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300. výročí povýšení Postupic na městečko Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

V roce 2009 obnovený kříž na pohřebišti vojáků Na Hrobech.

20. srpen 1711, Vídeň, česky, Císařovna – vdova Eleonora Magdalena Terezie
vysazuje ves Postupice na městečko a uděluje mu právo konat dva výroční trhy.
Originál: pergamen, pečeť přivěšena, rozměr 77 cm x 53,3 cm
(Státní okresní archiv v Benešově)
Uplynulo šest let a Postupice budou slavit další jubileum. Po oslavách
800. výročí první zmínky o obci to
tentokrát bude výročí jedné z nejdůležitějších událostí v dějinách obce a
to 300 let ode dne, kdy byly Postupice
povýšeny na městečko s právem konání dvou výročních trhů.
Stalo se tak na žádost tehdejšího
majitele panství a toho času hejtmana
Kouřimského kraje pana Ferdinanda
Františka z Říčan, a na Jemništích a
Struhařově.
V průběhu roku se v jednotlivých
číslech Zpravodaje seznámíme s his-

torií konání trhů. V tomto čísle to je
přepis obsahu listiny privilegia psané
tehdy ještě česky, neboť doba cílené
germanizace měla teprve přijít.
,My, Eleonora Magdalena Terezye,
z Boží Milosti ovdovělá Římská Císařovna, též Uherská a Česká Královna,
Nejjasnějšího a Velikomocného Knížete a Pána, Karla Třetího Krále Spanielského, Uherského a Českého Vlastní
Máteř a dědičných Království, Knížectví a Zemí na ten čas Vladařka.
Oznamujem tímto listem našim
všem vůbec, že byvše od urozeného

Dostává se Vám do ruky první
letošní číslo Zpravodaje v pořadí již třicáté (tedy jubilejní). Zpravodaj má již
osmiletou historii a jistě si našel mnoho
čtenářů. Myslím, že plní moji původní
představu, tj. zlepšit informovanost Vás
občanů o dění v obci, o práci zastupitelstva a obecního úřadu. Prostřednictvím Zpravodaje se dozvídáte o všem
důležitém, dostávají se k Vám nejen
informace o usneseních zastupitelstva,
vydávaných vyhláškách, realizovaných
investicích a různých akcích, dozvídáte
se o naší základní a mateřské škole, o
činnosti hasičů.... V neposlední řadě
máte možnost prostřednictvím Zpravodaje nahlédnout do historie obce a seznámit se s historickými pohlednicemi.
Je důležité připomínat si významné historické mezníky v dějinách naší obce.
Jedním z nich je i povýšení vsi Postupice na městečko patentem, který vydala
císařovna Eleonora Magdaléna Terezie
20. 8. 1711 ve Vídni. Letos tedy uplyne
300 let od tohoto významného data.
Je to jistě úctyhodné a důležité výročí
hodné oslavy a hlavně připomenutí.
Myslím, že v době ekonomické krize,
kdy není finančních prostředků nazbyt, bude vhodné si toto významné
jubileum připomínat v rámci již naplánovaných akcí, např. při velikonočním
jarmarku, při aktivitách základní a
mateřské školy, hasičů, divadelních
představeních ochotníků a dalších.
Věřím, že tato forma bude hlavně připomínkou bohaté historie naší obce, na
kterou můžeme být právem hrdi.
Miloslav Půta

Pokračování na str. 7
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Usnesení č. 9/2010

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 24. 11.
2010
1) ZO schvaluje rozpočtové úpravy
č. 5 dle návrhu hospodářky obce p.
Matouškové.
2) ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010.
3) ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Postupice.
4) ZO schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným
členům ZO od 24. 11. 2010 v následující výši: předseda výboru
1.300,- Kč, člen výboru 1.060,- Kč,
zastupitel 540,- Kč, místostarosta
11.000,- Kč.
5) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Postupice č.
2/2010, o poplatku za komunální
odpad, včetně příloh č. 1 a 2.
6) ZO bere na vědomí pokyny
k provedení inventarizace majetku
ke dni 31. 12. 2010 vydané starostou obce.
7) ZO Postupice souhlasí s podáním žádostí o dotace ze Středočeského kraje pro rok 2011 na
projekty „Výměna oken a zateplení
budovy OÚ v Postupicích“ a „Vybudování dětského hřiště v Nové
Vsi“ a zavazuje se ke spolufinancování projektů z rozpočtu obce
v daném roce.
8) ZO schvaluje odprodej 240 m 2
žulové dlažby z majetku obce za
130.000,- Kč včetně DPH firmě
Kooperativa, výrobně obchodní
družstvo Uhlířské Janovice.
9) ZO pověřuje starostu k nezávaznému zjištění informací o stavu
budovy fary čp. 12 v Postupicích a
o prodejní ceně nemovitosti.
10) ZO schvaluje prodej obecního
pozemku st. parc. č. 109/2 v k.
ú. Pozov o výměře 22 m 2, druh
pozemku zast. plocha a nádvoří,
EK za cenu 50 Kč/m 2 s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
žadatel/ka.

11) ZO neschvaluje pronájem části
pozemku parc. č. 860/1 v k. ú. Postupice.
12) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 30.000,- Kč na vybudování
domovní ČOV z rozpočtu obce
LM.
13) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 30.000,- Kč na vybudování
domovní ČOV z rozpočtu obce T
a LK.
14) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 30.000,- Kč na vybudování
domovní ČOV z rozpočtu obce M
a HP.
15) ZO rozhodlo, že VS uhradí
obci 3.668,- Kč jako podíl na geometrickém plánu v rámci majetkoprávního vypořádání komunikace v Dobříčkově. Tímto se mění
jen výše podílu na geometrickém
plánu z Usnesení 6/2010 bodu 9c),
ostatní ujednání tohoto bodu zůstávají v platnosti.
16) ZO pověřuje starostu a místostarostu obce zastupováním
Obce Postupice na zasedáních
svazku obcí CHOPOS.
17) ZO pověřuje Janu Matouškovou funkcí člena likvidační komise v ZŠ a MŠ Postupice.

U s n e s e n í č. 10/2010

z veřejného jednání Zastupitelstva
obce Postupice konaného dne 15.
12. 2010
1) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2010 přednesené starostou obce dle návrhu předloženého
hospodářkou obce paní Matouškovou, která jsou přiložena k zápisu.
2) ZO schvaluje rozpočtové provizorium obce na období od 1.1.2011
do doby schválení rozpočtu obce
na rok 2011 za podmínek, které
jsou přílohou zápisu.
3) ZO schvaluje založení depozitního účtu, na který budou
převedeny finanční prostředky
určené k výplatě mezd a odvodů
zdravotního a sociálního pojištění
za prosinec 2010.
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4) ZO souhlasí s uzavřením navržené nájemní smlouvy mezi
příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ
Postupice a J. Š. na pronájem části
pozemku parc. č. 858/27 v k. ú.
Postupice.
5) ZO neschvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 1072 v k. ú. Pozov o výměře 1.288 m² paní Y. G..
6) ZO neschvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 1305 a 1183/2
v k. ú. Postupice, o celkové výměře cca 440 m², manželům L. a V.
Š., bytem Vlašim, Žižkovo nám.
7) ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na pořízení
domovní ČOV pro pana Z. Č., bytem Nová Ves.
8) ZO schvaluje koupi části pozemku parc. č. 68/1 v k. ú. Postupice od Římskokatolické farnosti
Bystřice u Benešova. Jedná se o
přístup ke staré škole.
9) ZO bere na vědomí zprávu
statika ke stavu budovy fary v Postupicích.
10) ZO bere na vědomí vyřešení
majetkoprávního vypořádání pozemků v Dobříčkově. Jednalo se
o zaplacení části geometrického
plánu paní S. V.
11) ZO bere na vědomí rozpočet
svazku CHOPOS na rok 2011.
12) ZO neschvaluje příspěvek
Občanskému sdružení zdravotně
postižených Vlašimska.
13) ZO bere na vědomí vyúčtování
finančního příspěvku poskytnutého Benešovskému klubu onkologicky nemocných – BENKON v r.
2010 a poděkování za něj.
14) ZO schvaluje změnu podmínek smlouvy mezi Římskokatolickou farností a obcí Postupice na
dotaci za rok 2010.
15) ZO schvaluje v souvislosti se
schválenou vyhláškou č. 2/2010,
o komunálních odpadech, sociální
podporu sociálně znevýhodněné
skupině výhradně ve vztahu k hrazení části poplatku za svoz KO, a
to takovému poplatníkovi – který
je důchodce, je majitelem bytu a
který bude splňovat tyto kritéria:
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prokazatelně pobírá pouze starobní nebo invalidní důchod a nemá
jiný příjem (čestné prohlášení), je
v bytě trvale hlášen a prokazatelně
v něm bydlí celoročně sám, byt
prokazatelně není spoluužíván
k rekreaci. Občanu splňujícímu
tyto podmínky bude poskytnut finanční příspěvek pro hrazení části
poplatku za komunální odpad ve
výši 900,- Kč. O poskytnutí rozhodne na základě písemné žádosti
a čestného prohlášení zastupitelstvo obce.
16) ZO bere na vědomí informaci
o průběhu řízení na fotovoltaickou elektrárnu v Nové Vsi.

Usnesení č. 1/2011

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 23. 2.
2011
1) ZO schvaluje rozpočet obce
na rok 2011 (návrh rozpočtu je
přílohou zápisu). Celkové příjmy
jsou plánovány ve výši 14.342
tis. Kč, celkové výdaje ve výši
13.817 tis. Kč. Přebytek rozpočtu
525 tis. Kč, zůstatek na BÚ k 31.
12. 2010 činil 8.369 tis. Kč, čímž
se tvoří případná rezerva 8.894
tis. Kč s tím, že výdaje na akce
„Zateplení ZŠ“, „Zateplení MŠ“,
„Zateplení a výměna oken OÚ“,
„Odbahnění Nadlíseckého rybníka“ , „Oprava kapličky v Nové
Vsi“, „Dětské hřiště v Nové Vsi“
a „Oprava komunikací Vrbětín“
budou rozpočtovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku
2011 až po případném podepsání
smluv o poskytnutí dotací na výše
uvedené akce. Příjmy z dotací na
tyto akce budou rozpočtovány po
případném přijetí dotací.
2) ZO schvaluje aktualizovaný
rozpočtový výhled na roky 20122015 (je přílohou zápisu), který
nahrazuje rozpočtový výhled na
roky 2010-2015 schválený 24. 11.
2009.
3) ZO schvaluje Interní směrnici

č. 1/2011 o postupech při zadávání veřejné zakázky (je přílohou
zápisu).
4) ZO schvaluje 15 žádostí o poskytnutí příspěvku 900,- Kč na
úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu, 1 žádost byla
zamítnuta, nesplňuje stanovená
kritéria. (Žádosti jsou přílohou
zápisu).
5) ZO stanovuje s platností od 1.
1. 2011 odměny pro neuvolněné
členy ZO ve smyslu nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. v platném znění ve
výši: - předseda výboru 1.300,Kč,
- člen výboru 1.060,- Kč
- zastupitel 513,- Kč
- místostarosta 11.000,- Kč
6) ZO schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 860/96, zahrada, v
k. ú. Postupice, o výměře 67 m2 JA
za cenu 50 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
7) ZO schvaluje prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 860/
1, ostatní plocha, v k. ú. Postupice,
o výměře 15 m2 ZN na dobu neurčitou za obvyklých podmínek.
8) ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc. č. 1123/1, ost.
komunikace, v k. ú. Nová Ves, o
výměře 60 m2 na dobu neurčitou
za obvyklých podmínek MV.
9) ZO schvaluje změnu čl. III.
nájemní smlouvy z 29. 4. 2009 na
pronájem pozemku parc. č. 643,
druh poz. vodní plocha, využití
vodní nádrž umělá, v k. ú. Postupice, uzavřené s nájemci PB,MZ,LM
a JB, která se týká změny doby
nájmu. Nájem se sjednává na dobu
30 let od podpisu dodatku č. 1.
Ostatní podmínky jsou v zápisu z
jednání ZO.
10) ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 87/5, ostatní plocha, v k. ú. Postupice, o výměře
289 m2 JT za cenu 600,- Kč/m2
s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující. ZO schvaluje
i případný pronájem výše jmenovaného pozemku za obvyklých
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podmínek.
11) ZO neschvaluje směnu pozemků PZE v k. ú. Nová Ves parc.
č. 216, 220/5, 220/7, 220/8 a 265
ve vlastnictví Obce Postupice za
pozemky v PZE v k. ú. Nová Ves
parc. č. 66/1, 82/3, 83 a v PZE v k.
ú. Pozov parc. č. 497/1 ve vlastnictví RN dle návrhu RN.
12) ZO souhlasí s tím, aby byl
dle žádosti RN prověřen uváděný nesoulad vlastnických hranic
a skutečného užívání pozemku
parc. č. PK 212/5 v k. ú. Nová Ves.
ZO pověřuje starostu zadat prověření průběhu hranic geodetické
firmě.V případě potvrzení oprávněnosti žádosti obec přistoupí k
majetkoprávnímu vypořádání.
13) ZO schvaluje přerozdělení
kladného hospodářského výsledku
PO ZŠ a MŠ Postupice za rok 2010
ve výši 188.840,37 Kč dle návrhu
ředitelky školy: 88.840,37 Kč do
rezervního fondu, 100.000,- Kč do
fondu odměn, přičemž tato částka 100.000,- Kč z fondu odměn
bude použita v případě potřeby na
krytí nedostatečných mzdových
prostředků nepedagogických pracovníků.
14) ZO neschvaluje odkup pozemků parc. č. 833/6, 830/4, 834 v k. ú.
Postupice a poz. parc. č. 264 v k. ú.
Milovanice dle nabídky AZ.
15) ZO schvaluje příspěvek
30.000,- Kč z rozpočtu obce TD
na vybudování domovní čistírny
odpadních vod.
16) ZO schvaluje příspěvek 30
000,-- Kč z rozpočtu obce JR na
vybudování domovní čistírny odpadních vod.
17) ZO stanovuje výši náhrad za
zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce: právnické osoby zaplatí obci 5.000,- Kč
jednorázově (včetně DPH) nebo
100 Kč (vč. DPH) za jeden běžný
metr při zřizování věcného břemene v rozsahu nad 50 běžných metrů, u fyzických osob výši náhrady
posoudí ZO.
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Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2011
Příjmy (v tis. Kč)

Výdaje (v tis. Kč)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

1.900

Psí útulek

Daň z příjmů fyzických osob sdílená

190

Lesy

Daň z příjmů fyzických osob dle zvl. sazby

160

Místní komunikace

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

1.950
187
4.200

Poplatek znečišťování ovzduší
Správní poplatky

1
50

Poplatek za komunální odpad
(občané+podnikatelé)
Poplatek ze psů

755
26

Odpad třídění – příspěvek EKO-KOM
Daň z nemovitosti
Poplatek rekreační pobyt
Příjem z pronájmu hrobových míst
Příjem za vodné

Lom Mladovice-úhrada z vydobytých nerostů
Příjmy z pronájmu pozemků

100

Benebus

141

Pitná voda

722

ČOV odp. vody, kanalizace
K-centrum

1.030
3

MŠ

102

ZŠ

1.980

Místní knihovny

68

Kronika

7

Kapličky

50

Církev - kostel

60

567
15
94
70
40

Příjmy z pronájmu bytových prostor (+služby)

426

Příjmy z pronájmu nebytových prostor (+služby)

114

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

Aut. zastávka

1.700

250

Vratka zál. poplatku za odběr podzemní vody

250
3.270

140
3

Příjem z hospodaření v lesích

9

3

Sbor pro občanské záležitosti + důchodci

121

TJ SOKOL

100

Dětská hřiště, sport.aktivity, Kostičky

50

Byty

47

Nebytové hospodářství

86

Veřejné osvětlení
Hřbitov

592
18

Místní hospodářství

847

Nebezpečný odpad

10

Komunální odpad

784

Tříděný odpad

195

Zeleň

127

Umístění zařízení Wifcom na st. škole

11

SDH- hasiči

171

Příjmy z úroků

50

Správa OÚ

DPH – nadměrný odpočet

147

Příjmy z prodeje pozemků

30

Zastupitelstvo obce

1.759
856

Peněžní ústavy - poplatky

15

Dotace na školství a výkon státní zprávy

394

Ochotnické divadlo

10

Neinv. dotace od obcí na žáky

283

Daň z příjmů – obec

187

Poplatek ubytovací kapacita

3

Ostatní činnosti

Odvod za odnětí lesní půdy

1

Celkem

Poplatky za užívání veř. prostranství

1

Výherní hrací přístroje- místní poplatek

60

Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů

40

Odvádění a čist. odpad. vod - stočné
Knihovna - poplatky
Celkem

480
1
14.342

50
13.817

Souhrn
Celkové příjmy

14.342

Celkové výdaje

13.817

Přebytek rozpočtu

525

Zůstatek na BÚ k 31.12.2010

8.369

Rezerva

8.894
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A zase ty popelnice…..
Na prvním zasedání nového zastupitelstva bylo rozhodnuto o změně
poplatků za svoz komunálního odpadu – tedy za popelnice. Pravděpodobně díky nedostatečnému objasnění
tohoto kroku se někteří občané rozčilovali, protože se jich změna nemile
dotkla. Byť se někdy vysvětlování
zdá nekonečné – chtěla bych krátce
shrnout důvody, které zastupitelstvo
k této změně vedlo, tak, aby byly srozumitelné všem občanům.
Nejlépe bude uvést příklad.
Rodina Áčkových má 5 členů a žijí
v jednom rodinném domku. Rodina
Béčkových má 2 členy a žijí také ve
vlastním domku. Každá rodina měla
do této doby nárok na 1 popelnici k
domku. Rodina Áčkových platila za
popelnici 5x500,-Kč tj. 2.500,- Kč
ročně. Rodina Béčkových platila
2x500,- Kč tj. 1.000Kč ročně. (Tedy
podle počtu osob v domácnosti.)Obec platila Technickým službám Benešov za jednu popelnici 1.900,- Kč
(za dvě pak 3.800,- Kč). Od obou
rodin však vybrala pouze 3.500,- Kč.
Zbytek (v tomto případě 300,- Kč)
musela uhradit obec. Výše obecních
dotací na popelnice se tak dostala
ke čtvrt milionu Kč ročně, což je již
pro obec neúnosné. Navíc byli mnozí občané nespokojení, protože jim
jedna popelnice na velkou rodinu
nestačila a nebylo možné další přiobjednat.
Proto byl navržen a schválen
nový systém plateb. Poměrně logický
– každý domek si zaplatí popelnici,
která stojí 1.500,- až 2.200,-Kč (dle
četnosti odvozu týdenní, čtrnáctidenní, kombinovaný) bez ohledu na
počet osob v domácnosti. A navíc si
může další popelnici přikoupit. Ze
strany dvojčlenných domácností se
na zastupitelstvo snesla vlna kritiky.
Ale tří a vícečlenné domácnosti jsou
spokojeny. Za stejnou službu nyní
platí všichni stejně. Někteří se zlobí
a nechtějí popelnici vůbec platit. To
však podle zákona možné není. Žije-
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me v moderní době a bohužel produkujeme tuny odpadků. Tak musíme
přírodu bránit zákony – a zákon všem
občanům ukládá doložit, jak nakládají s odpadem. Bez ohledu na to, kolik
jej produkují.
Skutečně dramatický dopad měla
změna plateb na jednočlenné domácnosti. Proto obec přijala usnesení, kdy
je možné právě v takových případech
poskytnout příspěvek občanům, kteří
splňují kritéria: občan je trvale hlášen
v nemovitosti, kterou zároveň vlastní,
nemá jiný příjem než starobní či invalidní důchod a v nemovitosti žije
prokazatelně sám. Výše příspěvku
v těchto případech téměř zcela kompenzuje občanům navýšení.

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Pro vlastníky nemovitostí z toho
vyplývají určité povinnosti jako jsou
např. prohlídky a revize komínů, spotřebičů paliv apod.
Obecní úřad nabízí občanům
možnost zprostředkování těchto služeb. Zájemci se mohou zaregistrovat
na OÚ. Jejich seznam bude následně
předán oprávněné firmě. Nutno ještě
dodat, že cena za kontrolu komína a
jeho vyčištění se pohybuje v průměru
okolo 700,- Kč a úkon je nutno provést 2x ročně.

Mgr. Blanka Jíšová

– výzva SPOZ a OÚ

Rozhlas do kapsy
Zastupitelstvo obce již v minulosti
řešilo problém informování veřejnosti prostřednictvím veřejného rozhlasu. Byla zpracována studie, která řeší
vybudování bezdrátového rozhlasu
nejen v Postupicích, ale i všech osadách správního území obce. Předpokládaná výše nákladů by se pohybovala od 1.100.000,- do 1.260.000,- Kč,
což není malá investice.
Nyní se však nabízí mnohem
levnější a v dnešní době operativnější
cesta informování o dění v obci, tzv.
ROZHLAS DO KAPSY. Tento projekt
je zatím v jednání, ale jeho uskutečnění ještě v letošním roce se jeví jako
velmi reálné. Občané by v případě
zájmu o tento způsob informování
nahlásili na OÚ čísla svých mobilních
telefonů, na která by jim pak formou
SMS byly informace zasílány.
Miloslav Půta, starosta

Komíny
Dne 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost
nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu

OÚ Postupice

Vítání občánků
Narodilo se vám miminko a máte
zájem o účast na slavnostním vítání
občánků? Stačí oznámit jméno a datum narození dítěte, jména rodičů a
adresu trvalého bydliště telefonicky
na čísle 317 796 220 nebo e-mailem
na adresu postupice@chopos.cz.
Oznámení můžete učinit také osobně
přímo na obecním úřadě v Postupicích.
S touto výzvou se na vás obracíme,
vážení rodiče, protože podle zákona o
ochraně osobních údajů už nemůžeme zjišťovat narození miminek bez
vašeho vědomí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spolupráci.
Za SPOZ Jana Macháčková

SBĚR
POUŽITÉHO
OŠACENÍ
pro o.s. Diakonie Broumov
bude proveden koncem dubna.
Přesné datum, místo a čas
upřesníme formou letáků
na vývěsních místech v obcích.
Předem děkujeme za přispění.
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Hasiči z Jemniště
na horách
V neděli 6. 3. 2011 jsme s mladými
hasiči vyrazili již na čtvrtý lyžařský výcvik do Orlických hor. Sraz jsme měli
před hasičskou zbrojnicí v Jemništi.
Celý týden, kromě středy, to jsme
lyžovali v Říčkách v Orlických horách,
jsme jezdili lyžovat nebo snowboardovat do Ski areálu Deštné v Orlických
horách. Skoro celý týden bylo krásné,
slunečné počasí. Každý den ráno jsme
se nasnídali, udělali svačiny a vyrazili
na svah. V pátek jsme měli zpestření,
kdy se v areálu lyžařského střediska
konal závod ve skocích FREE SKI na
největším můstku v České republice.
Po příjezdu z lyžování jsme se „nadlábli“ (vařili jsme si sami vždycky den
dopředu) a pak se mohli věnovat čemukoli. Hráli jsme stolní tenis, stolní
fotbal, společenské hry apod. Kluci si
zahráli i „menší“ nohejbal. Celý týden
jsme si parádně zalyžovali a odpočinuli
si tak od všedních školních a pracovních povinností.
Ve čtvrtek jsme si v rámci večerního lyžování pronajali lyžařský vlek
na nedalekém svahu Bedřichovka.
Nakonec se na sjezdových lyžích z naší
„bandy“ objevili skoro všichni. Na svahu jsme postavili dvě „závodní tratě“.
Jednu pro naše nejmenší a také i nejstarší účastníky závodu. Druhý slalom
jsme postavili ve vrchní části červené
sjezdovky. Byl to takový „opravdový“
závod. Soutěžilo se v několika kategoriích. Malí lyžaři, lyžaři do 15 let
a snowboardisti. Byl vypsán závod i
v mužské a ženské kategorii. Protože se
v letošním roce lyžařského výcviku nezúčastnilo tolik běžkařů, závod v jízdě
na běžkách z kopce dolů nebyl zařazen
vůbec. Proto si musel závodník Láďa
Kahoun, který v loňském roce „závodil“ na běžkách, zapůjčit sjezdové lyže
v místní půjčovně a startovat na těchto
závodních lyžích. Měl trošičku handicap, protože v půjčovně neměli velikost
jeho lyžáků. Nedalo se nic dělat a musel si vzít boty o tři čísla větší. To mu

vůbec, ale vůbec nevadilo a nakonec
nastoupil do dvou závodů. Jak na trať
pro ty nejmenší a ty nejstarší, tak i na
hlavní trať, která byla postavena v horní
části sjezdovky. Čas sice nebyl nejlepší,
ale závod bez pádu v pohodě projel.
V pátek večer při slavnostním vyhlášení byl tento „kousek“ náležitě oceněn.
Samozřejmě oceněni byli všichni.
A ještě poznámka nakonec: V minulých letech byla horskou službou
ošetřována Zdenka Suchá (naštěstí to
bylo vždy pouze s modřinami). V letošním roce našla svoji nástupkyni. Ne
proto, že se jí nic nestalo, ale protože se
lyžařského výcviku nezúčastnila. V letošním roce se při zranění naší členky
Blanky Fejtkové členům horské služby
zranění nezdálo, proto jí poslali na vyšetření do nemocnice v Rychnově nad
Kněžnou. Tam zjistili zlomeninu pažní
kosti. Měla smůlu a nemohla se zúčastnit ještě s Evou Venderovou, která byla
na svahu Bedřichovka „vážně“ zraněna
tříletou holčičkou, závodu ve slalomu.
Přesto byly obě nápomocny při závodu
a staly se na chvíli rozhodčími a časoměřičkami.
Ráno v sobotu 12. 3., ač neradi,
jsme vyrazili zpět k domovům. Akce
se celkem zúčastnilo 21 osob, z toho 13
dětí a 8 dospělých.
Miroslav Fürbacher
velitel a ved. kolektivu mladých hasičů

RC Kostičky
Od prosince jsme program Kostiček
doplnili nově o tvořivé dílny pro dospěláky.
Poprvé kreativní dílna proběhla 9.
prosince loňského roku a na programu
bylo pletení z pediku. Pod vedením
Lenky Vlachové se účastnice naučily
základům pletení s tímto materiálem.
Přestože se někomu ze začátku mohlo
zdát, že si spíše zamotá ruce než uplete
nějaký výrobek, vlastnoručně vyrobené
vánoční dekorační ozdoby si domů nakonec odnesli všichni.
Druhý večer se konal 1. března 2011,
a každý, kdo přišel, si tentokrát mohl
vyrobit z korálků náhrdelník a náušnice.
Vybírat se mohlo z mnoha barev a velikostí korálků, které si každý mohl různě
zkombinovat.Po více jak dvou hodinách
„motání“ se všechny účastnice staly majitelkami originální sady šperků.
Poměrně hojná účast a dobrá nálada
na těchto večerech nás opravdu těší a
rozhodně v nich budeme pokračovat.
Možností, co vše se dá ještě naučit a
vytvořit, je mnoho.
Kromě toho, že v Kostičkách neustále běží pravidelný program, pro vás ještě
na letošní jaro připravujeme již tradiční
Velikonoční jarmark ( 16.4.) a třetí ročník Pohádkového lesa ( 7.5.)
Teplé jarní počasí a mnoho krásných
slunečních dnů všem za RC Kostičky
přeje Štěpánka Tůmová.
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Pokračování ze str. 1
Ferdinanda Františka pána z Říčan, na Jemništi a Struhařově,
v Pánu odpočívajícího slavné
a vzácné paměti Císaře Josefa,
toho jména Prvního, Pana Syna
Našeho zvláště milého, zanechané Rady, Komorníka, Královského hejtmana Kraje Kouřimského
a věrného milého, za to ponížené
prošení abychom jemu tu císařskou a královskou milost učiniti
a ves jeho, jež slove Postupice
v kraji Kouřimskym ležící, netoliko za městečko vysaditi a vyzdvihnouti alebrž také obyvatele
téhož místa, lidi poddaný jeho,
pro větší jich vznik a zvelebení a
aby tím snázeji břemena obecní
podniknouti, následovně také
vrchnostlivé povinnosti vybejvat
mohli, dvoumy jarmarky ročními
a to první na sv. pannu Kateřinu, mučednici Boží a druhým
na sv. Ferdinanda, na všelijaké
krámské neb kupecké zboží a jiné
prodajné věci v osmy dny pořád
zběhlými a frejunkem obyčejným
z milosti a dobrotivosti naší císařské a královské obdařiti a jim
na tom vše list neb majestát Náš
královský, z kanceláře královské
české dvorské uděliti ráčili.
A jehožto ponížené prosbě
milostivě nakloněni, ano i v tom
od královských místodržících
Pražských, že by z počátku
nazvaného suplykanta snažně
vyhledáváni, skrze vysazení a
vyzdvižení též jeho vsi Postupic
za městečko a nadání jeho týchž
dvou jarmarkův, okolním na
čtyry míle od teď pravené vsi Postupic vzdáleným panstvím, též
měst a městeček obyvatelům na
žádnou újmu a zkrácení nebylo a
se nevystavovalo, anobrž takové
nadání jim Postupickým na budoucí leta k dobrému a zvelebení
jich sloužilo, poslušně spraveni
jsouce neméně i jeho pána z Říčan, Veleslavnému Arciknížecímu Domu Našemu Rakouskému
v čas pokoje a války od drahných

let s neustálou věrností a vroucností prokázané a až po dnes
k milostivému zalíbení našemu
a k svý pochvale prokazující
poslušné a prospěšné služby na
obvzláštním pozoru majíce, ráčili jsme s dobrým rozmyslem
našim, jistým vědomím, s radou
věrných našich milých, jakožto
toho času Vladařka Království a
Zemí Dědičných Jeho lásky, Karla Třetího, Španielského, Uherského a Českého Krále, Pana
Syna Našeho zvláště milého,
svrchu jmenovanou ves Postupice za městečko v nově vysaditi a
vyzdvihnouti i také je , obyvatele
a obec Postupickou nynější i budoucí dvoumy jarmarky, kterých
by oni a budoucí jich na potom
a to první, jak vejš nadepsáno,
na den svaté panny Kateřiny
(25.listopadu) mučednice Boží,
a druhý na den svatého Ferdinanda (30.května) na všelijaké
krámské neb kupecké zboží a jiné
prodajné věci s osmy dny pořád
zběhlými a frajunkem obyčejným
svobodně držet a užívat mohli
nadati, obdařiti a je znovu vysaditi jakož vše je tímto listem neb
majestátem Našim královským
mocně nadávati, obdarovati a
znovu vysaditi ráčíme.
Chtíce tomu konečně a to
ustanovujíce, aby málo vejš dotčení obyvatelé postupičtí nynější
i budoucí všech milostí, svobod,
práv a dobrých zvyklostí, kterýchž jiná městečka v království
Českém buďto z práva nebo obyčeje užívají, tolikéž užívati a jich
oučasna býti mohli, v němžto
všelijací řemeslníci a obchodníci
kterýž by tu své dobré a užitečné
bytí uznávali se osazovati, řemesla též obchody své svobodně
provozovati mohou a moc míti
mají, neméně v týchž od Nás
jim milostivě nadaných a znovu
vysazených dvouch jarmarkův,
v svrchu vysazené a zejména
položené dni, tím vším právem

a obyčejem, jakž toho jiná městečka a nad dotčeném Království
Českém užívají, tolikéž držeti a
jich užívati mají a moci budou,
beze všech zmatkův, všelijaké
odpornosti a překážky.
A protož přikazujem všem
obyvatelům a poddaným našim
ze všech čtyř stavův již svrchu
praveného Království Českého,
zvláště pak královským místodržícím Pražským a úřadu
hejtmanskému kraje Kouřimského, aby často psané obyvatele
téhož nyní v nově vysazeného a
vyzdviženého městečka Postupic,
nynější i budoucí při těch výš obsažených milostech, svobodách,
vejsadách a dobrých zvyklostech
zvláště pak milostivém nadání
týchž dvou nových jarmarků na
svrchu vysazené časy a dny měli
držeti a bez všelikých zmatkův
a odporností, nyní i na časy
budoucí a věčné, neporušitedlně
zachovali, žádných jim v tom
překážek nečiníce ani nikomu jinému činiti dopouštějíce a to pod
uvarováním hněvu a nemilosti
Naší Císařské a Královské, též
budoucích Králův Českých.
Však při tom také tomu chceme, aby toto nadání a obdarování Naše Císařské a Královské jednomu každému bez újmy a škody
na jeho spravedlnosti bylo.
Tomu na svědomí pečeť Naší
Královskou menší k listu tomuto
Jsme přivěsiti rozkázali a v něm
se rukou Vlastní podepsati ráčili
Dáno v městě Vídni, dvacátého dne měsíce srpna, léta Páně
sedumnáctistéhojedenáctého.
Eleonora Magdalena Therezie v.r.
Jan Václav hrabě Vratislav
královský český kancelarius v.r.
Připravil Petr Slavíček
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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
Zima v mateřské škole Zápis do mateřské školy mají omezenou docházku, dostanu
Zima už naštěstí pomalu končí.
Občas sice ještě zahrozí nějakým
studeným větrem nebo nočním
mrazem – my ve školce říkáme, že
se Zima s Jarem hádá o vládu – ale
všichni už víme, že jaro bude, že
přijde, že sluníčko už nespí ve
sněhových peřinkách, ale že si jen
dává „šlofíčka“.
A jaká ta zima tedy vlastně
byla? Dlouhá, bílá, někdy trochu
smutná. Proto jsme se ve školce
snažili udržet dobrou náladu a
každý den si pořádně užít. Popravdě řečeno: nejvíc jsme si užili
sněhu a klouzaček, ale o legraci
nouze nebyla.
Viděli jsme několik veselých
divadelních představení a na Včelí
medvídky jsme si s předškoláky
vyrazili dokonce do Vlašimi. A
dobře jsme udělali – představení
bylo vážně kouzelné.
Kromě toho, že jsme jezdili
plavat, uspořádali jsme tradiční
Jablíčkovou párty a vítali nové
občánky, dostaly děti nadílku od
Mikuláše a dárky od Ježíška. Nezapomněli jsme ani na zvířátka
a donesli jim do krmelce nějaké
dobroty.
A hádejte, co ještě… nebo ne,
stejně neuhodnete. Zkrátka – měli
jsme karneval a na ten k nám přišel Klaun, Jaro a spousta jiných
veselých masek. Pořádně jsme si
zatančili a soutěžili jsme ve zpěvu
a na překážkové dráze. Dokonce
naše odborná porota, což byly
paní uklízečky, vybrala ty nejlepší
masky. A sladká odměna? Tu přece
dostali všichni!
Teď už chodíme do lesa poslouchat ptáčky, protože začali zpívat,
vítají jaro a je to vážně paráda. A
dál? No, čeká nás spousta práce.
Ale o tom zase příště.
Kamila Marešová, Hana Kladivová,
Kateřina Vajsarová

Spojení slov v nadpisu vneslo mezi
mladé maminky mnoho emocí. Takže
raději zopakuji fakta.
1. Jako ředitelka jsem omezena
různými předpisy a normami. K těm
nejdůležitějším patří školský zákon,
rozhodnutí MŠMT o kapacitě školy,
hygienické předpisy a předpisy o BOZP.
Abych naplnila všechny souvislosti, obě
třídy mají po 24 dětech. Jsou plně obsazeny. Navíc k mé práci patří i finanční
zodpovědnost.
2. Školka musí mít zpracován svůj
školní vzdělávací program předškolního
vzdělávání, podle kterého postupuje a

zhruba poloviční tarif. A nejedná se
jen o finance na dítě. Od počtu a věku
dětí se odvíjí i počet pracovních úvazků pro zaměstnance.
4. Loni jsem nepřijala do školky
7 dětí (některé mladší tří let). Abych
mohla otevřít další třídu a nedostala
se do velkého finančního propadu,
musela bych mít naplněnost 24 dětí.
Problém je s prostorem a kuchyní (kapacita kuchyně je 160 jídel). V bývalé
třídě MŠ je knihovna. Díky získaným
dotacím a grantům a podmínce udržitelnosti rozvoje projektu se s prostorem knihovny nedá ještě 3 roky hýbat.
I když bychom připustili, že by prostor

děti ho musí zvládnout. Děti vstupující
do MŠ musí být již samostatné. Proto je
důležitá i věková hranice. Každý měsíc
u takto malých dětí je na vývoji hodně
znát. Tomu odpovídají i kritéria pro přijetí, pro mě je nejdůležitějším kritériem
věk dítěte.
3. Další pro mě důležité hledisko
jsou finance ze státního rozpočtu. Do
rozpočtu školy obdržím částku na dítě,
jen pokud je přijaté do školky od září
daného roku. Na děti přijaté během roku
již nikdo nic nepřidá. Na děti matek, které pobírají rodičovský příspěvek, a tudíž

existoval,jeho vybavení,další pracovní
síly pedagogů i nepedagogů by šly do
milionů. S výhledem maximálně na tři
roky je tato investice nerentabilní.
5. Kritéria pro přijetí jsme sestavovali podle nejlepšího vědomí a svědomí. Svoji metodiku přijímání jsem na
schůzce maminkám vysvětlila. Vím,
že některé situaci pochopily. A zároveň je mi líto, že některé můj postoj
pochopit odmítají. Uvidíme situaci
při zápisu v letošním roce. Pokud by
opravdu došlo k tomu, že by byl převis
dětí několikanásobně větší než počet
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volných míst, můžu o pravidlech znovu
přemýšlet.
Miroslava Ottlová
Z pohledu zřizovatele ZŠ a MŠ a
vlastníka budov, tedy starosty a zastupitelstva obce:
Otevření nové třídy se nám bohužel
jeví jako nerealizovatelné jak z provozních, tak i finančních důvodů.
Prvním problémem je stav školní kuchyně, který ani při současné kapacitě
dětí nevyhovuje přísným hygienickým
normám. A plánovaná rekonstrukce
je teprve ve fázi projektových příprav,
ukončení akce do začátku nového školního roku není tedy možné.
Další překážkou jsou samozřejmě důvody finanční.Čeká nás mnohamilionová investice do již nezbytného zateplení a
výměny oken v budovách ZŠ i MŠ. Obec Žáci 7. a 8. třídy na lyžařském výcvikovém kurzu v Bedřichově.
ani není schopna sama takovou akci ze
5., 6. třída
se v projektu „Škola nanečisto“ budou
svých prostředků zafinancovat, pokouší
- Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha =
pravidelně seznamovat s prostředím tříse získat dotace. Když připočteme in1., 2., 3. třída
dy, s tím, co to znamená chodit do školy,
vestici do rekonstrukce školní kuchyně
- Přednáška o třídění odpadů „Tonda
sedět v lavici a spolupracovat s paní
a každoroční téměř dvoumilionový
obal na cestách“ = 1. až 9. třída
učitelkou i ostatními dětmi, aby je v září
příspěvek škole na provoz, je zřejmé, že
- Přednáška „Láska ano, děti ne“ Benenic nepřekvapilo. Proto jim přeji, aby se
obec musí ze svého rozpočtu zafinancošov = 8., 9. třída
jim ve škole líbilo a učení jim šlo na samé
vat i jiné oblasti, jako např. místní komu- Přednáška o kouření = 6. až 9. třída
jedničky. Rodičům pak velkou míru trnikace, vodovod a kanalizace .....
- Exkurze Nemocnice Benešov = propělivosti podpořenou dávkou humoru,
gram „Nebojím se nemocnice“ = 1.
protože s tím jde všechno lépe.
Miloslav Půta, starosta
třída
Miroslava Ottlová
Akce minulé i budoucí
- Okresní volejbalový přebor žactva
Když byste přišli ve středu 26. 1.
= průběžné 2. místo po odehraných 3
– doplnění výuky od ledna do března
do budovy školy v Postupicích, potkali
kolech soutěže
byste krásnou princeznu, zlou královnu
- 8. 2. Den ředitelky = návštěva ke- Peer program SZŠ Benešov = 7., 8., 9.
s otráveným jablkem,trpaslíka nebo vílu
ramické dílny ZŠ Sídliště Vlašim a
třída – program prevence (drogy, šikaAmálku. Starší školáci tak vítali budoucí
pizzerie
na, sexuální výchova…)
prvňáčky. Ti přicházeli plni napětí a
- Od 1. 3. Škola nanečisto pro předško- Programy Ekocentra Vlašim = 1., 2.,
očekávání. Ve své budoucí třídě ukáláky pravidelně jednou za 14 dní
4., 5., 6., 7., 8. třída = různé zaměření
zali paním učitelkám, co všechno umí.
- 19. 3. Ples OS Záškolák
- Přednáška o první pomoci SZŠ BeneCelým zápisem je provázela Sněhurka.
- 15. – 17. 4. Čistá řeka Sázava – úklid
šov = 8. třída, OS Helpík = 4., 5. třída
A tak počítali trpaslíky, říkali, kde stojí,
řeky z lodí – 8., 9. třída
- Lyžařský výcvikový kurz Bedřichov =
jakou barvu čepičky mají, co všechno si
- 21. 5. – Rybářské závody o kapra Kuvýběr 7., 8. třída
schovali pod velký šátek. Také předvedli,
lišáka – pořádá OS Záškolák
- Srovnávací testy KALIBRO z českého
jakou se naučili básničku nebo písničku
- 28. 5. Oslava 60. výročí základní škoa anglického jazyka, matematiky = 3.,
nebo jaký mají smysl pro rytmus.Rodiče
ly Postupice. Srdečně zveme.
5., 9. třída
se zatím dozvěděli užitečné informace.
- Výstava „Staré pověsti české“, divadlo
Všech budoucích 15 prvňáčků si odO všech akcích podrobněji na
„Kdyby prase mělo křídla“ Praha = 4.,
neslo drobné dárky. Od začátku března
www.zspostupice.cz.

Zápis do první třídy

V krátkosti ze školy
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Dětský karneval ve škole
V sobotu
5. února 2011
uspořádalo OS Záškolák při ZŠ
Postupice dětský karneval. Ve vyzdobené tělocvičně školy se sešli
víly,princezny,čarodějnice, rytíři,
zvířátka, čerti…… a strávili zde
spolu se svými rodiči, prarodiči
a kamarády příjemné odpoledne.
Bylo plné soutěží, tance a pravé
karnevalové pohody. K tanci a poslechu hrála, stejně jako v minulých letech, dětská skupina Vysoký
napětí.
Členky OS Záškolák Eva Rosová a Naďa Kakosová provázely
děti celým odpolednem v maskách
Křemílka a Vochomůrky, Jana Zachová a Ilona Kahounová se zase
postaraly o malé občerstvení. Od
vyhodnocování
nejkrásnějších
masek jsme již v minulém roce
upustily, protože všechny jsou
krásné, nápadité a zaslouží si tedy
odměnu. Domů děti odcházely
s balónky, sladkostmi, malými
drobnými hračkami, pohádkovými
záložkami a dobrou náladou.
Jana Jíšová
Tradiční masopust.

Dětský karneval v tělocvičně základní školy v Postupicích.

Masopustní úterý,
legrace a veselí
1. března jsme slav ili mas opust. Nejdříve jsme s e šli
zeptat pana starost y, jestli

mohou masky cho dit p o Postupicích. Pan starosta nám
to dovolil a š el s námi. C elý
pr ůvo d mas ek s e v ydal do obcho du, p otom k panu Bakov i,
na p oštu, do jídelny v Ko op erat ivě, do opravářských dílen
a k panu Koreckému. Nakonec
jsme pro cházeli mezi ro dinnými domky. C estou jsme říkali
básničky a v ykřikovali r ůzné
ves elost i.
Od maminek a diváků jsme
dostávali b onb óny a p eníze.
Paní M. Jíš ová již t radičně
usmažila pro masky koblížky.
Postupice byly plné princezen,
vo dníků, čaro dějnic, vojáků a
zv ířátek. Nejlepší a nejves elejší maska bylo miminko, za
které byl pře vlečený náš pan
školník.
Dokončení ves elého dne
bylo v tělo c v ičně. Masky tancovaly, hrály hr y a s outěžily.
Už s e těšíme na příšt í mas opust.
Petra Loudová, žákyně 5. třídy
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Konec zimy
Z akcí postupických
v postupické tělocvičně ochotníků
Letošní zima začala brzy. Již na
začátku prosince jsme se dočkali
sněhové nadílky a na nedostatek
mrazivých dní si také nikdo nemůže
stěžovat. A abychom mohli začít vítat
jaro, musíme se rozloučit se zimou. O
alespoň symbolické rozloučení jsme
se pokusili 13. února v tělocvičně ZŠ.
V tento nedělní podvečer se zde
sešlo na 130 dospělých a 100 dětí,
aby zhlédli typicky zimní divadelní
představení popovických amatérů na
motivy ruské pohádky - Mrazík.
Známou pohádku původně tahle
parta lidí nazkoušela jen pro potřeby
vánoční besídky pořádané OÚ Popovice a moc si vážíme jejich nabídky
odehrát toto představení i pro postupické publikum.
Již po příjezdu herců do školy
bylo jasné, že tato hra bude vyvedena
k dokonalosti. Při stěhování rekvizit
nechyběl pařez, chaloupka na kuří
nožce, několik „vzrostlých“ stromů,
medvědí hlava, kyje, vesnický rybník….. A co teprve, když se herci
převlékli do nádherných „ruských“
kostýmů a vybalili nádherně malované kulisy, které by jim mohl závidět
kdejaký profesionální soubor.
Na zdárný průběh celého představení dohlížela režisérka paní Věra
Mexbauerová a všichni herci předvedli vynikající výkony, o kterých si
budeme ještě dlouho vyprávět.
Chtěla bych všem účinkujícím
touto cestou poděkovat za jejich
vystoupení, které odehráli bez nároku na honorář a celý výtěžek
z dobrovolného vstupného byl přenechán pro potřeby dětí v pokladně
občanského sdružení Záškolák,
které působí při naší škole. A jestli i
v příštím roce parta těchto skvělých
lidí nazkouší nové představení, velmi
se těšíme, že si podobnou akci opět
zopakujeme.

Malým ohlédnutím bych chtěla
připomenout vystoupení dětí v kostele na půlnoční mši svaté, 24.12.2010.
Děti vydržely až do 23. hodiny a jejich
vystoupení bylo skutečně dojemné.
Všichni byli šťastní, že návštěvu kostela upřednostnili před sledováním
televize. Protože děti jsou hudebně
nadané, chystáme do kostela v tomto
roce také dětský adventní koncert.
(foto půlnoční)
19. a 26. února jsme uvedli reprízu a derniéru muzikálu Limonádový
Joe. Zájem opět předčil očekávání a
na posledním vystoupení diváci dokonce museli stát. Jeviště i hlediště
bylo ve vzájemné souhře. Herci si
představení skutečně užívali a diváci
– mnozí přišli podruhé – si vychutnávali detaily, které jim poprvé mohly
uniknout. Pro nás herce je zájem
diváků velice motivující. Za oponou
vždycky hodnotíme, jestli se diváci
dostatečně baví. A reakce publika nás
skutečně „nakopnou“ k lepším výkonům. Závěrečný potlesk nás všechny
velice hřeje a je opravdu tou největší
odměnou za hodiny strávené zkouškami. Proto děkujeme všem, kteří se
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přišli podívat, velice si jejich přízně
vážíme a doufáme, že je nezklameme
ani příště. U příležitosti výročí 300.
let povýšení obce na městys nastudujeme hru „Naši furianti“, kterou
uvedeme 26. listopadu 2011.
Jsme také moc pyšní, že zviditelňujeme naši obec. 21.2. vyšla fotka
z našeho představení v Benešovském
deníku na titulní straně a informaci
o derniéře hlásili i na Rádiu Blaník.
Kontaktovaly nás také některé obce
a města s žádostí o hostování. Ale my
stále odmítáme – ne však z nějaké
namyšlenosti. Ale proto, že divadlo
děláme pro naše – a vaše – potěšení
a máme pocit, že s hostováním a častým hraním by se naše nadšení mohlo
vytratit. A také – naši Postupáci nám
rozumějí. Narážky typu „nejlepší pěnice z Kavčína“ jinde nemají odezvu.
Vzhledem k tomu, že se děti herců účastnily mnoha zkoušek a všech
představení, znají většinou muzikál
nazpaměť. A toho by byla škoda
nevyužít. Proto jsem zkrátila texty a
4.6. se můžete přijít podívat, co děti
pochytily. V některých případech
role matek přebírají dcery a role otců
synové. Tak jsem sama zvědavá, jak
vypadá dědičnost v praxi.
Mgr. Blanka Jíšová

Jana Jíšová
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Připravil Jiří Šesták

Pohlednice z roku 1926
V roce 1926 se prováděla
elektrifikace obce. Na dnešním
náměstí Jiřího Franka byly
složeny dřevěné sloupy.

Pohlednice z roku 1905 s původní studnou
Do roku 1856 stávala obecní studna u čp.8 /dnes
Kahounovi/, z ní odtékala voda dřevěnými rourami až do
domu továrního ředitele čp. 81 /Důchod/.
Roku 1856 byla vystavěna nová obecní studna před domem
čp. 39. Píše o ní kronikář:1856 též byla zhotovena nová
studna na náklad obce, totiž roubená a nová střecha a
obarvená, byly dané na dvě strany nové dveře na tuto
studnu, z místa všichni přispívali, z malé strany nic a dvůr
nic. Pachtýř Kašerák dvora Postupic k žádné náhradě
přitěžen nebyl jakož začátečník. Josef Jíša čp. 27 též ničeho
nedal, protože má studnu doma.
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