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Elektrifikace – pohled do minulosti Milovanic
Pokračování z minulého čísla

��
�

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

V roce 2009 obnovený kříž na pohřebišti vojáků Na Hrobech.

Toto usnesení bylo zveřejněno
vyhláškou dne 29. května 1939.
Podepsán byl starosta osady pan
Jan Vesecký. Ten také dne 14. června
1939 konstatoval, že k této vyhlášce
nebylo
žádných
připomínek.
Na tomto základě se osadní
zastupitelstvo usneslo na své schůzi
dne 14. června 1939 o zahájení
elektrifikace Milovanic.
A tak milovaničtí 6. července
1940 schvalují zálohu 7.000,- Kč
na měděný drát od firmy Hora
z Benešova.
Dne 11. 3. 1941 účtují celkem
44.102,10 Kč.
Ke dni 2. dubna 1941 měli
odsouhlasené
a
zaplacené
elektroměry: Kučera Václav, Fulín
Josef, Zeman František, Procházka
Josef a Hrstka Karel.
Někteří otáleli se zaplacením
300,- Kč a tak se i dočteme, že
nebude ve stavbě elektrizace u nich

�
�

pokračováno, dokud obnos nebude
zapraven.
Ve
stejný
den
potvrdilo
osadní zastupitelstvo přihlášky
na elektroměry těmto zájemcům:
Černický Josef, Dub Rudolf, Dráb
Josef, Fulín Josef, Hasičská zbrojnice,
Hrstka Karel, Kolman Josef, Koukal
Václav, Králová Božena, Kučera
Václav, Papež Josef, Pěkný František,
Procházka Josef, Řezníček Antonín,
Říha Vojtěch, Sednička František,
Váňa Jaroslav, Vesecký Josef, Vobecký
Vojtěch, Zeman František, Zvára
Antonín.
Byla to asi fuška! Ale přeci jen
rozsvítili.
Při příležitosti ukončení prací na
elektrifikaci Milovanic se starosta
osady pan Josef Vesecký obrátil
na členy elektrikářského družstva
s tímto návrhem: „Hodláme
na dokončení primární linky,
eventuálně rozsvícení sítě uspořádat

zdravím Vás v tomto čase
nastávajícího jara. Zima byla letos
opravdu dlouhá a všichni se již těšíme
na slunečné jarní dny , abychom
načerpali novou energii.
Svádí mě to říci, načerpali energii
k jarnímu úklidu, ano, po zimě zůstalo
všude spoustu špíny skrývané sněhem.
Ale nejen po zimě je třeba uklízet,
je třeba úklidu i v našem vědomí a
svědomí.
Věřím, že dlouho očekávané
oteplení a příjemný jarní čas oteplí
a zpříjemní naše vzájemné vztahy
a soužití, že se na sebe budeme více
usmívat, více spolu komunikovat
a hlavně si více budeme vážit
jeden druhého,svých sousedů a
spoluobčanů.
Přeji nám všem, aby nadcházející
jaro přineslo pohodu, klid a dobrou
náladu, a to vše nám vydrželo po celý
rok.
Miloslav Půta
ooooo
sousedský večírek což je slušností
tímto způsobem dělníky částečně
pohostit. Jelikož jiného prostředku
na úhradu nemáme, žádáme
zdvořile, by nám mohl každý člen,
který elektrizuje a elektrizovat hodlá,
přispět obnosem, který každý přijal
z honů za rok 1940. Na tento večírek
se jmenovaní uctivě zvou a bude se
pravděpodobně odbývat toto úterý.“
Bohužel již asi nezjistíme, zda
se večírek opravdu konal a o které
Pokračování na str. 7
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z veřejného jednání
Zastupitelstva obce Postupice dne 23. 2.
2010
1. Zastupitelstvo obce Postupice (ZO) schvaluje rozpočet obce
na rok 2010. Celkové příjmy
jsou plánovány ve výši 14.155.554 tis. Kč,
celkové výdaje ve výši 18.115.118 tis. Kč.
Návrh rozpočtu je nevyrovnaný, schodek
3.959.564 tis. Kč bude kryt finančními
prostředky na běžném účtu, jejichž stav k
31. 12. 2009 činil 7.703.302 tis. Kč, čímž se
vytvořilarezervarozpočtuvevýši3.743.738
tis. Kč.Výdaje na akce„Zateplení ZŠ a MŠ“,
„Zateplení a výměna oken OÚ“
a
„Odbahnění
Nadlíseckého
rybníka“
budou
rozpočtovány
rozpočtovými opatřeními v průběhu roku
2010 až po případném podepsání smluv o
poskytnutí dotací na výše uvedené akce. Příjmy z dotací na
tyto akce budou rozpočtovány
po
případném
přijetí
dotací.
ZO
zplnomocňuje
starostu
obce rozhodovat o čerpání běžných finančních prostředků na
výdaje rozpočtu v rámci jednotlivých
položek paragrafového třídění.
2. ZO schvaluje Dohodu obcí
Popovice u Benešova a Postupice o změně průběhu hranice
obce a hranice katastrálního území. Dohoda je přílohou zápisu.
3. ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku
obce
Postupice č. 1/2010, kterou se vydává
Požární řád obce (včetně přílohy).
4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2009 předložené hospodářkou obce.
5.ZOschvalujenazákladěodvoláníp.Lucie
Staré, Nová Ves 46, změnu prodejní ceny
pozemku parc.č. 1115/3 v k.ú.
Nová Ves z 250 Kč/m2 na 150
Kč/m2.
Ostatní
podmínky
prodeje zůstávají v platnosti dle usnesení
10/2009.
6. ZO odkládá rozhodnutí o prodeji

pozemku parc.č. 1180 v k.ú. Roubíčkova
Lhota p. Josefu Randovi. Je třeba zjistit
stav porostů a posoudit možnost event.
zalesnění.
7. ZO neschvaluje prodej části poz. parc.
č. 980 v k. ú. Roubíčkova Lhota p. A.
Temelové a ing. J. Temelovi, bytem Kupeckého 761, Praha 4. ZO schvaluje případný
pronájem tohoto pozemku za obvyklých
podmínek.
8. ZO schvaluje pronájem 30
m2 obecního pozemku parc.č.
1334/1 v k. ú. Čelivo p. Janě
Klenovcové, bytem Nahoruby 29, Křečovice, za obvyklých podmínek.
9. ZO schvaluje pronájem 60
m2 obecního pozemku parc.č.
27/1 v k. ú. Jemniště p. Jiřímu
Procházkovi,
bytem
Stonařov
357,
za obvyklých podmínek.
10. ZO odkládá schválení pronájmu rybníka v k.ú. Pozov na
části pozemku parc. č. 351/1
p. Otakaru Procházkovi, bytem Pozov 21.
Je třeba upřesnit vztahy a záměr.
11. ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 397/2 v k. ú. Jemniště o výměře 1.584 m2 sl. Nině
Ledvinové,
bytem
Průběžná 209, Postupice, za cenu 180
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti hradí
kupující.
12. ZO schvaluje příspěvek z
rozpočtu obce 30.000,- Kč na
vybudování
domovní
ČOV
p. Janu Klápovi, bytem Blanická
100,
Postupice.
13. ZO schvaluje příspěvek z
rozpočtu obce 30 000,-- Kč na
vybudování
domovní
ČOV
manželům Kahounovým, bytem Nová
Ves 6.
14. ZO nevyhovuje žádosti p.
Petra Jelínka, bytem Roubíčkova Lhota 6, o změnu územního
plánu na poz.parc.č.1217 v k.ú.Roubíčko-
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va Lhota za účelem výstavby fotovoltaické
elektrárny.
Žádost
bude
případně zařazena do změny ÚP
č. 3, změna č. 2 je v současnosti
již dokončována.
15. ZO
schvaluje
přerozdělení
kladného
hospodářského
výsledku PO ZŠ a MŠ Postupice
z r. 2009 v celkové částce 61.373,24 Kč následovně: 30.000,-- Kč do fondu odměn a
31.373,24 Kč do rezervního fondu.

Komentář k rozpočtu
Realizace rozpočtovaných staveb a
akcí bude v letošním roce probíhat v souladu s výdajovou částí rozpočtu obce. O
jejich průběhu vás budeme postupně
informovat v dalších číslech Zpravodaje.
Nejvýznamnější stavbou v roce 2010 bude
stavba úpravny vody u stávajícího vodojemu. Nemalé finanční prostředky budou
směrovány na opravy komunikací. Pozornost bude věnována dostavbám veřejného
osvětlení v Postupicích i okolních osadách.
Obec připravila podklady a podala žádosti
o přidělení finančních prostředků na zateplení pláště a výměny oken u některých
obecních budov a odbahnění Nadlíseckého
rybníka. V průběhu roku bude žádáno i o
dotace na některé další drobnější akce. Stejný objem finančních prostředků jako v minulých letech bude poskytován na provozní
náklady ZŠ a MŠ Postupice. V rozpočtu je
pamatováno jako každoročně na činnost
sdružení a spolků jako např.TJ Sokol,Sboru
dobrovolných hasičů, Sboru pro občanské
záležitosti, Rodinného centra Kostičky, důchodce a nově i na Divadelní ochotnický
spolek.
Pozn.: Výdaje na akce „Zateplení ZŠ
a MŠ“, „Zateplení a výměna oken OÚ“ a
„odbahnění Nadlíseckého rybníka“ budou
rozpočtovány rozpočtovými opatřeními
v průběhu roku 2010 až po případném
podepsání smluv o poskytnutí dotací na
výše uvedené akce.
Příjmy z dotací na tyto akce budou
rozpočtovány po případném přijetí dotací.
Miloslav Půta
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S chválený rozp o čet ob ce Postupice na rok 2010
PŘÍJMY (v tis. Kč)

VÝDAJE (v tis. Kč)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

1.790,00

Psí útulek
Lesy

Daň z příjmů fyzických osob sdílená

860,00

Místní komunikace

Daň z příjmů fyzických osob dle zvl. sazby

160,00

Benebus

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty

2.000,00
70,6
4.000,00

Poplatek znečišťování ovzduší

1,00

Správní poplatky

50,00

Poplatek za komunální odpad (místní p. +
podnikatelé)

728,00

Poplatek ze psů

26,00

Odpad třídění - příspěvek EKO-KOM

85,00

Daň z nemovitosti

1.100,00

Poplatek lázeň. a rekreační pobyt.
Příjem z hospodaření v lesích

5,00
378,00

Příjem z pronájmu hrobových míst
Příjem za vodné

15,00
270,00

Vratka zál. poplatku za odběr podzemní vody

93,93

Těžební prům. – lom Mladovice

80,00

Příjmy z poskytování služeb (kopírka, telefon)

5,00

Příjmy z pronájmu pozemků

37,7

Příjmy z pronájmu bytových prostor

396,99

Příjmy z pronájmu nebytových prostor

93,38

Příjmy z dopravy Š706, Zetor + pronájmu
valníku, kontejneru...

21,00

Umístění zařízení Wifcom

11,00

Příjmy z úroků

50,00

Odvody za odnětí lesní půdy

1,44

DPH – nadměrný odpočet

63,37

Příjmy z prodeje pozemků

39,36

Dotace na školství a výkon státní zprávy

458,60

Neinv. dotace od obcí na žáky

521,16

Poplatek ze vstupného

1,00

Poplatek ubytov. kapacita

4,00

Poplatky za užívání veř. prostranství

1,00

8,75
259,90
3.627,00
137,70

Pitná voda

2.809,60

ČOV odp. vody, kanalizace

1.840,00

Rybníky

0,00

K-centrum

3,00

ZŠ
Místní knihovny
Kronika
Kapličky
Církev - kostel

1.900,00
55,00
7,00
5,00
60,00

SPOZ + důchodci

119,00

TJ SOKOL

100,00

Dětská hřiště, sport. aktivity, Kostičky
Byty
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Místní hospodářství
Nebezpečný odpad
Komunální a tříděný odpad

50,00
330,50
70,00
650,00
13,00
756,52
35,00
1.071,00

Zeleň

129,00

SDH- hasiči

261,14

Vratka do SR (fond rozvoje bydlení)

800,00

Správa OÚ

1,842,00

Změna územního plánu

176,40

Zastupitelstvo obce

853,00

Peněžní ústavy

15,00

Ochot. divadlo - příspěvek

10,00

Daň – obec

70,60

Ostatní činnosti
CELKEM VÝDAJE

50,00
18.115,11

SOUHRN (v Kč)

VPH- místní poplatek

40,00

Odvod výtěž. z provoz loter.

50,00

Celkové příjmy

14.155.554,00

Odvádění a čist. odpad. vod

580,00

Celkové výdaje

18.115.118,00

Prodej plynovodu + nájem

67,00

Knihovna - poplatky
CELKEM PŘÍJMY

1,00
14.155,55

Schodek rozpočtu

3.959.564,00

Zůstatek na BÚ k 31.12.08

7.703.302,30

Rezerva

3.743.738,30

Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem hospodaření
minulých let.
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Ka l ku l a c e n á k l a dů v o d n é z a o b d o b í r o ku 2 0 0 8 - 2 0 0 9
( Ná k l a d y n a s t o č n é u v e d e m e v d a l š í m č í s l e Z p r av o d aj e )
Číslo položky:

Opravy a údržba

Kč:

Započteno do nákladů Kč:

5171

378.408,-

0,-

Ostatní osobní výdaje

5021

28.656,-

28.656,-

Materiál nákup

5139

1.897,-

1.897,-

Elektrická energie

5154

58.060,-

58.060,-

Nákup ostatních služeb

5169

29.752,-

29.752,-

Opravy a údržba

5171

188.806,-

188.806,-

Opravy a údržba

5171

452.619,-

0,-

Poskyt.neinvest.přísp. - náklady

5192

1.000,-

1.000,-

Platby daní a popl. SR

5362

122.600,-

122.600,-

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

5363

5.000,-

5.000,-

Budovy, haly, stavby

6121

3.000,-

3.000,-

(rekonstrukce vodovod. řadu před Jednotou)

(rekonstrukce vodovod. řadu Kavčín)

Celkové náklady

438.771,-

Odpočet vratky daně za odběr podzemní vody

- 96.680,-

Celkové náklady po korekci

342.091,-

Celková spotřeba vody za odečtové období

15.298 m³

Výpočet vodné:

342.091,- Kč : 15.298 m³
= 22,40 Kč/m³

Vybírané vodné

15,00 Kč/m³

Rozdíl – doplácí obec ze svého rozpočtu

Jak se žije postupickým maminkám – Ladovská zima
Zima pomalu končí, sluníčko nabírá na síle a všichni se určitě těšíme
na první jarní kvítí. Přesto se ještě
vrátím k době, kdy na zemi ležela
sněhová peřina.
Zima byla jak vystřižená z Ladových obrázků, spousta sněhu, kouřící
komíny, děti na sáňkách, na bruslích a
lyžích, to vše s další spoustou sněhu.
Loni jsem v souvislosti se zimou
psala o neprohrnutých chodnících, i
letos by se na toto téma dalo napsat
mnoho. Sníh už je ale pryč.
Letos bych chtěla poděkovat těm,

kteří se po celou zimu starali o led na
kluzišti a vlek na místní sjezdovce.
Tím, že věnovali svůj volný čas, dali
mnoha dětem možnost si poprvé
nasadit brusle, zkoušet první piruety
či dát svůj první gól. Na zasněženém
kopci pilovali obloučky nejen děti, ale
i dospělí.
Připravit jak kluziště, tak sjezdovku k tomu, aby mohly přijít děti a nejen ony, se neudělá samo, a nestačí jen
čekat, až začne sněžit nebo mrznout.
Vše musí být připraveno už na podzim, posekané hřiště, připravené lano

7,40 Kč/m³
apod. A určitě je toho mnohem víc.
Když nasněží a zamrzne, přijde
to hlavní- připravit led, natáhnout
lano, zprovoznit vlek atd. Jsme rádi,
že jsou mezi námi tací, kteří nečekají,
že někdo někdy něco někde, ale jsou
ochotni sami jít a pro všechny něco
udělat. Děkujeme i maminkám, které
víkend co víkend pekly buchtu, aby
občerstvily malé lyžaře.
Snad tito dobrovolníci najdou
své pokračovatele a bruslit a lyžovat
se v Postupicích bude i tehdy, až odrostou děti těm, kteří se o chod jak
kluziště tak vleku starají nyní. Každopádně vám všem patří velké DÍK.
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Ordinační hodiny MUDr. Krčmové v Postupicích
pondělí
středa

8.00 – 12.30
8.00 – 12.00

čtvrtek
pátek

15.00 – 18.00
8.00 – 12.30

Kadeřnictví Anna Rudolfová

Každý lichý týden
Pondělí
od 13 hodin
dle objednávek
Středa a pátek od 9 hodin
dle objednávek
Tel. 317 721 936 mobil: 731 410 064

Kadeřnictví Jaroslav Andr
Pondělí
13.00 – 18.00
Úterý
9.00 – 11.30
Středa až pátek
9.00 – 16.00
Mobil: 724 766 376, 728 581 603

Kosmetika, pedikúra, depilace, líčení, masáž
lávovými kameny, parafínový zábal na ruce

Kde:
Suterén obecního úřadu Postupice
Otevřeno:
pondělí
13.00 – 16.00
Úterý
9.00 – 12.00
Středa, čtvrtek 9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Pátek
9.00 – 12.00
Objednávky: 732 663 035, Těším se na vaši návštěvu, Monika Šestáková.

Dámské, pánské a dětské Kadeřnictví Veronika

Kadeřnictví Veronika se nachází v areálu Mateřské školy Postupice.
Pondělí – pátek
8 00 – 12 30
možno i bez objednání
Od 17 00 pouze na objednání
Sobota – neděle
pouze na objednání
AKCE pro tento rok: 2. stříhání 10% sleva, 5. stříhání zcela ZDARMA
Objednávky: 775 301 286, Těším se na vaši návštěvu, Veronika Kotková.
----------------------------------

Chcete naštvat sousedy? Pořiďte si psa.
Nejlépe velkého se silným hlasem. Takového mazlíčka, který silným
zvučným hlasem oblažuje sousedy od rána do večera a někdy i od večera
do rána. Že mají sousedi rádi klid? To si jen myslí. Vždyť co může být
příjemnějšího, než nepřetržité hlasité štěkání mého milého pejska? Jak by
mohl někomu vadit? Že můj mazlík štěká, když odjedu do práce? To je jen
pomluva. A brzy ráno? Tak choďte dřív spát a ráno vstávejte brzy. Cože? Že
štěká i večer a v noci? Vy s tím naděláte! Kupte si špunty do uší a budete
mít klid. A takových pejsků je všude okolo, tak o jednoho víc, co na tom.
Domy mají obrovské zahrady, tam se pes ztratí. Že je slyšet i kilometr daleko?
Nehorázná pomluva!
A že je v naší obci velká hustota podobných velkých hlasitých psů na
kilometr čtvereční? Vadí vám to? Tak se odstěhujte...
Hana Kladivová

duben 2010

RC Kostičky
Po úspěchu Velikonočního
jarmarku RC Kostičky a OÚ
Postupice uspořádaly i první
Vánoční
jarmark.
Ten
se
uskutečnil v sobotu 12.12.2009
od 13 hod. Na jarmarku se
daly zakoupit klasické vánoční
produkty jako adventní věnce,
cukroví, perníky. Ten, kdo neměl
ještě nakoupené vánoční dárky,
měl také z čeho vybírat. Na
výběr byla bižuterie, keramika i
výrobky z pediku. Snad největší
zájem byl ale o dobroty ze
zabijačky.
Nezapomnělo se ani na ty
nejmenší. Ti nadšeně psali
Ježíškovi,
vyráběli
ozdoby
i řetězy, zdobili stromeček,
dokonce mohli i lyžovat, a ti
nejodvážnější pak pomáhali
kováři při výrobě hřebíků.
Lyžovali i ti starší. Lyžovalo
se ve dvojicích po trávě i asfaltu
a ten rychlejší prostě vyhrál. Trať
vedla kolem náměstí a finišovalo
se přímo mezi nakupujícími
návštěvníky.
Jediné. co se nám nepodařilo
přestože jsme to slíbili, bylo
rozsvítit vánoční stromeček.
Ne vždy všechno vyjde a někdy
ani technika není stoprocentní.
Tak snad příští rok. Nicméně
na náměstí stromeček nechyběl.
Dětmi
ozdobený
stromeček
krášlil náměstí celé vánoční
svátky. Možná tím, že neblikal
a nesvítil, si ho někteří ani
nevšimli.
Náměstí bylo celé odpoledne
plné lidí, kteří se dobře bavili.
Jako pořadatele nás tato přízeň
velmi těší a dává nám energii
pořádat takovéto akce i příště.
Štěpánka Tůmová

Obec Postupice - tel. 317 796 220 - postupice@chopos.cz - www.chopos.cz

Postupický zpravodaj

strana 6

duben 2010

Poděkování
V dnešní době mnoho lidí
považuje práci druhých pro nás
ostatní za samozřejmou. Mám tím
na mysli práci, do které nás nikdo
nenutí, za kterou nedostaneme
zaplaceno, kterou děláme ve svém
volném čase proto, že nás to prostě
jen baví. A nebo proto, že tím
uděláme radost těm okolo sebe.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat
za
zpříjemnění
zimních radovánek našim dětem,
dorostencům,ale i nám dospělým.
Za provoz a skvělé zázemí
na vleku L. Buckovi a T. Říhovi a
za kluziště u školy M. Marešovi, T.
Řezníčkovi a P. Jurníčkovi. (Ať mi
odpustí další spolupracující osoby,
které v případě potřeby jmenované
ochotně zastoupili.)
Zprovoznění vleku bylo prima
událostí pro děti, které se místo
potulování po vsi mohly „utahat“
na svahu, nebo pro ty, které teprve
začínaly se svými lyžařskými
dovednostmi. I pro nás dospělé
vznikl nový cíl odpoledních
vycházek s cílovou občerstvovací
stanicí. A našly se i maminky,
které „napekly“ něco dobrého pro
vyhládlé lyžaře k teplému čaji.
A kluziště u školy? Pustit své dítě
samotné bruslit beze strachu o to, že
se propadne pod led a nebo možnost
dětí o hodinách tělocviku, v družině,
při bruslařských závodech využít
kluziště? To je přece bezva. I večerní
zápolení „hokejistů na botách“ si
našlo hodně svých příznivců. A
jak potom chutnalo pivo a teplé
alkoholické nápoje!
Tak kluci ještě jednou díky.
Spokojená matka vyvětraných
dětí (a jistě je nás víc!)

Foto z části „Dívčí válka“ dokládá, že mužským hercům šlo skutečně o život.

Z činnosti ochotnického divadelního spolku
Naši malí herci již podruhé
zahráli na Vánoční půlnoční mši
muzikál o narození Ježíška. Všichni
v kostele dostali dárek. Pan farář
byl velice dojatý zpěvem dětí a
pro děti bylo vystoupení krásnou
tečkou za svátečním Štědrým dnem.
Další vystoupení bylo při nedělní
ranní mši, kdy mohli vystupovat i
ti menší herci. Účinkovali: Simona
Filandrová, Pavel Jíša, Štěpán
Kladiva, Aneta Kottnauerová, Eliška
Říhová, Anna, Klára a Zdena Suché.
Dospělí herci neodolali a 13.
února 2010 zahráli reprízu (zároveň
i derniéru) hry Staré pověsti české.
Diváci opět navštívili vystoupení
v hojném počtu. Ti, kteří přišli
podruhé, mohou dosvědčit, že „co
kus, to originál“. Úspěch a pozitivní
reakce diváků všechny herce velice
těší a je silným hnacím prvkem do
další práce. Vzhledem k nadšení,
které panuje i po dvou premiérách,
byl spolek oficiálně registrován.
Registrace proběhla ke dni 6.1.2010
a název je Ochotnický divadelní

spolek Postupice, o.s. Navázal tak na
tradici divadla v Postupicích, která
skončila rokem 1960. Na ustavující
členské schůzi byl zvolen výbor ve
složení: Blanka Jíšová předsedkyně,
Marta Filandrová místopředsedkyně,
Petr Suchý člen výboru, Michaela
Šetková pokladník a Václav Šesták
tiskový mluvčí. Webové stránky jsou
www.divadlopostupice.stranky1.cz.
Další
program
ochotníků
pro rok 2010 je již pevně daný.
22. května hrají děti pohádku
„O dvanácti měsíčkách“, 25. září
proběhne druhý ročník kulinářské
soutěže „O Postupickou delikatesu“
(téma letošního klání určí soutěžící
z minulého ročníku). A konečně
27. listopadu se chystá premiéra
dospělých. Název hry úzkostlivě tají,
protože jej ještě sami nevědí. Ale
jistě to bude zase něco veselého.
Všechny
příznivce
srdečně
zveme na květnové představení dětí.
Mgr. Blanka Jíšová
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Pokračování ze str. 1

Jak prožili rok 2009
dobrovolní hasiči
z Postupic
Dne 11. 12. 2009 se uskutečnila
v Sokolovně výroční schůze Sboru
dobrovolných hasičů Postupic. Přivítali
jsme na ní starostu SDH Chotýšan pana
Holešovského a pana Sysla. Na schůzi
byla zhodnocena práce hasičů za tento
rok, který byl posouzen jako klidný
na události. A to je pro hasiče velmi
dobrá zpráva, protože náš sbor nemusel
vyjíždět k žádnému skutečnému požáru.
Ale přesto jsme nelenošili a zúčastnili
se 9.května okrskového cvičení
v Teplýšovicích, které bylo zároveň
součástí oslav 100. výročí tamního sboru.
Naše družstvo mužů zde zabodovalo
a skončilo na krásném 3. místě ze 17
soutěžících družstev. Konečně se po delší
době muži ujistili ve svých hasičských
dovednostech. Tohoto úspěchu dosáhli
také díky tomu, že se do jejich řad vmísila
mladá krev, tedy mladí hasiči, kteří
jsou plni síly a energie, a ti když využijí
zkušeností a umu starších členů, je z toho
bronzová medaile.
Dne 21. 6. 2009 jsme uspořádali
v areálu hřiště na Plajchách dětský den.
To abychom udělali něco pro zábavu
dětí a zpestřili společenský život Postupic.
Po celém areálu hřiště bylo rozmístěno
celkem 14 soutěžních stanovišť, na

kterých děti plnily zadané úkoly. Po
absolvování všech disciplín si děti mohly
za odměnu vybrat ceny, které jsme pro
ně připravili. A aby dospělí nepřišli
zkrátka, mohli si zatančit a popovídat
na venkovní zábavě, ke které nám hrála
oblíbená country skupina „Bez názwu“.
Dne 13. 9. 2009 se naše družstva
mužů i žen zúčastnila tradičního
Memoriálu Františka Procházky a
Chaloupeckého v Divišově. Soutěžilo
se pouze v požárním útoku podle
pravidel používaných na republikových
soutěžích. Ženy dosáhly času 38,48s,
což stačilo na 10. místo z 19 soutěžících
družstev. S tímto výsledkem jsme byly
spokojené, vzhledem ke konkurenci,
která má výkonnější stroje a vzhledem
k tomu, že naše družstvo tvoří 6 žen,
nadšených dobrovolnic ve středním
věku, které jsou matkami 2 dětí a pouze
1 mladá svobodná dívka. I přesto jsme
schopné si najít čas pro tento kolektivní
sport, který utužuje partu a pomáhá nám
při odreagování se od starostí běžného
života. Při této příležitosti stojí za zmínku,
že i v tomto sportu došlo ke značné
emancipaci a ženských hasičských
družstev stále přibývá.
V závěru bychom chtěli pozdravit
všechny dobrovolné hasiče a popřát jim
mnoho úspěchů v roce 2010.
Referentka SDH Michaela Šetková,
starosta SDH Josef Řezníček.

úterý v roce 1941 se jednalo.
Na schůzi obecní rady dne
14. února 1942 byli přijati, jako
dodatečně se elektrizující, k odběru
proudu Marie Harvanová čp. 3,
František Papež čp. 4, František
Kůrka čp. 5, Antonín Mikolášek čp.
28, Hugo František Harvan čp. 33 a
Antonín Mazour čp. 31.
Na první jarní den 21. března
1942 se usnesla obecní rada, aby
se částka 10.589,50 Kč uhradila
z půjčky ve prospěch firmy Rudolf
Hora v Benešově jako doplatek účtu
za rozvodnou sít a přípojky.
Úsilí, trvající 16 let, došlo svého
naplnění a občané Milovanic se
tímto zařadili mezi tehdejší moderní
obce našeho venkova.
Připravil Petr Slavíček

RC KOSTICKY

Dětský
bazar
Pro pořádání
dětského bazaru
s oblečením
a dětskými doplňky
hledáme zájemce,
kteří mají doma zachovalé
obnošené oblečení
a rádi by ho touto
cestou nabídli ostatním
Kontaktujte nás:
Stěpánka Tůmová
tel.: 603 105 829
e-mail: rckosticky@seznam.cz
Bazar se uskuteční až dle zájmu.

Obec Postupice - tel. 317 796 220 - postupice@chopos.cz - www.chopos.cz

Postupický zpravodaj

strana 8

duben 2010

Z á k l a d n í a M a t e ř s k á š k o l a v Po s t u p i c í c h i n f o r m u j e
prvního stupně základní školy jsme
tanců: Já s Dádou, Macarena, Vařila
Škola nanečisto
navštěvovaly základní uměleckou
myšička kašičku, Vodník, aerobní
Již několik let probíhá na naší
škole pro budoucí prvňáčky projekt „Škola nanečisto“. Jedná se o
pravidelnou návštěvu předškoláků
ve škole, kde se seznamují s nejdůležitějšími prostorami školy,
učí se chování ve škole a práci ve
vyučovací hodině. Zkoušejí různá
uvolňovací cvičení ruky, orientačně
se seznamují s písmeny, jimiž začíná
jejich jméno, procvičují tzv. fonematický sluch (rozpoznání hlásky
na začátku, uprostřed a na konci
slova), vyťukávají dlouhé a krátké
slabiky, počítají předměty, poznávají
geometrické tvary. Učí se zacházet
s nůžkami, poznávat barvy, cvičí,
malují, zpívají, povídají si. Děti dále
procvičují postřeh, učí se soustředit
pozornost a hrají nejrůznější hry,
pomocí nichž se připravují na školní
povinnosti.
„Škola nanečisto“ se koná vždy
v jarních měsících březnu až květnu, kdy se budoucím školáčkům
již kvapem blíží nástup do školy.
Po skončení akce dostanou všichni
účastníci své první barevné vysvědčení s obrázky a desky se svými
pracemi, jež v průběhu docházky
vytvořili. Projekt zpravidla vede p.
uč. stávající první třídy. Jeho cílem
je zmírnit případný strach z velkého
životního zlomu – vstupu do školy
a co nejvíce děti na změnu v režimu
připravit.
E. Martínková

Taneční kroužek
Od školního roku 2009/2010 zahájil činnost na Základní škole Postupice taneční kroužek pro žáky 1.
– 3. ročníku pod vedením Michaely
Šetkové a Marty Filandrové.
Již od raného věku jsme obě
měly slabost pro tanec. Jako děti

školu – obor taneční. Později jsme
vstoupily do lidového souboru Benešáček a nakonec jsme skončily u
společenského tance, kterému jsem
se věnovala ještě během studií na
vysoké škole.
Co je to tanec? Tanec je vyjádření
hudby pohybem. Asi málokdo ví, že
se jedná o jeden z nejzdravějších pohybů. Procvičuje se při něm celé tělo,
nezatěžují se příliš klouby, zvyšuje se
fyzická kondice, a když to dělá člověk
s láskou, navíc působí výtečně na
psychiku. Při sportovní fyzické námaze, kterou dělá člověk rád, se totiž
v mozku vylučují endorfíny, což jsou

sestavu a jeden moderní tanec.
Učíme dívky poslouchat hudbu,
dělat pohyby do rytmu, umět hudbu počítat a samozřejmě se tancem
učí koordinovat svoje pohyby. Také
při rozcvičce uplatňují svoji fantazii a vymýšlejí vlastní cviky a mohou si vymyslet i vlastní tanec.
Pevně věříme, že dívky tančit
baví a vytrvají ve svém úsilí, protože v dnešní „ počítačové době“
je každý fyzický pohyb pro tělo
blahodárný

hormony štěstí. A tak jsme se rozhodly, že se o tyto hormony podělíme se
žáčky této školy. Protože jsou to děti
poměrně malé, musely jsme vymyslet
tance, které jsou přiměřené tomuto
věku a které děvčata zvládnou. Důležité je vybrat správnou rytmickou
hudbu a do ní vymýšlet pohyby, jež
se potom spojí v tanec. Snažíme se
sestavovat tance z různých tanečních
stylů: moderní, aerobní, lidové. Také
choreografii vymýšlíme buď v řadách
za sebou, v kruhu nebo ve dvojicích.
V tuto dobu se dívky naučily již 6

Aktivity v MŠ

Michaela Šetková

V rámci environmentální výchovy proběhl v týdnu od 11. do 15.
ledna 2010 v obou třídách Mateřské
školy týdenní projekt Putování ledního medvídka. Letošní počasí pomohlo navodit správnou atmosféru Arktidy a Antarktidy. Děti se seznámily
se zvířaty žijícími v těchto oblastech,
o jejich přizpůsobení se životním
podmínkám, dozvěděly se, proč má
medvěd bílý kožich a silné drápy, čím
se živí, kde a jak bydlí, jak se stará o
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Den ředitelky
Dne 10.2. 2010 před školou po
osmé hodině zůstalo 9 dětí. Ten den
se nešly učit, ale za odměnu jely se
mnou na výlet. Jak je mým zvykem,
nikdo neví kam a na co se má těšit.

Párty na pláži v rámci maškarního dne v mateřské škole.
mláďata. Děti pak ve třídách stavěly z
velkých kostek a bílých látek sněhové
medvědí brlohy, přebíhaly po ledových krách, sjížděly po ledové klouzačce, závodily v bruslení, cestovaly
na ledové kře, foukaly sněhové vločky,
chytaly ryby ve vysekaném ledu, zaháněly medvěda sněhovými koulemi,
kreslily ledního medvěda a vyráběly
bílého ptáka z papíru, venku vytvářely
sněhovou stavbu atd. Za splněné úkoly dostávaly do medvědího zápisníku
razítka. K dispozici měly mapy, glóbus,
encyklopedie a spoustu obrázků se
severskou krajinou a jejími zvířaty. O
jejich zaujetí tématem svědčil zájem o
všechny materiály a radostné opakovaní her a stavění ,,sněhových“ staveb
ještě v následujícím týdnu.
28. ledna jsme uskutečnili vycházku ke krmelci. Děti přinesly pro
zvířátka dobroty - jablíčka, mrkve,
kukuřici, kaštany a suché pečivo. Po
noční sněhové nadílce jsme se všichni
brodili sněhem, ale děti cestu šikovně
zvládly.
16. února byl ve školce Maškarní
den. Učitelky ho pojaly v plážovém
stylu - v plavkách se slunečníkem,
drinky a zmrzlinou. A celé dopoledne
probíhala Párty na pláži. To abychom
už konečně přivolali sluníčko. Děti

byly od rána ve svých maskách, což
si náležitě užívaly. Po svačině proběhla
veselá diskotéka a předvádění masek s
náležitým vtipným komentářem.
19.2. proběhla na zahradě školky
soutěž O nejbuclatějšího sněhuláka. V
této disciplíně se lépe dařilo předškolákům. A kdo vyhrál? Hádejte…. No
přece všichni !
Kamila Marešová a Hana Kladivová
učitelky MŠ

Tentokrát jsme zamířili na vlak
a půl devátým spojem odjeli do
Vlašimi. Prošli jsme střed města a
zamířili do Vlašimské brány. Tam
totiž sídlí ateliér Stanislava Příhody,
bývalého učitele, muzikanta, spisovatele, ale hlavně malíře. Děti měly
možnost prošmejdit celou bránu.
Pan Příhoda je upozorňoval na
mnohé zajímavosti z vystavených
obrazů a dalších dokumentů a vyložil jim historii brány i jeho ateliéru.
Nakonec jsme se dostali i k jeho
práci. Děti byly svědky vzniku nového obrazu technikou monotypu,
který jsem si pak odvezla s věnováním jako milou vzpomínku na toto
dopoledne. Akci jsme zakončili na
dobrém obědě v pizzerii. Doufám,
že výlet děti povzbudí do další
práce.
Miroslava Ottlová

Postupické děti s malířem Stanislavem Příhodou ve Vlašimské bráně.
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Z pravidelných akcí
Záškoláka
K již tradičním akcím našeho
občanského sdružení patří pořádání
Dětského karnevalu a Společenského
plesu.
Dětský karneval se v letošním roce
uskutečnil 6. února. Tělocvičnu školy
zaplnilo mnoho dětí i dospělých. Celé
odpoledne patřilo všem, kdo se přišel
pobavit. K tanci a poslechu zahrála dětská kapela z Miřetic „Vysoké
napětí“. To vám byl rachot! Aby si
děti během svého tanečního reje
odpočinuly, bylo připraveno mnoho
soutěží, ze kterých si všichni odnesly
sladkou odměnu. Soutěže byly tak
lákavé, že se do zápolení aktivně zapojila i přítomná kapela. Doufám, že
úspěšnost karnevalu v letošním roce
nepoznamenalo to, že jsme ustoupili
od vyhlašování nejlepších masek.
Ono totiž není vůbec jednoduché vybrat ty NEJ, protože NEJ jsou vlastně
všichni, kdo se jako víla, princezna,
šašek, klaun, rytíř …..zúčastní. Nikomu se to odpoledne domů nechtělo a
děti s balónky a sladkostmi opouštěly
karneval jen nerady.
Společenský ples se konal dne
13.března v zaplněném sále Restaurace U Sokola. Ke skvělé pohodě tohoto
večera přispěla hudební produkce
skupiny Profil, předtančení skupiny
břišních tanců BELLIS i obsluha
místní restaurace. Známkou toho,
že se všichni dobře bavili bylo to, že
ještě v brzkých ranních hodinách byl
parket zcela zaplněn. Závěrem bych
chtěla poděkovat všem, kteří se na
přípravě plesu podíleli a těm, kteří
nám poskytli finanční nebo materiální dary do tomboly. Jedná se o rodiče
žáků školy, její zaměstnace, místní
i okolní podnikatele, obecní úřad a
další. Výtěžkem z plesu, který je právě
především díky tombole, můžeme
v příštím roce podpořit mimoškolní
činnost a aktivity našich dětí.
Jana Jíšová

Dětský karneval v tělocvičně základní školy v Postupicích.

Výchovně vzdělávací
pořady ve škole
Již tradičně navštěvuje naši školu
skupina historického šermu, která si
říká „Pernštejni“. Jejich představení je
výborným doplňkem učiva dějepisu
a společenských předmětů. Herci jsou
vždy kvalitně připraveni, jejich výklad
je zábavný a děti aktivně spolupracují. Poslední pořad (2. 3.) se vracel zpět
v historii do období konce republiky
a počátku císařství v Římě.
Pernštejni představili výzbroj
legionáře i některé prvky jeho výcviku a taktiku legií, kterou si naše
děti mohly s nadšením vyzkoušet.
Pořad byl koncipován pro žáky 1.
a 2. stupně. Vzhledem k tomu, že
informace jsou podávány zábavnou
formou prostřednictvím hraných
scének a názorných ukázek, byl pořad
srozumitelný i pro nižší ročníky bez
znalosti dějepisu.
Dalším pořadem, kterého se naše

děti 2. stupně zúčastnily, bylo promítání filmu v benešovském kině spojené s besedou s autorem pořadu Z.
Tulisem dne 9.března. Film s názvem
„Síla lidskosti“ o Nicolasu Wintonovi
doplňuje významnou mezeru ve výuce holocaustu v novodobých dějinách
České republiky a Západní Evropy
v období II. sv. války. Představoval
příběh o iniciativě jednoho mladého
člověka, který v roce 1939 zachránil
před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí. Sir Winton vypravil
osm vlakových souprav s dětmi
z okupované Prahy do Londýna.
Myslím si, že tento dokument jasně vyjádřil, jak čelit „společenskému
zlu“ na osobní úrovni spolu s odsouzením jakýchkoliv rasistických nálad
a předsudků, které jsou někdy až moc
blízké naší dnešní mladé generaci.
Podle rozhovoru s žáky doufám, že
pořad přispěl k tomu, že naše děti
se k takovým myšlenkám hlásit nebudou.
Marie Šestáková
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Hasiči z Jemniště
na horách
Od roku 2008 pořádá SDH Jemniště v zimě pro mladé hasiče a děti
zimní lyžařský výcvik v Orlických
horách. V letošním roce se jednalo o
třetí zimní lyžařský výcvik, který byl
šestidenní od neděle 21.2. do soboty
27.2.2010. V neděli v den odjezdu
jsme se sešli před hasičkou zbrojnicí
v Jemništi. Po nezbytném focení jsme
vyrazili směr Orlické hory. Auta byla
k „prasknutí“. Spousty náhradního
oblečení, potravin a jídla na přípravu vlastních „pokrmů a vybraných
pochutin“ (již dopředu jsme byli
domluveni, že si budeme sami vařit).
Nasedli jsme do plně naložených
vozidel a kolem čtvrt na jedenáct
vyrazili k zimnímu „dobrodružství“
v Orlických horách.
Od pondělí do pátku jsme jezdili
lyžovat (někteří jezdili i na snowboardu) do Ski areálu Deštné v Orlických
horách. Jezdili jsme na všech sjezdovkách, na modré, červené i černé.
Na černou sjezdovku jsme se vydali
samozřejmě po krátkém rozježdění,
ale nakonec i tu černou sjezdovku
děti zvládly úplně v pohodě. Chtěly
tu „černou prostě zdolat“. Celý týden
bylo krásné, slunečné počasí. Někteří
z členů „výpravy“ hasičů se každý den
vypravili na „túru“ na běžkách.
Po příjezdu z lyžování jsme na
chatě hráli stolní tenis či stolní fotbal,
společenské hry apod. Jeden den připravily naše nejstarší mladé hasičky
hru městečko Palermo. Prostě jsme si
ten týden, jako vždycky, náramně užili
a odpočinuli si od všedních pracovních a školních starostí a problémů.
Protože se v letošním roce jednalo
o největší skupinu, která se lyžařského
výcviku zúčastnila, pronajali jsme si ve
čtvrtek vlek na Bedřichovce v rámci
večerního lyžování. K pronajmutí vleku na večerní lyžování jsme museli dát
dohromady dvacet lyžařů. Původně
jsme mysleli, že toho budou mít děti
dost, ale nakonec to nebyl problém,

protože o večerní lyžování byl velký
zájem. Nakonec se na svazích objevilo
z naší „bandy“ dvacet sedm lyžařů.
S provozovatelem vleku jsme se domluvili a nechali si postavit „závodní“
dráhu na slalom. Soutěžilo se v několika kategoriích. Lyžaři do 6 let, do 10 let,
do 14 let a do 17 let a závod pro dětské
snowboardisty. Dále byl vypsán závod
pro mladší ženy a pro „starší“ ženy (v
žádném případě se nejedná o úplně
„staré“ ženy, ale nepatřící už pár let do
mladší kategorie nad 18 let). Nechyběl
ani závod pro muže a netradiční závod pro běžkaře, slalom z kopce dolů.
Bylo to pro všechny závodníky, ale i
pro časoměřiče zpestření. Závod byl
SUPER, bez úrazů. Druhý den večer
bylo vyhlášení výsledků.
A ještě poznámka nakonec: tak
jako v loňském roce zažila naše členka
kolektivu mladých hasičů „zážitek“ se
šťastným koncem. Po nárazu na lyžích
do budovy ski servisu, odvezli Zdenku
Suchou v jeepu členové horské služby
na svou základnu. Tam zjistili pouze
naražení a propustili jí do „domácího
léčení“. Přestože k tomuto úrazu došlo
ve čtvrtek dopoledne, už večer stála na
startu závodu ve slalomu.
V sobotu ráno po deváté hodině
jsme opět nasedli do aut a vyrazili, ač
neradi, k domovům. Akce se celkem
zúčastnilo 35 osob, z toho 20 dětí a
15 dospělých. Zúčastnili se i členové
ženského a mužského družstva sboru.
Vzhledem k tomu, že se tato akce zatím vždycky vydařila, chceme v příš-

duben 2010

tím roce s hasiči z Jemniště v zimě na
hory vyrazit znovu. Na všech akcích,
které pořádáme (hory, čarodějnice,
hasičská soutěž, splutí řeky, víkendový
pobyt v přírodě) utužujeme partu a
vždycky prožijeme plno zážitků. Zatím při akcích problémy nebyly, tak si
přeji, aby to takhle v Jemništi s hasiči
pokračovalo dále.
Miroslav Fürbacher
velitel a vedoucí kolektivu mladých
hasičů
PS: Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, hasiči z Jemniště mají úspěchy,
činnost se rozrostla a o hasičích
z Jemniště se mluví. Pořádáme každoročně hasičskou soutěž s večerní
zábavou. Kromě té hasiččiny pořádáme řadu různých akcí („lyžařský
výcvik“, pálení čarodějnic, splutí
řeky, víkendový pobyt pro mladé
hasiče v přírodě), kterých se kromě
mladých hasičů zúčastňují i členové
z řad dospělých hasičů Jemniště. I
přesto se někteří (pozn. není to nikdo z řad hasičů z Jemniště) snaží
práci hasičů v Jemništi „brzdit“ či
jakýmkoliv způsobem narušovat či
dost komplikovat. Těm vzkazuji, že
v práci s hasiči v Jemništi budeme
i přes toto házení klacků pod nohy
POKRAČOVAT a dále jim vzkazuji,
ať se starají o sebe a nepřidělávají
zbytečné problémy. Končím s pozdravem HASIČI JEMNIŠTĚ DO
TOHO!!!
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Historické
pohlednice
z Postupic
Připravil Jiří Šesták
O osvětlení městečka můžeme z kroniky vyčíst: „Pochopení
doby a veřejných potřeb obecním
výborem bylo uskutečnění osvětlení městečka. Na návrh Antonína
Paura roku 1893 byly zřízeny tři
obecní lampy (lucerny), jedna zřejmě u Pavlátů, další dvě neznámo
kde. Roku 1899 byly zřízeny čtyři
a to na domech čp. 84 Emanuela
Jíši, čp. 40 Josefa Matouška, čp. 17
Františka Nádvorníka a čp. 40 Jana
Nádvorníka.
V roce 1909 byly zřízeny dvě, na
faře a mlýně. V roce 1912 čp. 27 u
Cacáků a čp. 104 u Novotných. Lucerny zapaloval obecní policajt.“

Na fotografii z roku 1905 je dům pana Pavláta, který zastával v této době
funkci starosty obce a zde též úřadoval. Ve stráni je obecní lucerna z roku 1893.
Rod Pavlátů je jeden z nejstarších v Postupicích, první zmínka o rodu je z Knihy
cechů z roku 1746.
Na této fotografii ze stejné doby
z roku 1905 je pohled od Pavlátů
na rybníček Kalužinku, obchod a
vinopalnu pana Franka. Vedle domku
čp. 122 (Opatrných) je vidět část
misijního kříže, který zde stával a v
roce 1909 byl přemístěn k věži kostela.
U domku čp. 40 (Velebovi) je na rohu
stavení umístěna lucerna veřejného
osvětlení.
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