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P ů v o d m í s t n í h o n á z v u Z a Su š í r n o u Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky první
letošní vydání ZPRAVODAJE. Zdravím
Vás všechny v čase nastávajícího jara.
Zima byla letos sice poměrně krátká, ale
opravdu mrazivá. Všichni se těšíme na
slunečné jarní dny, kdy budeme moci
načerpat novou energii.

V roce 2009 obnovený kříž na pohřebišti vojáků Na Hrobech.
Budova bývalé sušárny nad Postupicemi.
Bývalá sušárna při cestě do
Moklin, později zde byla pastouška
- chudobinec, zbourána v r. 1947. Před
zbouráním byly pořízeny tyto fotografie. Dodnes se tomuto místu říká
Za Sušírnou.
Z dostupných údajů se dá zjistit,
že 4. července 1821 o páté hodině
odpoledne zapálil blesk současně
usedlost Martina Vranického čp. 41
a Martina Hovorky čp. 45. Usedlosti
mezi nimi čp. 42, 43, 44 chytily v okamžení a v krátké době byly obráceny v
prach a popel. Uvedené usedlosti byly
znovu postaveny, ale již z kamene.
V této době se v Postupicích hojně
pěstoval len, který se sušil doma. Aby
při sušení nevznikaly požáry, rychterní ouřad r. 1822 dal postavit novou
obecní sušárnu při moklinské cestě.
V obecní kronice o sušárně je
tento zápis: V roce 1822 byla z vůle
a na viditelnou potřebu za městečkem

u cesty do Moklin jedna nová sušárna
s bytem od kamene vystavena, poněvadž ještě hotova nebyla, vystavení
této sušárny koštovalo roku 1822 616
zl. v. č. a obecních příjmy nedostatečný byly, půjčilo se od Fr. Mootze 349
zl. a od Ant.Píce 200 zl. Franc Mootz
rychtář.
V roce 1857 Jan Mrkvička z obecní sušárny platil 4zl. Po skončení
textilního průmyslu v Postupicích se
přestal pěstovat len. Domek přeměněn na pastoušku pak chudobinec.
Z údajů je dochováno: Sušárna na
ovoce v Postupicích není a pokud se
např. švestky suší, činí se tak buď v
chlebových pecích po vyndání pecnů
nabo v troubách.
Pan Matoušek v kronice z roku
1947 zaznamenal: Sušárna, která stojí
asi 100 m za posledním domkem
u cesty k Moklinám a je v rozpadu,
bude zbořena a materiál použit na

Věřím, že očekávané oteplení a
příjemný jarní čas oteplí a zpříjemní
naše vzájemné vztahy a soužití, že se na
sebe budeme více usmívat a více spolu
komunikovat. A hlavně si více budeme
vážit jeden druhého, svých sousedů a
spoluobčanů.
Pozorný čtenář může namítnout,
že se opakuji. Ale myslím si, proč se
neopakovat, když jde o slušné chování,
úctu, ohleduplnost a dobré sousedské
soužití.
Miloslav Půta

Pokračování na str. 7
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Usnesení č. 7/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 15. 12. 2011

1. ZO schvaluje rozpočtová
opatření č. 7 dle předloženého
návrhu (přílohou zápisu).
2. ZO schvaluje rozpočtové
provizorium obce na období
od 1.1.2012 do doby schválení
rozpočtu obce na rok 2012 včetně
podmínek (přílohou zápisu).
3.
ZO
schvaluje
zřízení
depozitního účtu pro převod
finančních prostředků k výplatě
mezd za prosinec 2011 včetně
odvodů SP a ZP. Po výplatě mezd
v lednu 2012 bude tento účet
zrušen.
4. ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc.č. 1459/2, ost.
plocha, v k.ú. Milovanice, o
výměře 50 m2 JN za obvyklých
podmínek.
5. ZO schvaluje pronájem pozemku
parc.č. 573/3, trvalý travní porost,
v k.ú. Milovanice, o výměře 1535
m2 MB za cenu 0,50 Kč/1 m2/ 1
rok na dobu neurčitou.
6. ZO schvaluje pronájem pozemků
parc.č. 1237 o výměře 1163 m2,
parc.č. 1256 o výměře 1093 m2
a parc.č. 1258 o výměře 1702 m2
vše v k.ú.Roubíčkova Lhota firmě
Hapax s.r.o., Roubíčkova Lhota
4, za cenu 0,50 Kč/ 1 m2/1 rok na
dobu neurčitou.
7. ZO schvaluje prodej části
pozemku parc.č. 1458, ost. plocha,
v k.ú. Milovanice, o výměře cca
30 m2 LM za cenu 100 Kč/1 m2.
Náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí kupující.
8. ZO schvaluje poskytnutí
příspěvku 30 000 Kč na vybudování
domovní čistírny odpadních vod
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HaMP, HaKS a JaMF.

Usnesení č. 1/2012

9. ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Postupice č. 1/2011,
o místním poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt.
10. ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Postupice č. 2/2011,
o místním poplatku ze psů.
11. ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Postupice č. 3/2011,
o místním poplatku z ubytovací
kapacity.
12. ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Postupice č. 4/2011,
o místním poplatku ze vstupného.
13. ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Postupice č. 5/2011,
o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
14.
ZO
schvaluje
Obecně
závaznou vyhlášku obce Postupice
č. 6/2011, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu.
15.
ZO
schvaluje
Obecně
závaznou vyhlášku obce Postupice
č. 7/2011, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících
na území obce Postupice.
16. ZO schvaluje rozpočet DSO
CHOPOS na rok 2012 (přílohou
zápisu).
17. ZO bere na vědomí platnost
nových vnitřních směrnic obce.
18. ZO schvaluje zadání zakázky
zhotovení díla Odvodnění místní
komunikace Holčovice Ing. Josefu
Šandovi, IČ 14457229.

ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 28. 2. 2012

1. ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2012 (návrh rozpočtu je přílohou zápisu). Celkové příjmy jsou plánovány
ve výši 14.489,66 tis. Kč, celkové výdaje
ve výši 14.919,58 tis. Kč. Schodek rozpočtu činí 429,92 tis. Kč, zůstatek na
BÚ k 31.12.2011 činil 10.412,49 tis. Kč,
čímž se tvoří případná rezerva 9 982,57
tis. Kč, ze které bude kryt schodek.
Výdaje na akce „Zateplení ZŠ“, „Zateplení MŠ“, „Zateplení a výměna oken
OÚ“, „Obnova dětského hřiště v Postupicích“, „Hasičské cvičiště Plajchy“
a „Oprava kapličky v Nové Vsi“ budou
rozpočtovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2012 až při případném podepsání smluv o poskytnutí
dotací na výše uvedené akce. Příjmy
dotací na tyto akce budou rozpočtovány po případném přijetí dotací..
2. ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 900,-- Kč na úhradu
poplatku za svoz kom. odpadu 18ti
žadatelům: (Kopie žádostí jsou přílohou zápisu.)
3. ZO schvaluje přerozdělení kladného hospodářského výsledku PO ZŠ
a MŠ Postupice za rok 2011 ve výši
150.361,04 Kč dle návrhu ředitelky
školy: 50.361,04 Kč do rezervního
fondu, 100.000,-- Kč do fondu odměn.
4. ZO schvaluje jako dodavatele stavby
„Snížení energetické náročnosti MŠ
Postupice“společnost STARKON JIHLAVA CZ a.s., IČ 26227525, se sídlem
Úzká 1, 586 01 Jihlava.
5. ZO schvaluje uzavření Plánovací
smlouvy mezi vlastníky pozemků
parc.č. 1068/16-28, k.ú. Roubíčkova
Lhota, osada Dobříčkov-sever a Obcí
Postupice o vybudování nové účelové veřejně přístupné obslužné komunikace na poz. parc.č. 1068/29 v k.ú.
Roubíčkova Lhota (dle předloženého
návrhu - viz příloha zápisu).
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6. ZO schvaluje příspěvek 30.000,-- Kč
z rozpočtu obce I.K. na vybudování
domovní čistírny odpadních vod.
7. ZO schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1151, ost. plocha, jiná plocha,
v k.ú. Roubíčkova Lhota, o výměře 21
m2 H.Ch. za obvyklých podmínek.
8. ZO schvaluje odprodej části pozemku (vyznačenou v situačním plánku
přiloženém u zápisu) parc.č. 1469, ost.
plocha, neplodná půda, v k.ú. Postupice, o výměře cca 500 m2
M. a R. K. za cenu 400 Kč/m2 s tím, že
náklady spojené s převodem uhradí
kupující.
9. ZO schvaluje název ulice V Sadech
(prodloužení stávající) pro ulici v Postupicích kolmou na ul. Jižní v obou
směrech.
10. ZO bere na vědomí stížnost K. V.,
která byla předána SDH Jemniště.
11. ZO bere na vědomí žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a
BENKONu o příspěvky na činnost.
Příspěvky jsou součástí již schváleného rozpočtu.
12. ZO bere na vědomí žádost o.s. Záškolák při ZŠ Postupice o příspěvek
na konání plesu. Příspěvek 3.000 Kč
je součástí již schváleného rozpočtu.
13. ZO bere na vědomí informaci starosty o schválení dotace na hasičské
cvičiště Na Plajchách.

Vítání občánků

strana 3

duben 2012

nebo u paní Kakosové.

Rád bych zmínil prozatím ty nejvýznamnější:
V termínu od 1. 6. do 17. 8. 2012 se
uskuteční stavba zateplení pláště budovy MŠ, výměna oken a plynofikace celého objektu. Jedná se o dílo v hodnotě
7,7 mil. Kč, získaná dotace činí 5,7 mil.
Kč, 2 mil. uhradí obec.
Další velkou stavbou je vybudování
hasičského cvičiště v Postupicích na
Plajchách. I zde jsme byli úspěšní a získali jsme dotaci z programu LEADER
ve výši 1,7 mil. Kč, celková hodnota
stavby bude činit 2,3-2,8 mil. Kč, realizace proběhne v období 2012-2013.
I letos budeme pokračovat s výměnou starých autobusových čekáren. Na
řadu přijde zastávka v Nové Vsi a nově
osadíme zastávku v Lísku u železničního přejezdu v místě, kde kdysi čekárna
stávala a byla zničena vandaly.
Dočkají se i cestující z Postupic, kdy
plánujeme vybudování čekárny v ul.
Benešovská ve směru na Benešov.
Se stejným objemem finančních
prostředků jako v loňském roce počítáme na pokrytí provozních nákladů ZŠ a
MŠ. Jedná se o 1,9 mil. Kč.
Obec podpoří také činnost TJ Sokol
Postupice, všech sborů dobrovolných
hasičů, přispěje na aktivity Rodinného
centra Kostičky a v neposlední řadě
poskytne příspěvek „postupickým
ochotníkům“.
Z těch „menších“ výdajů bych
zmínil rekonstrukci bytu v č.p. 9 v Postupicích řádově za 240 tis. Kč, dále
vybudování veřejného osvětlení v nové
zástavbě v osadě Dobříčkov.
Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Výdaje na akce Zateplení ZŠ a
MŠ, Zateplení a výměna oken OÚ,
Obnova dětského hřiště v Postupicích
a Hasičské cvičiště Plajchy budou rozpočtovány rozpočtovými opatřeními
v průběhu roku 2012 až při podepsání
smluv o poskytnutí dotací na výše uvedené akce.
Příjmy dotací na tyto akce budou
rozpočtovány po přijetí dotací.

Kominík
Obecní úřad nabízí vlastníkům nemovitostí zprostředkování
kominických služeb od firmy PM
komíny s.r.o. z Vlašimi v termínu
od 18. do 22.4.2012. Zájemci se
mohou zaregistrovat na OÚ Postupice osobně nebo telefonicky na tel.
317 796 220.

Svoz odpadu
Svoz komunálního odpadu na
území obce Postupice od 1. 3. 2012
bude probíhat následovně (pro občany, kteří si zakoupili známku):
- na svoz celoroční lx týdně - každou
středu
- na svoz lx za 14 dní celoročně - každý sudý týden, ve středu
- na kombinovaný svoz - od 2. 5.
2012 do 30. 9. 2012 = lx za 14 dní, ve
středu, sudý týden
- v období měsíců duben, říjen, listopad a prosinec - lx týdně
- od 1. 4. 2012 do - rekreační svoz
(chataři) 31. 10. 2012 = lx za 14 dní,
ve středu, sudý týden

Poděkování
Člen redakční rady Postupického
zpravodaje Petr Slavíček ukončil na
vlastní žádost svou činnost. Děkujeme
za jeho příspěvky a věřime, že se bude
historií obce v rámci svých možností
dále zabývat.

- výzva obecního úřadu

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:
317 796 220, e-mailem na adresu:postupice@chopos.cz nebo osobně v podatelně OÚ Postupice u paní Kaucké a

Komentář k rozpočtu
Realizace rozpočtovaných staveb a
akcí proběhne v souladu s výdajovou
částí rozpočtu obce. O jejich průběhu
Vás budeme postupně informovat
v dalších číslech Zpravodaje.

Miloslav Půta, starosta
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Co nového ve SPOZu? RC Kostičky
Vážení spoluobčané,
možná jste si všimli toho, že od
1.1. 2012 pracuje Sbor pro občanské
záležitosti v jiném složení, než v předešlých letech. Je to proto, že k 31.12.
2011 skončily práci ve SPOZu Jana
Macháčková, Karolína Konšelová,
Anička Vilímková a bohužel zemřela
naše milá kolegyně Alenka Kaucká.
Je to již druhá obměna – tedy
„omlazení“. Před několika lety začala
ve SPOZu pracovat Radka Marešová,
Jana Machová a Hana Hrbková. Teď
už bylo načase, abychom my zbývající
předaly „žezlo“ mladším. Vždyť zub
času i nás posunul mezi starší spoluobčany.
Práce ve SPOZu nás velmi bavila a dělala nám radost. Za těch víc
jak dvacet let jsme přivítaly mnoho
občánků, mnohokrát navštívily oslavence při výročí narození a také při
jubilejních svatbách, popřály krásné
Vánoce a díky obecnímu úřadu mohly předat i malé dárky. Obecní úřad
nám byl vždy velkou oporou. Náš
dík patří také dětem, paní ředitelce i
paním učitelkám MŠ a ZŠ za vzornou
spolupráci. Taktéž děkujeme panu
učiteli Fulínovi a jeho synovi, Janě Jíšové a paní Kotkové za aktivní pomoc
při vítání občánků.
S naším odchodem, ale nic nekončí. V práci budou pokračovat
naše mladé nástupkyně. Nové členky
SPOZu také jistě znáte. Je to Jana Jíšová, Jana Fürbacherová, Lucie Kahounová a Jana Stránská. Chtěla bych jim
popřát, aby se jim práce dařila a měly
z ní stejnou radost jako my.
Vám, milí starší spoluobčané, přeji do dalších let hlavně hodně zdraví
a spokojený život. Děkujeme vám
za vlídná přijetí, pohoštění a hezká
povídání. Malým občánkům, větším
dětem i všem ostatním lidem přejeme
jen to nejlepší, hodně zdraví, radosti
a štěstí.

Zdálo se vám, že v Kostičkách
přes zimu všechno spalo? Není to tak
úplně pravda, každé úterý a čtvrtek
pokračuje pravidelný program pro
nejmenší a pokračovaly také tvořivé
dílny.
V měsíci lednu jsme vyráběli svíčky. Použili jsme hned několik metod
- dělali jsme svíčky gelové, barvili
jsme aromatické svíčky z voskových
šupin, svíčky z včelího vosku a zdobili
svíčky okrasnými malbami. Byli mezi
námi velmi i méně šikovní, někteří
stihli vyzkoušet všechny metody, někteří jen některé, ale nějakou pěknou
svíčku si vyrobil a doma mohl zapálit
každý.
Při únorové dílně jsme se naučili
pod vedením Dany Kozlové plstit z
vyčesané ovčí vlny. Plstění se ukázalo
jako velmi jednoduchá metoda, ke
které kromě vyčasené vlny je potřeba
jen jehla a molitanová houba. Co se
však ukázalo býti mnohem těžší, bylo
vymyslet, co vlastně chcete uplstit.
Někomu to trvalo delší dobu, někdo
dostal nápad ihned a někdo jej prostě okopíroval. Na konci kurzu jsme
si domů odnášeli uplstěné všechny
možné druhy zvířat od papouška přes
kachnu až k želvě, několik panenek, i
muchomůrky se nám urodili, několik
barevných míčků, ozdoby na kabelky,
plstěný obrázek na stěnu a jiné.
V březnu nás čeká ještě jeden
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tvořivý večer, pravděpodobně pletení
z pediku. Vzhledem k přicházejícímu
teplému jarnímu počasí a prodloužení dne pak dílny pro nějaký čas
ukončíme a pokračovat budeme zase
na podzim.
Dále Kostičky čeká nabité jaro.
Uplynulý víkend proběhl u Sokolovny již čtvrtý Velikonoční jarmark,
ještě před ním, 23. a 24. března, proběhl jarní dětský bazar s oblečením a
jinými dětskými doplňky. Další akcí,
na kterou se jistě těší již spoustu dětí,
je další ročník Pohádkového lesa, ten
by měl proběhnout na osvědčeném
místě na Podlesí v sobotu 28. dubna
2012.
Přeji všem krásné slunečné jaro a
doufám že se s vámi potkáme alespoň
na jedné z našich akcí
za RC Kostičky Štěpánka Tůmová
Začátkem března se po mateřské
dovolené vrací do pracovního procesu jedna ze zakládajících maminek
RC Kostičky, a to Šárka Czafíková.
Chtěla bych jí tímto poděkovat za
všechnu práci a čas, který našemu
centru věnovala, po dobu tří let vedla čtvrteční výtvarný program pro
děti, dětský koutek při jarmarcích,
pomáhala s přípravou Pohádkového
lesa a organizovala Tvořivé večery.
Za všechny jí přeji, ať se jí v novém
zaměstnání daří co nejlépe a ještě jednou děkujeme.

Za bývalé členky SPOZ
Jana Macháčková
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Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2012
Příjmy (v tis. Kč)

Výdaje (v tis. Kč)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob sdílená
Daň z příjmů fyzických osob dle zvl. sazby
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty

1.900

Správní poplatky

Lesy

304,5

160

Místní komunikace

1.286

2.000
178,41
1
50

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

879,2
27

Odpad třídění – příspěvek EKO-KOM
Daň z nemovitosti

170
1.370

Poplatek rekreační pobyt

3

Příjem z hospodaření v lesích
Příjem z pronájmu hrobových míst
Příjem za vodné

950
15
228

Vratka zál. poplatku za odběr podzemní vody

78,09

Lom Mladovice-úhrada z vydobytých nerostů

50

Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu bytových prostor (+služby)
Příjmy z pronájmu nebytových prostor (+služby)
Příjmy z dopravy Š706, Zetor + pronájmu
valníku, kontejneru...
Umístění zařízení Wifcom na st. škole
Příjmy z úroků

8,88

150

4.300

Poplatek znečišťování ovzduší

Psí útulek

42,47

Veř. doprava - Benebus, aut. čekárny
Pitná voda

990

Rybníky

5,04

K-centrum

2.087,82

ZŠ

2.220

Místní knihovny

65

Kronika

7

Kapličky

35

Církev - kostel
Sbor pro občanské záležitosti + důchodci
Zájmová činnost - ochotnické divadlo
TJ SOKOL
Dětská hřiště, sport.aktivity, Kostičky
Byty
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení

109,44

Místní hospodářství
Nebezpečný odpad
Komunální + tříděný odpad

50

3

MŠ

Hřbitov

11,28

415,6

ČOV odp. vody, kanalizace

367,23
10

391,609

Zeleň

5
117
10
100
595
253,1
97
500
18
849,652
10
1.143
122

SDH- hasiči

238,47

Odvody za odnění lesní půdy

1,44

Správa OÚ

1.894

DPH - nadměrný odpočet

67,1

Zastupitelstvo obce

905,5

Dotace na školství a výkon státní zprávy

394,1

Peněžní ústavy

Neinv. dotace od obcí na žáky

346,2

Daň z příjmů – obec

Poplatek ubytovací kapacita

2

Poplatky za užívání veř. prostranství

1

Odvod výtěžku z provozu loterií
Příjmy z prodeje pozemků

100,9

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

25
450
1
0,8
14.489,66

Ostatní činnosti
Celkem

15
178,41
49
14.919,58

Souhrn
Celkové příjmy

14.489,66 tis. Kč

Celkové výdaje

14.919,58 tis. Kč

Schodek rozpočtu

429,92 tis. Kč

Zůstatek na BÚ k 31.12.2011

10.412,49 tis. Kč

Rezerva

9.982,57 tis. Kč
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Kalkulace nákladů na vodné a stočné za období 2010/2011 (v Kč)
Vodné Postupice
Náklady

Položka

Náklady celkem Náklady po odpočtu DPH

Započteno do kalkulace

OON

5021

58.820,--

58.820,--

58.820,--

Materiál (chroman, sůl)

5139

63.321,--

52.767,50

52.767,50

El. energie

5154

23.234,--

19.361,70

19.361,70

Služby (rozbory, maj. evidence, výměny
vodoměrů)

5169

32.501,--

27.084,20

27.084,20

Opravy

5171

32.591,60

27.159,70

27.159,70

Poplatek za odběr podz. vody

5362

44.514,--

44.514,--

44.514,--

Investice - úpravna (oplocení)

6121

85.641,70

85.641,70

0,--

315.348,10

315.348,10

229.707,10

Celkem

Předpis - odběr vody 2010/11: 13.491 m3
Výpočet skutečné ceny za 1 m3: 229.707 : 13.491 = 17,03 Kč/m3 (bez DPH)
Cena fakturovaná občanům za 1 m3: 15,- Kč (bez DPH)

Vodné Lhota Veselka
Náklady

Položka

Náklady celkem

Náklady po odpočtu DPH

Započteno do kalkulace

OON

5021

4.666,--

4.666,--

4.666,--

Materiál (chroman, sůl)

5139

369,--

307,50

307,50

El. energie

5154

3.922,--

3.268,30

3.268,30

Služby (rozbory, maj. evidence, výměny
vodoměrů)

5169

6.443,--

5.369,20

5.369,20

Investice - pos. vrt, technologie chlor.

6121

284.993,--

237.494,20

0,--

300.393,--

251.105,20

13.611,--

Celkem

Předpis – odběr vody 2010/11: 612 m3
Výpočet skut. ceny za 1 m3: 13.611 : 612 = 22,20 Kč/m3 (bez DPH)
Cena fakturovaná občanům za 1 m3: 15,- Kč (bez DPH)

Stočné Postupice
Náklady

Položka

Náklady celkem

Náklady po odpočtu DPH

Započteno do kalkulace

Provoz ČOV

5169

634.248,--

576.589,10

576.589,10

DDHM - popelnice na ČOV

5137

1.100,--

916,70

916,70

Služby - TV průzkum, maj. evidence

5169

13.988,--

11.656,70

11.656,70

Příspěvky občanům na dom. ČOV

6371

330.000,--

330.000,--

0,--

979.336,--

919.162,50

589.162,50

Celkem

Předpis stočné 2010/11: 16.644 m
Výpočet skutečné ceny za 1 m3: 589.162,50 : 16.644 = 35,40 Kč (bez DPH)
Cena fakturovaná občanům za 1 m3: 25,-- Kč (bez DPH)
3
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Pokračování ze str. 1
stavbu školy.
Jen ti nejstarší pamětníci, paní
Cacáková a Ant. Bucek, pamatují poslední nájemníky. Rodina
Lichtmberkova se odstěhovala do
pohraničí, pan Kalous neznámo
kam, svérázná postava obce pan
Rozum šel do domova důchodců. Po čase se vrátil, potuloval
se po obci a nakonec se oběsil
na Podlesí. My o něco mladší si
pamatujeme jen zbytky základů
na paloučku, kde jsme si hráli při
pasení husí.

většinou vyprodána. Někteří
spoluobčané toto představení
viděli víckrát, a tak mohli sami
zaznamenat
změny,
kterými
představení procházelo. Občas
jsme si přidávali, občas jsme
zapomínali a o to větší legrace
to byla. I když se snažíme o co
nejkvalitnější podání, ne vždy se
to podaří – přece jenom nejsme
profesionálové. Ale diváci nám
vždycky
pomohli,
výpadky
roztleskali a přidané repliky
chápali – protože nás dobře znají.

Jiří Šesták

Diváci, kteří byli zdaleka (a
nebylo jich málo), nevěděli, čemu
se obecenstvo směje, když koňský
povoz jedoucí z Lísku do Jemnišť
projíždí trapem přes Tábor a
Votice. Místní však vědí. Chtěli
bychom ještě jednou poděkovat
všem, kteří se přišli podívat.
Protože bez nich bychom hrát
nemohli. Každý jeden z diváků je

Derniéra Naši furianti
a další činnost ochotníků
Hra Naši furianti se, soudě dle
návštěvnosti, povedla. Odehráli
jsme 5 představení, která byla

důvodem, proč nás to baví a proč
budeme hrát i příště. A víme už
dokonce i datum – 24. listopadu.
Hra je již také prakticky vybraná.
Tentokrát to bude konverzační
hra ze současnosti. Ovšem opět
upravená do našich poměrů
– role rozepíšeme pro 20 herců a
proložíme představení tanečními
vložkami.
V červnu uvede Ochotnický
spolek dvě pohádky v podání dětí.
První pohádkou budou Tři zlaté
vlasy děda Vševěda (mladší děti)
a druhou pohádkou bude Princ
a Večernice (starší děti). Srdečně
zveme všechny, aby přišli podpořit
naše malé umělce.
Za Ochotnický divadelní spolek
Postupice Mgr. Blanka Jíšová
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Hasičské cvičiště Plajchy
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V Postupicích vedle fotbalového
hřiště, říká se zde „na Plajchách“, se
nachází velký nevyužitý pozemek,
jehož neutěšený stav nedělá naší
obci dobrou vizitku. V minulosti
tato zamokřená plocha sloužila i jako
černá skládka, kde mezi porostem
náletových dřevin našly úkryt
hromady odpadu, suti a podobného
nepořádku.
Z
vedlejšího
vzorně
udržovaného sportovního areálu
hojně navštěvovaného místními i
přespolními příznivci fotbalu to nebyl
nikdy hezký pohled.
Dlouho jsme hledali možnosti
smysluplného využití tohoto místa a
samozřejmě i finanční prostředky na

myšlenka vytvořit sportoviště nejen
pro místní sbory, ale i okolní sdružené
v okrsku Struhařov. Areál poskytne
kvalitní podmínky pro provozování
hasičského sportu mládeži i starším
ročníkům. Vznikne tak ojedinělé
dílo, které svou multifunkčností splní
parametry volnočasové víceúčelové
zóny.
Projekt počítá s vytvořením dráhy
s kvalitním povrchem uzpůsobené
běžeckým disciplínám. Hasiči zde
budou provozovat běh přes překážky
se zapojováním hadic a to s přesným
vytyčením startu a cíle ve vzdálenosti
100 m. Tuto dráhu rozdělenou na
dvě běžecké tratě, využije k plnění
tělocvičných osnov také naše škola.
Zaběhat si budou moci i všichni
ostatní.
Převážnou
část
sportoviště

fotbalových hřištích, která tím však
trpí. Projekt počítá s vytvořením
zpevněné plochy pro příjezd
hasičské techniky a doplňováním
vody
pomocí
zabudovaného
hydrantu napájeného cisternou
stojící na vozovce vedle hřiště.
Na základě požadavku dětí,
které se zúčastnily plánování, dojde
k vytvoření plochy pro míčové
sporty (jde o celou travnatou
plochu) a venkovní fitness.
Sportoviště bude vybaveno
zahradním altánem, který poskytne
zázemí rozhodčím a současně
poslouží k uskladnění vybavení
(lavičky, terče, herní pomůcky,
překážky apod.).
Vybudováním multifunkčního
sportoviště se vytvoří kvalitní
podmínky pro hasiče a jejich sport,

vyčištění a úpravu plochy.
Ve správním území naší obce
dlouhodobě úspěšně působí sbory
dobrovolných hasičů. Vznikají nová
družstva žen a mladých hasičů
zvaných jednoduše HASÍCI. Je velmi
důležité, že se poměrně slušně daří
zapojovat mládež již od útlého věku
do hasičských aktivit a eliminovat
generační propady uvnitř sborů,
motivovat mládež k zapojení do
společenského života v obci.A protože
si nutnost podpory hasičské mládeže
velmi dobře uvědomujeme, zrodila se

bude tvořit travnatá plocha, na
které se v západní části vytvoří
dvě základny uzpůsobené cvičným
útokům s hasičskou technikou
– tzv. startoviště. Základny budou
zmeliorovány, tudíž odpadne běžný
jev podmáčení okolního terénu
během soutěže.
Lze s jistotou tvrdit, že v širokém
okolí neexistuje hasičské hřiště
podobného
rozměru.
Většina
hasičských klání se odehrává na
posečených loukách s různým
sklonem, v nejlepších případech na

zejména však pro mladé HASÍKY.
Vznikne prostor širokého využití
pro sport, odpočinek a setkávání.
Pravidelně udržovaná travnatá
plocha umožní zdejším fotbalistům
větší prostor pro trénink.
Závěrem lze říci, že vzhledem
k různorodosti sportoviště lze
očekávat každodenní využití, jak
organizované, tak i neorganizované.
Areál přispěje ke zkulturnění a
zkrášlení další části naší obce.
Miloslav Půta, starosta
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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
Leden přinesl sníh, který si děti
při společných hrách na zahradě
skvěle užily. Radovánky probíhaly i
uvnitř školky. Na oblíbenou Jablíčkovou párty v lednu přišly děti
legračně oblečené, učesané i namalované a vzhled doladily vyrobenými čelenkami s jablíčky. Proběhla
soutěž ve zpěvu, děti si zatančily
a vstupné (jablka) do posledního
kousku snědly.
Jak to dopadlo s ošklivým kačátkem, nebo jak se svět postupně
vybarvoval, se děti dozvěděly ve výborných interaktivních divadelních
představeních v prostorách školky.
K únorové tradici patří karnevaly
a masopustní průvody. Karneval ve
školce byl veselý a zábavný. Děti v
kostýmech tančily, závodily, soutěžily a soutěž dokonce nepřežilo
několik vajec.
Masopustní průvod obcí, který
pořádá ZŠ Postupice, je oblíbenou
akcí dětí nejen ze školky. Letos některé malé děti vystrašila hrozivě
vypadající maska, ve které byl ukrytý
pan školník. To si ovšem nedaly vy-

světlit, a tak své masky lehce pokropily slzičkami.
Předškoláci se v únoru vydali
vlakem do Vlašimi na divadelní představení.
A co nás čeká? Samozřejmě odmykání zahrady, vynášení Moreny a
pak už snad, konečně JARO...
Hana Kladivová, Kamila Marešová

Masopustní průvod
V úterý 21. 2. se už tradičně
v Postupicích konal masopustní
průvod. Zúčastnili se ho žáci prvního stupně a děti z mateřské školy.
Po desáté hodině dopoledne se
před školní budovou vyrojily desítky dětí v nejrůznějších maskách.
Vše začalo u obecního úřadu, kde
masky dostaly svolení od pana starosty, že mohou chodit po vsi. První
zastávka byla před místní samoobsluhou a po té se dále pokračovalo
obcí.
Děti zazpívaly písničku nebo
pověděli říkadlo. Odměnou od
majitele domu jim byla nějaká ta
dobrůtka. V průvodu jste mohli
vidět princezny, prince, několik
čarodějnic, medvěda, šaška, klauny, zimní královnu, kočičky i čerta
nebo smrtku.
Masopustu letos přálo pěkné
počasí, a tak se i ti nejmenší bavili
až do konce. Průvod byl rozpuštěn
před budovou školy, kde už byl pro
děti připraven oběd.
Mgr. Lenka Hesová
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Zápis do 1. třídy
1. února ve 13 hod. začal pro předškoláky významný den.Významný byl
tím, že spolu s rodiči přišli na zápis do
1. třídy Základní školy v Postupicích.
U vchodu do školy je vítala zvířátka (žákyně ze 4. a 6. třídy) z knihy Zdeňka Milera – čáp s dlouhým
zobákem, vousatá myška, krteček
v kalhotách a ušatý zajíc. Zvířátka doprovodila děti do 1. třídy, tam na ně
čekaly paní učitelky s paní ředitelkou.
Třída byla moc hezká. Všude, kam se
podívali, byl Krteček – v knihách, na
obrázcích, byly tu i plyšové postavičky. Některé děti se zpočátku styděly,
některé malinko bály, ale za chvilku
se strach a stydlivost rozplynuly a děti
se zájmem plnily úkoly, které jim paní
učitelky 1. stupně zadávaly. Zpívaly,
recitovaly básničky, poznávaly barvy,

tóny aj. Rodiče své děti pyšně sledovali a určitě si říkali, jak ten čas utekl.
Vždyť jejich malé ratolesti už půjdou
do 1. třídy.
K zápisu se dostavilo celkem 18
dětí. Toto číslo nás mile překvapilo.
Doufáme, že se jim odpoledne na
základní škole líbilo. Na všechny se
budeme těšit 3. září 2012.
Mgr. Ivana Svobodová

Dětský karneval ve škole
Sobotní odpoledne 11. února se
v karnevalově vyzdobené tělocvičně
školy začali scházet kovbojové, princezny, čarodějnice, karkulky, rytíři,
kočičky…… a za přispění živé hudby
v podání dětské skupiny „Vysoký napětí“ mohl začít ten správný maškarní rej.

duben 2012

O program během karnevalu
se postaraly členky OS Záškolák,
samy v maskách lesních skřítků.
S dětmi si užívaly tance a při odpočinku muzikantů pro děti organizovaly různé soutěže – házení
míčků, kroužků, překážkové dráhy,
malování se zavázanýma očima,
sestavování obrázků, stavění komínů z kostek apod. Všechny děti si
měly možnost vyzkoušet každou ze
soutěží a za splnění úkolu si odnášely sladkou odměnu, hračku nebo
obrázek. Také o nafouknuté balónky byl veliký zájem, především při
tanci jich bylo hojně využito.
A ten kdo byl z tance a soutěží unavený, mohl si dopřát malé
občerstvení, které také připravily
členky OS Záškolák. Do mrazivého
večera se z tělocvičny rozdováděným maskám moc nechtělo.
Chtěla bych poděkovat všem,
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kdo se na přípravě i průběhu této
akce podíleli. A také rodičům, kteří
dětem masku připraví a vyrazí s nimi na podobnou akci. Protože jen
na vás, rodičích, záleží, jestli se děti
takovéto akce zúčastní.
Bylo to bezva strávené odpoledne se spoustou zážitků, a tak zase
za rok na shledanou…….. A vlastně proč až za rok? 21. února pořádá
ZŠ masopustní průvod obcí, a tak
masky nikam daleko neodkládejte!
Jana Jíšová

Den ředitelky
Děti na Základní škole v Postupicích už by vám vysvětlily, že
Den ředitelky pořádám dvakrát za

školní rok, protože je to odměna
pro nejlepší žáky ze tříd. Návrhy
mi dávají třídní učitelé. Nejlepší
neznamená s nejlepším vysvědčením. Vybíráni jsou ti žáci, kteří
odvedou pro sebe nebo pro ostatní
nejvíce práce, někomu pomůžou
nebo skvěle reprezentují školu.
Nejdříve jsou žáci pozváni panem starostou na malé občerstvení a pak si užijí den ve společnosti
někoho významného. Výlet je vždy
tajný, o jeho cíli vím jen já. Takže
jsme strávili den u hasičů, na policii, na hvězdárně, v České televizi,
na koňských farmách nebo v ateliérech malířů či sochařů.
Naším posledním hostem byl
2. února pan Daniel Talavera, sochař a restaurátor. Děti se nejdříve
seznámily s jeho životem. Pak jim
pan sochař podle svých doku-

duben 2012

mentárních fotografií vysvětloval,
v čem spočívá jeho práce. Přinesl
jim ukázat i své nástroje. Velmi
nás zaujala práce na vlašimském
Samsonovi. A proto jsme se na něj
dojeli hned podívat.
Přímo u sochy nám pan Talavera ukazoval to, co jsme viděli
na fotkách a vysvětloval, jak sochu dostávali jeho pomocníci na
místo.
Den jsme zakončili výborným
obědem v pizzerii, kde ještě pan
sochař odpovídal na zvědavé otázky. Chci poděkovat OS Záškolák
za finanční podporu této akce.
Doufám, že alespoň trochu přispívá k pozitivní motivaci dětí.
Mgr. Miroslava Ottlová
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Připravil Jiří Šesták
Dva rozdílné pohledy na Hůru,
pořízené od křížku v rozmezí deseti let.
Je vidět, jak za krátkou dobu pokročila
výstavba nových domů.
Na prvním pohledu z roku 1905
je zleva čp. 53 vila Štěpánka, kterou v
roce 1898 na novou patrovou budovu
přestavěli Marie a Štěpán Heike (odtud
název Štěpánka). Vedle domek čp. 54
Červenkovi. Ve stromech ukryté čp. 55.
Vedlejší domek čp. 56 vlastnila rodina
Kouřilova. Za nimi čp. 62 patřil Anastatii Zimové.
Na druhém pohledu z roku 1915
je patrná změna výstavby v Hůře.
Pod Štěpánkou v roce 1912 postavili
vilu Julie a Dominik Kačmáček (v
roce 1935 koupil vilu Mudr. Mrázek).
Čp. 54 zůstalo stejné. V roce 1911
Františka a Karel Svobodovi a Julie a
Josef Zemanovi postavili na místě čp.
55 dvojdomek. Svobodova polovička
dostala čp. 47. V roce 1913 při koupi
domu přestavěno Růženou a Františkem Srbou na vilu, která dostala jméno Růža (dnes rodina Suchých). Čp. 62
v roce 1909 domek přestavěli Františka
a Josef Kučerovi (dnes Láníkovi).
Tak pomalu zanikaly původní tovární domky, jež byly nahrazeny vilkami, zejména pražských majitelů, které
upoutalo asi malebné údolí Postupic,
obklopené lesy a rybníky.
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