázemí pro sportovce).
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výzvy na zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce veřejného prostranství – příjezdová komunikace a parková úprava“ par.
č.149/1.
ZO schválilo smlouvu „O zajištění dotace na projekt rekonstrukce místních komunikací“ s
firmou Witero s.r.o.
Výročí 120 let od postavení kapličky.
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S panem Musilem probíhají jednání o předání ulice Na Skále do vlastnictví obce.
Byly přijaty žádosti o dotace: Centrum dětí Postřižíňáček, SK Postřižín, MK Postřižín, paní
Helískové
Dle nařízení vlády byl zřízen účet u ČNB.
Řeší se nedodržení smlouvy firmou LUPA s.r.o.

-

Plné znění usnesení najedete na webových stránkách obce Postřižín:

www.obecpostrizin.cz
nebo si můžete vyžádat informace na obecním úřadě.
Tereza Skrbková

NEJBLIŽŠÍ VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
Nejbližší veřejné schůze zastupitelstva obce Postřižín se budou konat 10. dubna od 18 hodin
a 15. května od 18 hodin na obecním úřadě.
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Legenda:
čára pod = zastávka Postřižín,
U kapličky
! = nejede od 27.12. do 2.1.
kurzíva = v zastávce Odolena
Voda, Dolní náměstí na daný
spoj navazuje spoj 373 (Postřižín – Praha), nebo na spoj
373 navazuje spoj 370 (Praha
– Postřižín)
Platnost:
Tyto jízdní řády platí od
9. 12. 2012 do 14. 12. 2013.

Strana 4

Postřižínský zpravodaj

Na shledanou, laskaví čtenáři…
Před několika dny jsem se ze zápisu
o jednání Kulturní komise dozvěděl, že dne
28. 2. 2013 byla jmenována nová redakční
rada obecního zpravodaje. Byť mi své rozhodnutí o odvolání dosud paní starostka neoznámila, nevidím důvodu, abych se s Vámi
touto cestou nerozloučil, a to nakonec i jako
zastupitel naší obce.
Popsaná metoda přeměny redakční
rady, zejména však způsob řízení obce naší
paní starostkou – jenž vyústil v naše vzájemné a často i malicherné pře –, potlačování
osobní angažovanosti a nakonec i poslední
jednání zastupitelstva obce mě utvrdilo v
přesvědčení, že současná situace není nakloněna dialogu a názorové různorodosti, a neúprosně směřuje k úřednickému přístupu
k občanovi obce, který se projevuje
v neochotě vyslyšet jeho přání či jen v rozumném způsobu komunikace s veřejností.

Nastíněnému vývoji se mi nepodařilo
čelit a nesouhlasím s ním. Proto jsem dospěl
k závěru, že vzdání se mandátu zastupitele
obce je nejen zdůvodnitelným rozhodnutím,
ale i poslední možností veřejně vyjádřit
nesouhlas. Pokud jsem však objektivně
ztratil možnost prosazovat předvolební sliby,
není žádného důvodu, abych se nadále
odcizoval
své
rodině,
přátelům
a
v neposlední řadě i Vám všem, pro které
jsem byl určitou alternativou.
Postřižínskému zpravodaji, na jehož
založení mi bylo ctí se podílet, přeji mnoho
úspěšných vydání a Vám, jeho čtenářům,
podnětné čtení,

David Hozman

Smíme věřit všemu, co je psáno? Aneb názor druhé strany…
Šéfredaktorka Postřižínského zpravodaje mne požádala, abych se vyjádřila k výše
uvedenému dopisu, rozloučení Mgr. Davida
Hozmana. Mne samotnou jeho vyjádření udivilo a to především proto, že pan magistr nebyl nikým odvolán ani z redakční rady
ani z kulturní komise obce. Kulturní komise,
resp. redakční rada na svém jednání pouze
rozhodla o změně šéfredaktora časopisu, což
je plně v její kompetenci.

Jelikož jsem od kulturní komise ani
přímo od pana Hozmana nedostala dosud jakýkoliv podnět (mimo tohoto článku) týkající
se jeho odstoupení resp. požadavku na odvolání, je pan Hozman dle "Statutu redakční
rady časopisu Postřižínský zpravodaj" schváleného zastupitelstvem obce stále členem
redakční rady i Kulturní komise obce.
Ing. Jana Motyčková
starostka obce

Strana 5

Postřižínský zpravodaj

KULTURA
I pro nadcházející měsíce si pro vás
Obecní úřad Postřižín a jeho kulturní komise
připravila řadu společenských akcí.
Tradičně poslední dubnový večer proběhne „Pálení čarodějnic“, tentokrát ale
bude oheň vidět na míle daleko. 30. dubna
se totiž sejdeme „Na Vinici“.
Jak už většina z vás má jistě poznamenáno v kalendářích, diářích, chytrých telefonech…, 18. května proběhne již 7. ročník setkání Sousedé se spolu dobře baví
v Dolním Povltaví.
A ještě bych ráda připomněla, a to
hlavně novopečeným rodičům, datum 11.
května. Druhou květnovou sobotu proběhne
„Vítání občánků“. Vy, kteří jste své děti
narozené po 1. dubnu 2012 ještě neregistrovali na OÚ Postřižín a chcete se této akce
zúčastnit, tak co nejdříve učiňte.

“To catch the
reader’s attention,
place an interesting sentence or
quote from the
story here.”

Kulturní komise věří, že konané akce
splní svůj účel, že na chvíli zapomeneme na
každodenní starosti a užijeme si chvíle zábavy a odpočinku s našimi blízkými.

Věříme, že se setkání Sousedé se
spolu dobře baví v Dolním Povltaví
zúčastníte nejen pasivně, ale i
aktivně.
Vy, kteří byste chtěli reprezentovat 18. května naši obec v některé
ze sportovních disciplín (malá kopaná, nohejbal, vybíjená) podávejte přihlášky na Obecní úřad
Postřižín.
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Uzavírka Hlavní ulice
ve Vodochodech
Během dubna je ve Vodochodech
plánována uzavírka Hlavní ulice
z důvodu zavedení kanalizace. Objízdná trasa bude vedena přes obce
Klíčany a Hoštice.
Podrobnější informace čekejte prostřednictvím obecního rozhlasu a
na úřední desce.
Divadelní představení O
ZATOULANÉM PSANÍČKU
Centrum Postřižíňáček o. s. zve
všechny děti i jejich rodiče na divadelní představení O ZATOULANÉM PSANÍČKU. Představení divadélka KŮZLE proběhne ve čtvrtek 4. dubna od 16. hodin na
Obecním úřadu Postřižín.

JUBILANTI V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU
Také v měsících březnu, dubnu a květnu máme v naší obci oslavence, kteří v těchto měsících oslaví významná životní jubilea. Jsou to:
Paraska Rostová

Marie Švejdová

Božena Fraňková

Milada Šmucrová

Miroslav Staerz

Vratislav Svoboda

Jiří Goliáš

Všem našim jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné zdraví!
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SLOVO NA ZÁVĚR, aneb využijte svou příležitost a podělte se s námi o svůj názor
Demokracie, pro mnoho lidí dnes prázdné
slovo, na jednu stranu se nedivím, když slovem
„demokratický“ je nazývána řada věcí, které demokracii snad už ani vzdálenější být nemohou.
Ale pro mě toto slovo znamená jediný režim, co
jsem poznala, jediný možný režim. Demokracie
není samozřejmostí. Vím, že demokracie není
dokonalá, ale nic lepšího jsme ještě nevymysleli,
jsem vděčná za to, že mohu říct svůj názor, i
když ho třeba nikdo nebude poslouchat, jsem
ráda, že svůj názor můžu změnit, i když někdo
bude tvrdit, že jsem nestálá, ale to je přece také
jeho názor a je-li vyjádřen slušně, mohu s ním
diskutovat, najít kompromis, konsensus. A toto
všechno je normální, pro mě, pro mou generaci,
pro opravdovou demokracii, pro tu, kde platí pluralita názorů, kde různé názory jsou legitimní,
kde se hledá zlatá střední cesta, pro tu, kde většina nikdy nesmí ničit menšinu.
Myslím, že můžeme být rádi, za to kde žijeme, já ráda jsem, vidět chyby je snadné, ale
přehlédnout je a uvidět celek je těžší.

Tím rozhodně neříkám, přehlédněme chyby,
veselme se, opijme se a buďme rádi na světě,
nic takového. Naopak na chyby a na problémy
je třeba upozorňovat, je někdy třeba stát
v davu na náměstí s transparentem upozorňujícím na vaše práva, podepisovat petice, nesouhlasit. Tohle všechno je třeba a tohle všechno
nám i demokracie dovoluje, využijme prostředků, které máme, a upozorňujme na své
problémy, na možnosti řešení.
Možný, i když skromný začátek se vám
pokouší nabízet obec, zastupitelé, které jste si
zvolili, že budou jednat za vás, za vaše zájmy.
A obec, jako prostředek upozorňování na různé
problémy a neshody, zvolila tento zpravodaj.
Ten je tu jen pro nás, pro všechny občany Postřižína. Prostřednictvím něj se můžeme vyjádřit, můžeme upozornit na vše, co se kolem nás
děje.
Uplatněte své zkušenosti, své názory a využijte
tuto příležitost. Posílejte je na e-mail:
kulturni.komise@obecpostrizin.cz
Tereza Skrbková

Postřižínský zpravodaj,
2/2O13 (březen), dvouměsíčník (Postřižín, 23. 3. 2013)
registrováno MK ČR E 19961
náklad 300 ks
zdarma
výroba:
Tereza Skrbková
Vydává a distribuuje obec Postřižín
www.obecpostrizin.cz

Adresa redakce:
Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70.
IČ: 002240621
Uzávěrka příštího čísla 22. 5. 2013
Vaše příspěvky a podněty do dalšího čísla posílejte na mailovou adresu:
kulturni.komise@obecpostrizin.cz
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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 kultur-

Pro více informací pište na kultur-

ni.komise@obecpostrizin.cz

ni.komise@obecpostrizin.cz

JARNÍ BÁSNIČKA NA ZÁVĚR
Jarní
Běžel tudy zajíček,
nesl nůši vajíček.
Vejce krásně malovaná,
zdobila je naše Jana.

Jano, Jano, Janičko,
dej mi také vajíčko.
Pomlázkou Tě pohladím,
je tu jaro už to vím.
AR

