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

Krátké zprávy z obecního úřadu
Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám poděkoval za projevenou důvěru
ve volbách nám všem – zastupitelům i mně. Budeme se
dál pilně věnovat dění v obci, aktivně se podílet na
rekonstrukci místních komunikací a dokončení všech
rozpracovaných projektů. Plánů máme hodně, energie
ještě víc a věříme, že se nám i vám bude v naší obci
Postřižín nadále dobře žít.
Radim Fojtů
starosta obce

Nové komise v obci
Abychom si práci dobře a efektivně rozdělili,
přistoupili jsme k ustanovení nových komisí a výborů.
Komise v obci budou mít na starost různá odvětví.
Dovolte nám je představit:
1. Dopravní a bezpečností komise - DPK
Jan Elexa, Mgr. Karel Krykorka, Ondřej Kňourek
- DPK řeší dopravní opatření a bezpečnost v naší
obci.
2. Sociální a zdravotní komise - SZK
MUDr. Jana Pejšová Šilerová, Mgr. Kateřina Tylšarová,
Bc. Šárka Jandová, Dis.
- SZK řeší aktivní dění v obci v oblasti sociální
a zdravotní.
3. Kulturní a sportovní komise - KSK
Mgr. Bronislava Svobodová, Mgr. Radka Kňourková, Mgr.
Michaela Eremiášová, Mgr. Ivana Portlová, Andrea
Dvořáková, Miroslav Vároš, Jan Mojžíš, Bc. Jan Pejša
- KSK organizuje kulturní a sportovní akce ve
spolupráci se všemi zastupiteli a dobrovolníky.
Tvoří kulturní dění v obci.
4. Stavební komise – SK
Bc. Marcel Návojský, Petr Ježek, Mgr. David Hozman
- dohlíží na veškeré probíhající stavby v obci, je
přítomna výběrovým řízením a hlídá náklady
vynaložené na stavby. Plánuje nové projekty.

info@obecpostrizin.cz – www.obecpostrizin.cz
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5. Finanční výbor - FV
Jindřich Neumann, Ing. Martina Chadimová, Mgr. Petr
Svoboda
- FV kontroluje dodržování rozpočtu v obci,
dohlíží na řádné čerpání prostředků v souladu
s rozpočtem a dohlíží na finanční hospodaření
MŠ.
6. Kontrolní výbor - KV
Mgr. David Hozman, Vít Řepík, Marek Koten
- KV kontroluje plnění usnesení zastupitelstva
obce, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej
pověřilo zastupitelstvo obce
Nové zastupitelstvo obce




Starosta - Fojtů Radim – tel.: 606042690
Místostarosta - Mgr. Lucie Koudelková, tel.:
602423425
Zastupitelé – Mgr. David Hozman, Ondřej
Kňourek, Mgr. Karel Krykorka, Jindřich
Neumann, Libor Pavlačka, MUDr. Jana Pejšová
Šilerová, Vít Řepík

NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU PLATNÉ OD 1. 1.
2019
PONDĚLÍ, STŘEDA - 9:00 – 11:00,
15:00 – 19:00

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

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

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 31. 10. 2018
-

-

-

1/1/2018 – schvaluje zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání paní Moniku Kyselovou
2/1/2018 – schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního zasedání pana Mgr. Karla Krykorku a Víta Řepíka
3/1/2018 – schvaluje navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce beze změn
4/1/2018 – schvaluje, že v obci Postřižín bude volen 1 místostarosta
5/1/2018 – v souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
6/1/2018 – schvaluje způsob volby starosty obce a místostarosty veřejným hlasováním
7/1/2018 – volí starostou obce Postřižín pana Radima Fojtů
8/1/2018 – volí místostarostou obce Postřižín paní Mgr. Lucii Koudelkovou
9/1/2018 – zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné
10/1/2018 – volí předsedou finančního pana Jindřicha Neumanna
11/1/2018 – volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Davida Hozmana
12/1/2018 – volí členem finančního výboru paní Ing. Martinu Chadimovou
13/1/2018 – volí členem finančního výboru pana Mgr. Petra Svobodu
14/1/2018 – volí členem kontrolního výboru pana Víta Řepíka
15/1/2018 – volí členem kontrolního výboru pana Marka Kotena
16/1/2018 – Zastupitelstvo obce Postřižín schvaluje odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce
Postřižín včetně členů výborů a komisí nezastupitelů dle předloženého návrhu (který je přílohou č. 3).
Odměna bude poskytována měsíčně ode dne zvolení (jmenování) do příslušné funkce. Člen
zastupitelstva bez funkce ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se účastnil. Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, na niž podle rozhodnutí zastupitelstva
náleží nejvyšší odměna.
17/1/20018 – schvaluje odměnu zastupiteli panu Jindřichu Neumannovi ve výši 0,- Kč.
18/1/2018 – 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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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
KULTURA
Rekonstrukce ulic U hřiště, Krátká,
Okružní a Zahradní
Pokračujeme v rekonstrukci ulic. Na řadě jsou
ulice U hřiště – tam už se začalo, Krátká, Okružní
a Zahradní. Práce šly nad očekávání rychle a hlavně nám
přálo počasí. Mrzne až teď, tak jsme mohli v klidu
realizovat začátek projektu rekonstrukcí komunikací.
Společnost Hantych , s.r.o. se opravdu snaží vyjít vstříc
požadavkům obce. S touto firmou již máme zkušenost
a věříme, že vše bude probíhat dle plánu prací. Chodníky
a obrubníky v ulici U hřiště už se dokončují, samotné
komunikace budou realizovány v průběhu jara 2019.
Samozřejmě dle počasí.
-MF-

Dětské centrum Postřižín –
místo pro setkávání rodin s dětmi

Čistírna odpadních vod - ČOV
Vážení spoluobčané,
velmi nás zneklidňuje situace, kterou monitorujeme
již delší dobu. Někteří obyvatelé obce Postřižín mají
svedenou dešťovou vodu do místní kanalizace. Ať už
vědomě, či nevědomě. Žádáme a apelujeme na
všechny občany obce, aby provedli kontrolu svodů
dešťové vody. Tato voda nesmí být sváděna do
kanalizace. V průběhu silných dešťů, nebo dešťů
přívalových, se průtoky vody tekoucí do kanalizace
zvětšují a zvedají se tak objemy vody, která proudí do
ČOV. V tomto období není pak naše ČOV schopna plnit
svou funkci a kaly se odplavují do Postřižínského
potoka. Zároveň přicházíme o BIO násadu, která je pro
ČOV a její správné fungování, velmi důležitá. Tato
situace by mohla vést ke zdražení vodného. O pokutě
z Ministerstva životního prostředí nemluvě.
–MF-

V roce 2018 se naplno rozjela činnost našeho
dětského centra. V současné době je v centru
zaregistrováno 32 aktivních členů, převážně maminek
s malými dětmi. Herna pro děti je otevřena tři
dopoledne v týdnu, kromě toho probíhají kurzy zpívání
a výtvary pro nejmenší – Barevné odpoledne.
Připravujeme také nový kurz cvičení s dětmi. Maminky
jsou s činností centra spokojené a aktivně se zapojují do
vybavování herničky a pořádání akcí.
Letos jsme si užili KARNEVAL, ČARODEJNICE, DĚTSKÝ DEN
a LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD. Na těchto akcích jsme buď
spolupracovali, nebo jsme je sami pořádali.
Myslím, že mluvíme za všechny maminky, které k nám
chodí, že je dobré mít místo, kde se můžeme scházet
a společně trávit čas s našimi dětmi.
Více
informací
naleznete
na
našem
webu:
https://dcpostrizin.webnode.cz/
Pavlína Pánková a Michaela Eremiášová
foto P.P. a M.E.
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INFORMACE
REKLAMA Z OBECNÍHO ÚŘADU
Projekt mezi ulicemi Máslovická
a Pod Vinicí
Jistě jste si všimli nově vykolíkovaných
pozemků na poli mezi ulicemi Máslovická a Pod Vinicí.
Projekt výstavby byl schválen již v minulosti. Jedná se o
výstavbu 38 rodinných domů na pozemku p. č. 170/33,
k. ú. Postřižín. Stavět zde bude společnost Greenfield
investment, s.r.o. Více informací vám rádi poskytneme
na OÚ.

Spoje - ranní autobus směr
Odolena Voda
ve dnech 6.11. – 20.11. 2018
Vážení občané,
ve dnech 6.11. – 20.11.2018 probíhala rekonstrukce
v Chabrech. Ulice u Hornbachu byla zcela uzavřena.
Nebyli jsme informováni o tom, že ranní spoj z Prahy
nepojede. Z tohoto důvodu jsme denně operativně
řešili dopravu školáků do obce Odolena Voda. Za celou
situaci se velmi omlouváme, ale nemohli jsme ji
ovlivnit. Děkujeme všem rodičům za spolupráci.
-MF-

Posezení u hřiště
– nově a lépe

ROPID – zahájeno jednání
Nezahálíme, jednáme. Jízdní řád autobusů naší
obce je nevyhovující. Víme o tom. V minulém období
jsme několikrát jednali o změně časů spojů, navýšení
spojů a neméně o spolehlivosti autobusové dopravy
v obci. Není to jednoduché, za řidiče společnost ROPID
neručí, pokud autobusák ráno nepřijde do práce, linka
nepojede. Víme o tom, ale zároveň víme, že tohle
změnit nemůžeme. Náhradní spoj se jen tak rychle
neobjeví, takže občané, kteří stojí na zastávce, musí
jen trpělivě čekat na další autobus. Co ovlivnit
můžeme, je dopravní obslužnost. A to se nám v loňském
roce povedlo ve třech případech. Zdá se vám to málo?
Nezapomínejte, že linky se platí formou spolupodílení
se okolních obcí. Všude tam, kde autobus zastaví, si
místní obecní úřad zaplatí spoj. Jelikož se v letošním
roce chystá narovnání výše poplatků za autobusové
spoje (jednotný koeficient pro výpočet nákladů na
autobusovou linku), dle stejných pravidel, trochu
vyčkáváme. Ale ne moc. Dočkáme se prodloužení noční
linky z Odolené Vody do Postřižína.
-MF-
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Milí fanoušci postřižínského fotbalu
a návštěvníci místní hospůdky, v průběhu listopadu
došlo ke změnám ve vedení klubu, které se do toho
hned ze startu opřelo a nachystalo několik novinek
na nadcházející sezónu.
V blížících se mrazivých dnech vás v hospůdce
jistě potěší nabídka horké čokolády, horkého
kanadského jablka nebo brusinky, které zahřejí jak
naše nejmenší návštěvníky, tak i dospělé neb se dají
kombinovat i s něčím ostřejším 
Pro milovníky dobré kávy budeme mít kvalitní
espresso či capuccino, které si zejména dámy budou
moci spolu se sklenkou vína vychutnat v nově
připravovaném dámském koutku s příjemným
posezením. Na jaro a léto pak pro vás chystáme
nabídku míchaných drinků jako Aperoll Spritz, Mojito,
Gin &Tonic nebo také ledovou kávu.
Pro děti bude obnovena široká škála nanuků.
Aby se netvořily velké fronty, zejména pak při
sportovních utkáních a místních akcích, zapracujeme
i na plynulosti obsluhy. Pevně věříme, že se Vám u nás
bude v nadcházející sezóně líbit a už teď se na vás
těšíme!
- Robert a Klára -
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KULTURA
POZVÁNKY
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Malování s Monikou Píchovou – Podzimní cesta za kouzelnou hvězdou
Monika Píchovová je pedagožka, sportovkyně a umělkyně. Její tvorba je určena nejen dětem, ale i dospělým. Jelikož se
dobře známe, napadlo nás obohatit o společnou zkušenost i naše malé občánky, děti z Postřižína. Monika naši obec
navštívila poprvé v roce 2017, kdy jsme malovali vánoční Anděly. Dětem se tvoření moc líbilo a tak jsme se rozhodli
celou akci, na jiné téma, znovu zopakovat. Podzimní malování na téma „Cesta za kouzelnou hvězdnou“ se zaplnilo
během chvilky. Monika má velmi citlivý přístup jak k umění, tak k dětem. Vždy se snaží zaujmout široké spektrum svého
publika, od nejmenších „umělců“ až po ty zkušené. Ráda používá zářivé kombinace barev, neotřelý způsob kombinování
technik ale hlavně, její nápady jsou vždy originální a jedinečné.

-MF -
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KULTURA
REKLAMA
Nové vedení klubu SK Postřižín
Spolu se změnami v hospůdce se vedení pustilo do úprav v okolí hřiště. V posledních dnech bylo provedeno:
-

oplocení zadní části hřiště

-

instalace šesti bezúdržbových laviček pro diváky přímo u hřiště

-

zřízení zahradního plechového domku na náčiní spojené s provozem obou hrišť

-

úprava terénu pod venkovní terasou, který bude osázen květinami / trvalkami

-

odstranění zábradlí kolem hřiště, které bylo častou příčinou nemalých úrazů, jak dětí tak i hráčů

Společnými silami se budeme snažit, abychom se všichni, kteří v Postřižíně žijeme, rádi chodili bavit a trávit společné
volné chvíle k zelenému trávníku. Nadále budeme podporovat místní fotbalové týmy, aby bylo stále na co koukat a komu
fandit. Fotbalu zdar! 
-Vedení SK Postřižín ve spolupráci s obcí-

Adventní tvoření – vánoční aranžmá
Ten, kdo nestihl nebo neměl čas vytvořit adventní věnec nebo „něco“
vánočního na stůl, mohl se zúčastnit již tradičního vánočního tvoření. Letos přijela
velmi milá, profesionální a kreativní aranžérka Martina.
Dozvěděli jsme se, že není třeba nic víc, než nápad, pár běžně dostupných
věcí a bezbřehá fantazie, které se meze nekladou. Stalo se, že i obyčejný talíř
z IKEA se stal neoddělitelnou součástí tzv. „Vánočního aranžmá.“ Větvičky,
floristická houba, svíčky, skořice, ozdoby a další vánoční dekorace… to vše na talíř
IKEA a vánoční nádhera byla na světě.
Všichni jsme si to moc užili, ochutnali vánoční dobroty a chlebíčky a
nechyběl ani svařák. Děkujeme organizátorkám!
-MF-

Rozsvěcení vánočního stromu
Tradiční rozsvěcení vánočního stromečku se konalo 1. adventní
neděli, letos tedy 2. 12. 2018 od 16:00 hodin na prostranství před krámem.
Na uvítanou nám zazpíval p. Buben, vánoční slovo pronesla místostarostka
Mgr. Lucie Koudelková a kulturní komise obce zajistila opravdu krásný,
umělecký program. Účinkovali zde děti z naší MŠ, zazpívali nám nadějní,
nadaní a sympatičtí mladí umělci a nakonec jsme si zazpívali my všichni
Narodil se Kristus Pán.
Stánek s občerstvením byl dobře vybaven různými nápoji
a pochutinami a kdo nestihl vyrobit adventní věnec nebo vánoční aranžmá,
nemusel litovat. Stánek paní Jany byl, jako každý rok, připraven s krásnými
věnci, vánočními doplňky a ozdobami. Vybrat si mohl opravdu každý.
Mateřská školka také prodávala výrobky dětí a adventní věnce. Jediné, co
nám nepřálo, bylo počasí. Ale nám to nevadí, zahřáli jsme se svařákem
a těšíme se ne Vánoce!
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KULTURA
Vánoční přání pro občany Postřižína

Vážení spoluobčané,
dovolte mi pronést malé vánoční přání pro nás pro všechny:
Přeji nám všem návrat k tradičním hodnotám, které nikdy nepřestaly platit.
Jsou to rodina, soudržnost, důvěra, čestnost, soucit a ochota pomáhat.
Přeji nám všem, abychom si začali více všímat svého okolí, abychom se
snažili opečovávat naše rodiny jako něco posvátného a nedotknutelného.
Mějme se rádi bez falše, lstivosti a vypočítavosti. Buďme pozorní,
naslouchejme starostem našich blízkých, věnujme čas našim dětem,
rodičům a buďme více spolu. Tohle přeji nejen sobě ale i vám, milí občané.
Krásný advent, krásné vánoční svátky a šťastný nový rok!
Děkuji vám!
Mgr. Lucie Koudelková
místostarostka

Vánoční anděl
Náš vánoční strom
a stromeček
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REKLAMA

ZÁMEK VELTRUSY
První advent již proběhl, o týden později, 8. 12., si od 17 hodin
přijďte poslechnout koncert zpěvačky a bývalé členky skupiny
Spirituál kvintet Ireny Budweiserové. 16. 12. se od hlavní zámecké
brány vydá průvod s živou hudbou na cestu za Jezulátkem a živým
betlémem. Vychází se ve 14.30. Po skončení bude následovat loutkové
pohádkové představení v Rudolfově sále.

ZOO PRAHA
Otevírací doba
Leden, únor 9.00 - 16.00
Březen 9.00 - 17.00
Duben, květen 9.00 - 18.00
Červen, červenec, srpen 9.00 - 19.00 *
Září, říjen 9.00 - 18.00
Listopad, prosinec 9.00 - 16.00 **
* Pavilony, stánky a restaurace zavírají v 19.00 hodin,
v areálu však můžete zůstat do 21.00 hodin.
** 24. prosince je zoologická zahrada otevřena do 14.00 hodin.
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NÁRODNÍ MUZEUM
PRAHA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10:00 - 18:00
11:00 - 20:00
11:00 - 20:00
11:00 - 20:00
10:00 - 18:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00

Změny otevírací doby
24. 12. 2018 zavřeno
25. 12. 2018 09:00 - 20:00
26. 12. 2018 09:00 - 20:00
1. 1. 2019
zavřeno

Až do konce roku 2018 je vstupné do
Historické budovy Národního muzea
zdarma, včetně doprovodných
programů.
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