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Co se již podařilo
Začátkem měsíce března
probíhal v ulici Benešovská čilý
stavební ruch. Pod chodníkem,
jehož
povrch
je
tvořen
zámkovou dlažbou byl uložen
letitý kanalizační řad, který
byl již ve velmi špatném stavu.
Díky činnosti potkanů a i jiným
vlivům docházelo k opakovaným
propadům
chodníku
a
k
ohrožování bezpečnosti a zdraví
chodců.

Pohlednice z roku 1933, která byla vydána na paměť slavnostního otevření
nové sokolovny.
Při letošní výroční schůzi Sokola
v místní sokolovně, která byla před
osmdesáti lety v roce 1933 slavnostně otevřena, mě napadlo z dochovaných záznamů vám přiblížit vznik
Sokola, přípravy a stavbu sokolovny.
18. května 1919 v hostinci U Hrabánků se uskutečnila ustavující valná hromada, na které byla založena
postupická jednota Sokol. Prvními
členy správního výboru byli zvoleni:
starosta Vaněk Michal, místostarosta
Přistoupil Josef, náčelník Mixa Karel,
jednatel Dvořák František, a další
členové výboru.
Koncem roku 1919 měla jednota
celkem 63 členů,. roku 1920 86 členů,
roku 1921 92 členů a v roce 1933 106
členů. Za tělocvičnu byl vybrán sál
v hostinci U Hrabánků. Pro nedostatek nářadí byla zpočátku pěstována
hlavně cvičení prostná a pochodová.

Svépomocí si cvičenci opatřili cvičební nářadí tyče, kruhy, hrazdu, kužely a později jednota koupila další
potřebné nářadí. Zájem o cvičení
byl velký. Muži a dorostenci cvičili
v úterý a pátek, ženy v pondělí a ve
čtvrtek. Lesmistr Klement Lievald
domluvil s majitelem panství Jiřím
Sternbergem pronájem pozemku na
letní cvičiště u zámečku Na Podlesí,
kde se 18. června 1920 za pomoci
cvičenců jednot z Benešova a Vlašimi uskutečnilo veřejné cvičení. Sešlo
se tehdy na Podlesí tisíce diváků a
cvičení mělo velký úspěch.
Bohužel vznikaly problémy se
sálem u Hrabánků, s jeho majitelem,
a časté stěhování cvičebního nářadí
při tanečních zábavách a divadelních představeních ven ze sálu na
zahradu, kde bylo vystaveno často
špatnému počasí, které mu nesvěd-

Stavební
firma,
která
prováděla celkovou rekonstrukci
kanalizace, se zde při pokládce
nových
plastových
trubek
potýkala se zemním kabelem
elektrického vedení a dvěma
dálkovými telefonními kabely.
Při výkopových pracích bylo
možno používat techniku jen
omezeně, značná část výkopů
musela být provedena ručně,
aby
nedošlo
k
poškození
uložených inženýrských sítí.
Do nově položené kanalizace
byly odborně připojeny všechny
stávající
domovní
přípojky.
Celý řad byl následně obsypán
pískem,
podkladní
vrstvy
chodníku zhutněny a na povrch
vrácena
původní
zámková
dlažba.
Jen lze doufat, že toto
poměrně nákladné opatření
zabrání v činnosti potkanů a v
budoucnu nebude docházet k
opětovným propadům.
Miloslav Půta, starosta

Pokračování na str. 8
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Usnesení č. 6/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 17.12.2012
v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtová
opatření č. 5 dle návrhu účetní
obce.
2. ZO schvaluje rozpočtové
provizorium obce na období od
1.1.20113 do schválení rozpočtu
na rok 2013 včetně podmínek,
které jsou přílohou zápisu.
3.
ZO
schvaluje
depozitního účtu pro
finančních prostředků k
mezd za prosinec 2012
odvodů SP a ZP.

zřízení
převod
výplatě
včetně

4. ZO schvaluje rozpočet DSO
CHOPOS na rok 2013 (přílohou
zápisu).
5. ZO neschvaluje odprodej části
poz. parc.č. 1450/1 ost. plocha,
ost. komunikace v k.ú. Milovanice
VaJJ.
6. ZO neschaluje odprodej části
pozemku parc.č. 1185 ost. plocha,
ost. komunikace v k.ú. Roubíčkova
Lhota JR.
7. ZO neschvaluje odprodej
nemovitosti č.p. 9 na náměstí Sv.
Čecha v Postupicích EaJH..
8. ZO schvaluje nákup pozemků
v k.ú. Jemniště parc.č. parc.
č. 375, trvalý travní porost o
výměře 340 m2 a parc.č. 376,
lesní pozemek o výměře 721 m2 z
majetku SS za navrhovanou cenu
35,-- Kč/m2 s tím, že náklady
spojené s převodem uhradí obec
a SS bude umožněno postupné
vytěžení porostů v průběhu 3 až
4 let od uzavření kupní smlouvy.
ZO zplnomocňuje starostu ke
sjednání podmínek kupní smlouvy
s prodávajícím.

9. ZO schvaluje vyřazení staré
autobusové čekárny v Nové Vsi,
inv. č. Z1-42 (nahrazena novou)
a původních hracích prvků z
dětského hřiště v Postupicích
inv. č. DHM 777-785 (přiložen
přehled).

Usnesení č. 1/2013

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 27.2.2013
v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočet obce
na rok 2013 (návrh rozpočtu je
přílohou zápisu). Celkové příjmy
jsou plánovány ve výši 18.601,673
tis. Kč, celkové výdaje ve výši
30.913,49 tis. Kč. Schodek rozpočtu
činí 12.311,817 tis. Kč a je kryt
zůstatkem na běžném účtu k 31. 12.
2012 ve výši 12.311,817 tis. Kč.
2. ZO schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku 900,-- Kč
na úhradu poplatku za svoz kom.
odpadu 17-ti žadatelům.
3. ZO schvaluje přerozdělení
kladného hospodářského výsledku
PO ZŠ a MŠ Postupice za rok 2012
ve výši 20.656,20 Kč dle návrhu
ředitelky školy: 10.656,20 Kč do
rezervního fondu, 10.000,- Kč do
fondu odměn.
4. ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc.č. 860/1, ost. plocha,
ost. komunikace v k.ú.
Postupice, o výměře 15 m2 PF za
obvyklých podmínek.
5. ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc.č. 571/13, trvalý
travní porost v k.ú. Pozov, o
výměře cca 900 m2 JR za obvyklých
podmínek.
6. ZO bere na vědomí žádosti
Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezka, o.s. Záškolák a o.s. Benkon
o příspěvky od obce, které jsou
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již schváleny v rozpočtu na rok
2012 (bod 1). ZO bere na vědomí
vyúčtování příspěvku z rozpočtu
obce v r. 2012 pro o.s. Benkon.
7. ZO schvaluje bezúplatné zřízení
věcného břemene na poz.parc.č.
1594/15 v k.ú. Nová Ves ve
vlastnictví Obce Postupice pro
ZaJ Č, které spočívá v oprávnění
uložení el. přípojky k připojení pro
odb. místo Miroslav, parc.č.117/2
k.ú. Nová Ves. Náklady spojené s
podáním návrhu na vklad do KN
uhradí žadatel.
8. ZO bere na vědomí Protokol z
kontrolního dne a jednání sboru
zástupců vlastníků pozemků v
rámci komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Jemniště z 12. 12.
2012.
9. ZO schvaluje rozhodnutí, že v
dohledné době nebude obec fyzicky
vytyčovat ani udržovat polní cesty
na svém správním území.

Upozornění
Ve sběrném dvoře obecního
úřadu nelze nadále odebírat stará
okna. Jejich likvidaci si musí vlastníci
nemovitostí sjednat přímo s firmou,
u které si objednají jejich výměnu.

Informace
Výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před
nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech, která chrání
spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady
naleznete na webových stránkách
www.dtest.cz.
Miloslav Půta, starosta obce
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Rekonstrukce kanalizace v Postupicích.

Nové webové stránky
Obce Postupice
Od 21. prosince 2012 jsou v provozu nové webové stránky svazku
obcí CHOPOS, kde najdete odkaz i na
webové stránky Obce Postupice a všech
ostatních obcí ze svazku. Na stránkách
Postupic naleznete například rubriku
„Úřední deska“, která je totožná s úřední
deskou umístěnou před Obecním úřa-

dem. Díky tomu nemusíte vážit cestu
k Obecnímu úřadu a dozvíte se o dění
v obci z pohodlí Vašeho domova. Dále
jsou zde k nalezení rubriky, které již
byly na starých webových stránkách.
Například v rubrice Aktuality se dozvíte
vše o dění v obci. Také je na stránkách
umístěn kalendář akcí, které se pořádají
jak v Postupicích, tak v celém mikroregionu CHOPOS. Dále zde můžete
získat informace o kontaktních údajích
(adresa Obecního úřadu Postupice,
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telefonní čísla, e-mailovou adresu na
OÚ), o úředních hodinách, vyhláškách,
rozpočtech a závěrečných účtech obce
Postupice. Na webových stránkách si
můžete také přečíst zápisy a usnesení ze
zasedání Zastupitelstva obce a o historii
obce Postupice.
Velmi důležitou rubrikou je Czech
Point, kde jsou veškeré informace jak
získat výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí,
rejstříku trestů nebo výpis z bodového
hodnocení řidiče. Dozvíte se zde, jaké
doklady mají žadatelé o výpis doložit
a ceny jednotlivých výpisů. Dále jsou
v této rubrice informace, jak si zřídit
datovou schránku.
Mezi další nové rubriky patří Obec a
okolí, kde si můžete prohlédnout letecké
fotografie všech vesnic, které spadají pod
obec Postupice. Také zde můžete nahlédnout do výtisků občasníku Postupický zpravodaj a územních plánů.
Pokud na našich webových stránkách nemůžete nějakou informaci
najít, nebo podle Vás na stránkách něco
schází, neváhejte a Váš názor nebo návrh
sdělte na Obecním úřadě nebo napište
na e-mailové adresy a.pauleova@email.cz nebo kratochvil@posazavi.com.
Anna Pauleová
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Zpráva pro pejskaře
Na Obecním úřadě v obci
Postupice se poslední dobou
množí stížnosti kvůli neuklizeným
exkrementům po Vašich psích
miláčcích. Pejskové si po sobě
chodník neuklidí, musí to udělat za
ně jejich páníčci. A pokud páníček
nebo panička na to nemají žaludek,
mohou chodit venčit svoje pejsky
někam jinam. Žijeme přece na
vesnici, tady můžeme chodit venčit
naše mazlíčky jinam než na ulici.
A když už se tedy stane „neštěstí“
na chodníku, měl by být páníček
připraven tuto situaci vyřešit. Myslím,
že ani Vám, chovatelům psů, se nelíbí
kličkovat po chodníku a dávat pozor,
abyste si s sebou domů nepřinesli na
botách nějaký ten „dáreček“. Proto
prosím všechny pejskaře, aby si po
svých psích mazlíčcích uklízeli.
Obecní úřad Postupice

Informace pro seniory
a trvale bydlící obyvatele našich obcí

Plán akcí a zájezdů na rok 2013
Březen:
Pěší turistika 2.3. sobota procházka
přírodou Postupice-Chalupy-VěžniListopadové posezení seniorů.

ky-Milovanice-Postupice.
Duben:
Přednáška na téma Mobilní hospicová služba zasedací místnost OÚ
Postupice.
Odpolední posezení restaurace
U SOKOLA.
Květen:
Zájezd Jarní hrnčířské a řemeslné
trhy v Berouně 4-5.5. 2013.
Zájezd HOBBY České Budějovice
15-19.5.2013
Červen:Pěší turistika
Červenec-Srpen: prázdniny
Září: Zájezd Praha Botanická zahrada, Křižíkova fontána.
Říjen: Pěší turistika.
Listopad:
Odpolední posezení s programem a
živou hudbou.
Prosinec:
Zájezd do Kolína odpolední vystoupení EVA a VAŠEK
Termíny zájezdů jsou informativní,
skutečný den a čas je třeba si vždy ověřit. Telefon: 774 307 443 - Jurníčková,
732 276 386 - Čadková
Uvítáme všechny vaše podněty,
těšíme se na každý nový nápad.
Pro aktivní prožití stáří je v neposlední řadě důležitý optimistický
přístup k životu a fyzická aktivita.
Jen na nás záleží, jak život i stáří
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prožijeme a jak zabráníme předčasnému stárnutí. Buďte aktivní AKTIVITA je v pokročilém věku velice
důležitá.Najděte si něco, co vás baví,
smysl „života“. RELAXUJTE. Teď máte
konečně na všechno čas, využijte ho.
Marta Jurníčková

Zateplení a výměna
vytápění ZŠ Postupice
Dne 15. 3. 2013 bylo vyhlášeno
a zákonným způsobem zveřejněno
oznámení o zahájení výběrového řízeni
na dodavatele stavby. Uchazeči o tuto
zakázku mohou podat své nabídky na
OÚ Postupice do 9. 4. 2013. Na základě
obdržených nabídek bude do konce
dubna vybrán dodavatel stavby. Pokud
nenastanou okolnosti, které by zkomplikovaly průběh výběrového řízení,
bude stavba zahájena 3. 6. a dokončena
31. 10. 2013 s tím, že práce uvnitř budovy školy budou hotovy do 18. 8. 2013.
Tento projekt je velkou investicí
roku 2013. Jedná se o zateplení pláště
budovy ZŠ a tělocvičny, výměnu oken
a venkovních dveří včetně výměny a
zateplení střešních konstrukcí. Objekt
bude plynofikován a dojde na instalaci
nové otopné soustavy. V rámci zateplení budou vyměněny klempířské prvky
a provedena opatření na snížení zemní
vlhkosti. Významnou součástí stavby
je i rekonstrukce a přístavba školní
kuchyně včetně instalace nové gastrotechnologie. Předpokládaná výše investice je 22 mil. Kč a dotace poskytnutá
Státním fondem životního prostředí by
měla činit necelých 16 mil Kč.
Zateplení a výměna vytápění ZŠ
Postupice a dokončení hasičského
cvičiště Na Plajchách budou dvě velké
investice v letošním roce. Dále obec
Postupice bude financovat jen nutné
opravy, jako například opravy komunikací apod. Na ostatní projekty nezbývají finanční prostředky.
Miloslav Půta, starosta obce
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S chválený rozp o čet ob ce Postupice na rok 2013
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

2.800
155

Lesy

250

Místní komunikace

2.700
426,74
5.800

Správní poplatky

25

Poplatek za komunální odpad
(místní p.+podnikatelé)
Poplatek ze psů

872,7
27

Odpad třídění – příspěvek EKO-KOM
Daň z nemovitosti

170
1.700

Poplatek lázeň. a rekreační pobyt
Příjem z hospodaření v lesích
Příjem z pronájmu hrobových míst
Příjem za vodné

3
900
15
238

Vratka zál. poplatku za odběr podzemní vody
Těžební prům. - lom Mladovice
Příjmy z pronájmu pozemků

Psí útulek

44,046
45
72,882

Veř. doprava - Benebus, aut. čekárny
Pitná voda
ČOV odp. vody, kanalizace
K-centrum

Odvody za odnětí lesní půdy

1,44

55
13

Kapličky

43

Církev - kostel
SPOZ + důchodci
Zájmová činnost - ochotnické divadlo

16,5

Byty

62,1

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení

Zeleň

177

SDH- hasiči + cvičiště Plajchy

Odvádění a čist. odpad. vod - stočné

450

Knihovna poplatky

0,8

Pronájem rybníků

1

Dotace volby prezidenta

15,196

Dotace zateplení + výměna oken OÚ
Celkem

940
18.601,673

3.074,37

Správa OÚ

1.976

Zastupitelstvo obce

905,5

Peněžní ústavy

95,57

1.031,673
838

167,5

Příjmy z prodeje pozemků

18

Komunální odpad

Dotace na výkon státní zprávy

25

517,826

20

Dotace volby

Odvod výtěžku z provozu loterií

81

Nebezpečný odpad

105,4

1

10

Dětská hřiště, sport.aktivity, Kostičky

Příjmy z prodeje pozemků

Poplatky za užívání veř. prostranství

115
100

15,874

2

5

TJ SOKOL

DPH - nadměrný odpočet

Poplatek ubytovací kapacita

3

Kronika

Místní hospodářství

25

890

Místní knihovny

107,564

Příjmy z úroků

475,6

17.564,975

Příjmy z pronájmu nebytových prostor

11,28

350,07

ZŠ

Hřbitov

Umístění zařízení Wifcom

937

21,78

401,681
16

327,4

MŠ

Příjmy z pronájmu bytových prostor + služby
Příjmy z dopravy Š706, Zetor + pronájmu
valníku, kontejneru...

9,36

Daň z příjmů – obec
Ostatní činnosti + rezerva
Celkem

17,596
15
426,74
546
30.913,49

Souhrn
Celkové příjmy

18.601,673 tis. Kč

Celkové výdaje

30.913,49 tis. Kč

- v tom obecná rezerva

500 tis. Kč

Schodek rozpočtu

12.311,817 tis. Kč

Zůstatek na BÚ k 31.12.2012

12.311,817 tis. Kč

Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
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RC Kostičky
Pomalu se ukazuje sluníčko a všichni
se jistě už těšíme, až začne svítit naplno.
Ještě než se tak stane, pojďte si připomenout, co všechno se během zimy událo
v Kostičkách.
Tou největší událostí byl čtvrtý
Vánoční jarmark, uskutečnil se 2. 12.
2012 od 13 hod opět u sokolovny.
Může se zdát, že jarmark je pokaždé
stejný a mění se jen málo věcí. To je
možná trochu pravda – stejně jako vždy
bylo možné zakoupit adventní věnce,
cukroví, perníky, drobné dárky, dobré
občerstvení, ohřát se teplou medovinou
nebo si třeba domů odnést voňavou
jitrnici. Co bylo tentokrát ale nového,
a možná ne všichni si toho všimli, ale
určitě stojí za to to připomenout, byly
stánky. Stánky totiž nechal zhotovit OÚ
Postupice právě pro postupické jarmarky, aby již nebylo nutné si je pronajímat
a dopravovat. Obecnímu úřadu patří za
to určitě velké dík a pro nás je to závazek
do budoucna pokračovat i nadále v pořádání jarmarků.
V Kostičkách také po celý podzim
a zimu probíhaly Tvořivé večery. Letos
se, každý kdo chtěl, mohl naučit vyrobit
si opravdu pěkné i neobvyklé věci. Na
podzim jsme začaly vyřezáváním ovoce
a zeleniny, pokračovaly jsme výrobou
adventních věnců, patchworkových vánočních ozdob, zajímavé bylo i vytváření obrázků z voskovek pomocí žehličky,
tvořily jsme i z hlíny různé keramické
výrobky a při posledním jarním tvoření jsme ještě jednou vyráběly, tentokrát
trochu jinak, patchworkové velikonoční
dekorace. Pokud vás zajímá, jak jsme při
vyrábění šikovné, můžete navštívit fotogalerii na našem facebooku.
Již popáté nás čeká Velikonoční
jarmark (23. 3. 2013 od 13 hod) a také
pátý ročník Procházky pohádkovým
lesem (27.4.2013). Dětem mohu již nyní
slíbit, že na ně v lese bude čekat Šípková
Růženka nebo třeba Slunečník a jeho
dva bratři, samozřejmě nebude chybět
odměna.
Ti nejmenší se dál scházejí každé
úterý a čtvrtek v Kostičkách, aby po-
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znávali nové kamarády, aby si trochu
protáhli svá malá těla při cvičení nebo si
něco hezkého a jednoduchého vyrobili.
Budeme moc rádi, pokud k nám najdou
cestu a připojí se i další maminky s dětmi.

ještě oživilo vystoupení školního dramatického kroužku. Děti tentokrát zahrály
pohádku Princezna ze mlejna.

Krásné jaro všem za RC Kostičky
přeje Štěpánka Tůmová

Volejbalový oddíl
TJ Sokol Postupice

Velikonoční jarmark
v Postupicích
Velikonoce jsou sice svátky jara,
ale letošní, v pořadí již pátý Velikonoční jarmark, byl nejchladnější ze všech.
Ranní teploty pod bodem mrazu a
sněžení opravdu nenapovídaly tomu,
že odpoledne proběhne právě Velikonoční jarmark. Nicméně po poledni
vysvitlo nepatrně sluníčko a lidé si cestu
k sokolovně našli. Nakoupit si mohli
spousty velikonočních artefaktů jako
perníky, pomlázky, kraslice. Školní děti
opět vyrobily mnoho pěkných věcí a
letošní výdělek z prodeje se rozhodly
věnovat na stavbu rozhledny Špulka.
Tuto rozhlednu, která již letos vyroste
nedaleko obce Lbosín, všem kdo měl
zájem, představil p. Kratochvíl. Jarmark

Štěpánka Tůmová

Na poslední schůzi valné hromady
TJ Sokol Postupice, která se koná
jednou ročně, podává vždy každý oddíl
zprávu o činnosti za uplynulý rok.
Bohužel mimo okruh Sokola, a během
roku ani tam, za celý rok o činnosti
našeho volejbalového oddílu nikdo
nic neví. Mnozí myslím ani netuší, že
v Postupicích nějaký volejbalový oddíl
existuje.
Určitě to je škoda, protože volejbal v
Postupicích má docela dlouhou tradici,
takže se ji chci pokusit trošku vzkřísit.
Proto jsem se rozhodla využít možnosti
napsat krátký článek do postupického
občasníku, a využít i informační
tabule Sokola ke krátkým zprávám a
informacím, a případně i fotografiím z
naší činnosti.
Do minulosti se vracet nebudeme,
začneme
novodobou
historií

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

Postupický zpravodaj

strana 7

posledního ročníku.
Koncem srpna jsme uspořádali
turnaj dvojic, kterého se zúčastnili i dva
hosté z Prahy – na fotce dole. Tři nejlepší dvojice si odnesly i medaile.
Na obrázku bohužel chybí dva
z našich nejlepších hráčů, o které se
dělíme s fotbalem – Pavel Jurníček a
Pepa Řezníček, kteří se turnaje nemohli
zúčastnit, a výborná nahrávačka
Maruška Matoušková, která se nám
doufám vrátí teď na jaře po operaci a
rehabilitaci.
Po turnaji jsme se dohodli, že se
přihlásíme po roční pauze opět do
Okresní volejbalové soutěže smíšených
družstev, která začala v říjnu loňského
roku, finále je v dubnu 2013. Rádi
bychom postupně vystoupali do vyšších
pater žebříčku, takže - Držte nám palce!
Rádi uvítáme každého dobrého
hráče, který s námi bude chtít trénovat
každou neděli a bojovat za co nejlepší
umístění na turnajích. A samozřejmě
se při tom i pobavit a protáhnout a
posílit si tělo a rozšířit si okruh přátel
a kamarádů.
Volejbalový oddíl ve spolupráci
s Restaurací u Sokola také každý rok
pořádá sportovní ples, s tombolou a
kapelou Sklepmistři. Letos se ples konal
v sobotu 16. února, a tak se už můžeme
těšit na ten další příští rok.

Divadlo Postupice
V lednu a v únoru ochotníci
naposledy zahráli hru amerického
autora „Víš přece, že neslyším, když
teče voda“. Celkem vidělo toto - v Čechách jedinečné - představení více než
tisíc diváků. Z toho opravdu zůstává
rozum stát. Zájem o naše amatérské
výkony nás nejenom těší, ale hlavně si
jej velice vážíme. Musíme přiznat, že
máme skvělé publikum. Při žádném
představení nezklamalo, vždycky bylo
skvěle naladěné. Naše výpadky diváci
nejenom promíjeli, ale navíc se jimi
dobře bavili. Jsme moc rádi, že máme
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tak výborné sousedy a známé. Takže se
těšíme na další setkání při nové hře, 23.
listopadu.
Chtěli bychom poděkovat za podporu nejenom divákům, ale i TJ Sokol,
který nám propůjčuje sál a obci Postupice, která nám přispívá na činnost. Na
druhé straně je ale potěšující, že je sál
díky naší aktivitě více využíván, což mu
jistě svědčí. Po dohodě se Sokolem se
snažíme zajišťovat i drobné úpravy a
opravy.
A teď k těm nejdůležitějším – k našim dětem. Od minulého roku máme
už dvě skupiny herců – mladší a starší
děti. Mladší děti nacvičují s Milenou
Kunešovou pohádku Popelka. V této
klasické pohádce se malé slečny předvádí v tolik oblíbených „princeznovských“ šatech a kluci jim ochotně dělají
partnery při tanci (v tanečních budou
s láskou vzpomínat). Starší děti zkouší
s Blankou Jíšovou detektivku „Kdo to
byl?“. Hru opět přeložila Blanka Jíšová
z angličtiny, a tak je v Čechách neokoukaná. Jedná se o klasickou detektivku
s obětí vraždy a několika podezřelými.
Netradiční je pouze závěr. Přijďte se
podívat „kdo to byl“.
Všechny děti jsou moc šikovné a
hlavně nadšené. Jeviště jim učarovalo a
možná nám z někoho vyroste „národní
umělec“. Obě dětská představení budou uvedena ve stejný den, 15. června.
Blanka Jíšová

Iva Pauleová, vedoucí a trenér oddílu
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Pokračování ze str. 1
čilo.Z těchto důvodů vznikl nápad
již v roce 1920 postavit si vlastní
stánek – sokolovnu. Základ k tomu
položil J. Šmejkal darem 50 Kč a
příznivec z Ameriky pan Semotán,
který prostřednictvím pana Kuliše daroval 17 dolarů při kurzu 80
Kč. Založili stavební fond, který
v roce 1921 činil 1.368,50 Kč.
V roce 1924 byla prováděna
Státním pozemkovým úřadem
v Praze parcelace zdejšího velkostatku. Jednota získala pro cvičiště
a stavbu sokolovny pozemek u
„Lípy“k nádraží o výměře 30 arů
se šestnácti stromy. V roce 1926
bylo cvičiště svépomocí oploceno.
Když se v příštím roce na Podlesí
upravoval zámeček a okolí, dostala
jednota ze cvičiště výpověď. Proto
bylo částečně upraveno cvičiště
na vlastním pozemku. Konečná
úprava byla dokončena v roce
1928. Cvičiště bylo za mírný obnos zapůjčeno škole pro pěstování
tělocviku.
V roce 1929 opatřila jednota
plány a rozpočet na stavbu sokolovny. Ale nebylo odvahy pro
strašnou
živelnou
katastrofu,
která postihla naši celou vlast
(třeskuté mrazy v zimě a následné sucho). V roce 1931 již bylo
rozhodnuto postavit novou sokolovnu, která by byla ozdobou
Postupic, zároveň s jevištěm pro
divadelní představení a tento stánek otevřít 28. října roku 1932 na
památku stých narozenin zakladatele Sokola Dr. M. Tyrše a národního svátku.
Valná hromada tento návrh
schválila. Do stavebního odboru
byli zvoleni Josef Křepelka, Ing.
Jaroslav Šilhan, Josef Cacák, Josef Franc, Antonín Jíša, František
Kolář, Ludvík Zeman, Emanuel
Renta, Jan Waldman. Stavební odbor v krátké době opatřil vhodné
plány, získal 25% slevu na stavební
dříví a cihly od Jiřího Sternberga,
získal i nabídky různých firem na
dodávky materiálu. Byla schválena
stavba sokolovy s jevištěm podle
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Toto byl návrh stavitele Neubaera z Vlašimi na novou sokolovnu v Postupicích.
Žel, že se nám tehdy nepodařilo tento návrh prosadit. I zde rozhodovaly osobní
zájmy, osobní nevraživost a u mnoha nezájem. Postavila se s odpuštěním budova
naprosto nevyhovující, jak se brzo ukázalo, ale bylo už pozdě, napsal bývalý člen
výboru Sokola. Škoda, mohla zde stát krásná funkcionalistická stavba, která by
byla architektonickým skvostem a ozdobou Postupic.

Listopadové posezení seniorů.

Na snímku z dokončení stavby jsou členové stavebního odboru bratři: Josef Křepelka, Ing. Jaroslav Šilhan, Josef Cacák, Josef Franc, Antonín Jíša, František Kolář,
Ludvík Zeman, Emanuel Renta a Josef Waldman.
plánů stavitela R. Javůrka z Vlašimi.
Pracovní povinnost členů byla 100
hodin, pro ženy 25 hodin.
Za neuvěřitelných pět měsíců,
za velkého nadšení členů jednoty,
ale i většiny občanů místních i
z okolí byla budova téměř hotova a
28. října se zde konala oslava stých

narozenin Dr. M. Tyrše a státního svátku velkolepým cvičením
a večer divadelní hrou Monastýr
nad tajgou za obrovské účasti
hostů a diváků.
Do konce roku stála stavba
celkem 129.879,45 Kč, inventář
21.154,30 Kč. V roce 1933 přibyl
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k tomu ještě náklad za oplocení
a vykopání studny. Dokončeny
vnitřní konečné úpravy a sokolovna byla 2. července teprve oficielně slavnostně otevřena.
Toto je jen to nejpodstatnější
z kroniky sokola.
V příštím Zpravodaji vás seznámím s dalším využitím sokolovny, které bylo velmi pestré.
Jiří Šesták

Obhajoba projektů

Žadatelé o dotaci z Leaderu obhajovali projekty před výběrovou komisí

Hrané scénky, filmové projekce i
vystoupení dětí podpořily prezentaci projektů, které se v Posázaví
ucházejí v 10. výzvě o dotaci ze
Strategického plánu Leader (SPL).
Jejich veřejné obhajoby se uskutečnily 19. a 20. února v Benešově. O
přízeň výběrové komise bojovalo
28 projektů o celkových nákladech
téměř 70 milionů korun, z toho
požadovaná dotace činí 37,6 milionu korun. MAS Posázaví, která
v regionu SPL administruje, má
k rozdělení 18 milionů korun. O
tom, kdo nakonec dotaci získá,
rozhodne programový výbor a plénum MAS Posázaví 26. února.

příklad projekt Volnočasového
centra v Chotýšanech. „V obci žádné možnosti trávení volného času
venku nejsou, kromě fotbalového
hřiště. Chceme proto vybudovat
multifunkční areál pro všechny
věkové kategorie. Bude tam hasičská dráha, hřiště na míčové hry,
atletické doskočiště i zastřešené
prostranství pro sousedské posezení nebo letní kino,“ vysvětlila
starostka Blanka Bejdáková.
Svazek obcí CHOPOS požádal
o dotaci na Rozhlednu Špulka
s naučnou stezkou. „Je to symbolika, která charakterizuje spolupráci
21 obcí v našem mikroregionu. Na
špulku bývá obyčejně navinuto
něco pevného nebo křehkého, a o
tom je i naše spolupráce. Ne vždy
jde všechno snadno, ale na druhou
stranu spolupracujeme už víc než
13 let. Do projektu se zapojí všechny obce, každá podle svých možností,“ řekl manažer svazku obcí
CHOPOS Miroslav Kratochvíl.
Vlastivědný klub města Týnec
nad Sázavou a okolí představil
projekt naučné stezky. „Podílely se
na něm všechny možné iniciativy
z Týnce. Kromě klasické naučné
stezky projekt počítá s obnovou
dvou historických stezek a naváže
na další dva projekty – na opravenou cestu kolem týneckého hradu
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a v budoucnu její druhá část naváže na cyklostezku Greenway,“
popsala Lucie Onderčaninová.
Obec Senohraby chce s pomocí
dotace zachránit Velkou věž – dominantu hradu Zlenice zvaného
Hláska. „Je to největší dochovaná
část tohoto středověkého hradu.
Její záchrana je víc než akutní. Snažíme se hrad nějakým způsobem
stabilizovat už od roku 1997. Věž
je vysoká 20 metrů a je ve velmi
složité situaci, protože je několik
staletí vydána všanc povětrnostním vlivům. Její vrcholové partie
jsou v pohybu a je nebezpečné se
kolem ní pohybovat,“ řekl Tomáš
Brabec, čestný člen Sdružení Zlenice, které pomáhá obci se záchranou
této památky. Projekt předpokládá
nejen sanaci zdiva věže, ale také
vytvoření studie, která vyřeší její
budoucnost.
Strategický plán Leader pomáhá měnit tvář měst a obcí v Posázaví. S jeho pomocí vznikají nová
hřiště, opravují se kapličky a hasičské zbrojnice, budují vesnická muzea, staví naučné stezky. MAS Posázaví v letech 2008–2012 rozdělila
v devíti výzvách mezi projekty 72,8
milionu korun.
Jaroslava Tůmová

„Rozhodování je těžší než loni,
protože kvalita projektů rok od
roku stoupá. Myslím si, že to můžu
při svém třetím funkčním období
jako člen výběrové komise potvrdit,“ řekl Petr Šibrava. Podobného
názoru je i další člen výběrové
komise Jan Šíma: „Je opravdu vidět,
že žadatelé promýšlejí projekty do
detailů. Hledají možnosti uplatnění skrz všechny možné aktivity.
Překvapilo mě u některých projektů velmi silné zapojení různých
zájmových skupin, hodně silnou
občanskou angažovanost a přesah
projektů do budoucna.“
Mezi žádostmi o dotaci je na-

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

Postupický zpravodaj

strana 10

duben 2013

Z á k l adní a Mate řská škol a v Postupicích infor muj e
Pohádková noc
V předvánočním čase se Pohádková noc stala nepostradatelnou akcí na
ZŠ v Postupicích. Letos se konala v pátek 7. 12. Před školou děti z 1.-3. třídy
vítali hodní i zlobiví žáci, paní ředitelka
s panem školníkem a paní uklízečka
s kolegyní kuchařkou. Do školy mohl
vstoupit jen ten, kdo donesl obrázek
nebo dopis o škole, protože o škole to
vlastně celé bylo.
Rozpustilí žáci deváťáci se malých
dětí hned ujali, ubytovali je a hurá
s oblíbenou knihou na besedu s doopravdickou paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou. Ta dětem přijela
ukázat knihy, které napsala. Kniha s názvem Zmizelá škola je zajímala nejvíce,
proto jim paní spisovatelka z této knihy
četla ukázky. Ale neřekla, jak to se školou dopadlo. To si děti musejí dočíst.
Po besedě se začaly dít věci. Pan
školník s paní uklízečkou si začali
stěžovat na děti, které se neumějí ve
škole moc hezky chovat. Prý dělají nepořádek, vymýšlí jen nějaké lotroviny,
je to čím dál horší. Po chvíli se přidala
paní kuchařka a povídala, jak jsou děti
v dnešní době mlsné a nic jim není
vhod. Po zvonění na hodinu se i paní
učitelce potvrdilo, že se znalostmi a
slušností je to u některých žáků na pováženou. Proto se všichni zaměstnanci
školy rozhodli, že žákům už nebudou
dělat sluhy a služky a jednoduše nechají
školu zmizet. A stalo se. Děti to tak ale
nechtěly nechat, učit se někde přece
musí. Rozeběhly se do všech stran a plnily jeden úkol za druhým, aby si školu
vysloužily nazpět. Učily se básničky,
luštily hádanky, překonávaly překážkové dráhy a svou snahou opravdu školu
znovu získaly. Za takový čin si zasloužily odměnu. Vydaly se pro ni tajemnou
cestou až k paní ekonomce. Pod jejím
přísným pohledem se přiznávaly k tomu, co udělaly špatně, a slibovaly, že se

polepší.
Hezký večer zakončila pohádka, po
ní se dětem krásně spalo. Zato deváťáci
teď museli osvědčit svoji nebojácnost
při Bobříku odvahy. Někomu se samotnému do tmy, zimy a sněhu moc
nechtělo, ale nakonec to zvládli všichni.
Ráno malí nocležníci své starší kamarády doslova tahali z postelí. Po snídani se
porcovali vánoční kapři z piškotového
těsta, které pro děti připravily paní
kuchařky, malí dostali diplom za statečnost, velcí odměnu za pomoc a všichni
se rozeběhli domů ke svým rodinám.
Jsme rádi, že děti školu zachránily.
Věříme, že se polepší a příští rok už
škola nezmizí.
Ivana Svobodová

Dětský maškarní
karneval
V období masopustů a karnevalového veselí jsme ani my nemohli zůstat
pozadu.
16. února uspořádalo OS Záškolák

při ZŠ Postupice v tělocvičně školy dětský karneval. Po zjištění, že se v okolí
tento den koná několik karnevalů, jsme
se trochu obávali účasti, ale počáteční
obavy se naštěstí nepotvrdily. Na této
tradiční akci se sešla stovka účastníků
jak z řad rodičů, tak hlavně dětí. Tělocvična se postupně zaplnila různými
pohádkovými postavičkami, zvířátky,
strašidýlky, princeznami, kovboji, čarodějnicemi…… Hlavně s těmi posledně
jmenovanými jako by se roztrhl pytel.
Členky Záškoláka samy přispěly ke
karnevalové atmosféře svými převleky a i děvčata z řad pomocníků při
pořádání soutěží nezůstala stranou.
Ke správnému tanečnímu reji masek
přispěla dětská kapela Vysoký napětí
a při písničkách z pohádek v podání
malých zpěvaček si všichni rádi zazpívali. Odměnou dětem bylo pěkně prožité odpoledne s kamarády, sladkosti za
soutěže a balónky, kterými byla vyzdobena celá tělocvična.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kdo se na přípravách a průběhu
karnevalu podíleli, ochotným maminkám za spolupráci, paním kuchařkám
za pomoc s občerstvením, děvčatům ze
školy za pomoc při soutěžích a hlavně
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vám, kteří jste si udělali čas, připravili
svým dětem masku a přišli s námi strávit pěkné odpoledne.
Jana Jíšová

Den ředitelky
19. únor byl pro 9 dětí ze Základní školy Postupice trochu výjimečný.
Za první pololetí školního roku se ve
svých třídách nejvíce snažily, a tak měly
právo zúčastnit se akce „Den ředitelky“.
Vždy se účastní jeden žák z jednoho
ročníku. Nikdy nevědí, co se bude dít a
kam pojedeme, takže je to pro ně vždy
překvapení.
Letos jsem poprosila pana hraběte
Jiřího Sternberga, jestli by nás přijal na
svém zámku Jemniště.
Pan hrabě byl velmi ochotný, a tak
jsme s dětmi sice nejeli daleko, ale zato
si užily perfektní dopoledne.
Pan Sternberg si pro nás přišel
na nádvoří a sám nás provedl celým
zámkem. Děti upozorňoval na různé
zajímavosti a spojitosti exponátů s jejich rodinou. Děti si mohly vše prohlédnout, osahat, na vše se ho zeptat a
jsem ráda, že reagovaly, když se zase ptal
on. V celém objektu byla docela zima, a
tak nás na závěr pan hrabě pozval do
kavárny na čaj, abychom trochu roztáli.
Na každého tam čekala milá obsluha a
ještě malý dáreček.
Na závěr jsme poděkovali za hezké
dopoledne. Doufám, že se výlet dětem
líbil a že pro ně bude povzbuzením do
práce v příštím pololetí.
Miroslava Ottlová

Děti ZŠ Postupice
podpoří Špulku
23. března 2013 se v Postupicích
koná tradiční Velikonoční jarmark,
který pořádá RC Kostičky ve spolupráci s Obcí Postupice. Stejně jako
v předešlých letech zde bude mít dva

Den ředitelky na zámku Jemniště
prodejní stánky i základní škola. Děti
se každý rok samy rozhodují, na jaký
účel se využijí finanční prostředky,
které si vydělají prodejem vlastních výrobků. V několika minulých letech byl
příspěvek využit na podporu indické
dívky Srikaly, která mohla s finanční
pomocí našich žáků studovat a stát se
učitelkou.
V letošním roce se ale děti rozhodly, že podpoří akci, která bude bližší
jejich okolí. Tou je vybudování naučné
stezky k rozhledně Špulce, která se začne v květnu budovat na kopci Březák
u Lbosína. Spouštěcím momentem pro
tento nápad byla prezentace (tehdy ještě zatím připravovaného projektu) ing.
Miroslava Kratochvíla, manažera svazku obcí CHOPOS. Děti se rozhodly na
tomto projektu spolupracovat. Nadchlo
je to, že si budou moci navrhnout
jedno z odpočinkových míst na stezce
k rozhledně. To bylo nápadů, jaké interaktivní prvky by zrovna „jejich“ místo
mělo mít.
A tak se ve škole začalo vyrábět. O
hodinách výtvarné výchovy, pracovního vyučování, ve školní družině, ve
výtvarných kroužcích i během každé
volné odpolední chvilky. Jedná se převážně o výrobky s velikonoční tématikou a s využitím různých výtvarných
technik. I jedlé výrobky budou ve
stánku k dostání. Teď už jen zbývá,
aby si naše stánky na jarmarku našlo co

nejvíce návštěvníků, každý si zde vybral
něco malého pro radost, a tak podpořil
dobrou věc.
Další aktivitou, kterou se děti rozhodly tento projekt podpořit, je jarní
kolo sběru papíru, které právě ve škole
probíhá. Výtěžek z něj se přidá k částce
z jarmarku.
Určitě by se dalo získat více peněz,
kdybychom od každého z dětí vybrali
předem určenou částku. Ale to nechceme. I když náš příspěvek bude „jen
kapkou v moři“, měly by děti vědět, že
i takovouhle prací, kterou zvládnou a
ještě je hodně baví, mohou být užitečné. A to, že uvidí konkrétní výsledek své
práce, je hodně důležité.
Jana Jíšová

Zápis do 1. třídy ZŠ
Postupice
13. února se ve 13 hodin otevřely
dveře základní školy našim budoucím
prvňáčkům. K zápisu do první tříddy
jich přišlo 20.
U vchodu je přivítali usměvaví
žáci s kouzelným sluchátkem (žákyně
5. ročníku), kteří předškoláčky doprovodili do 1. třídy. Zápis byl v duchu
pohádek o Machovi a Šebestové, proto
byly všude krásné knihy a obrázky od
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ilustrátora Adolfa Borna. Děti si knihy
prohlížely, povídaly o nich, odpovídaly
na záludné otázky, recitovaly, zpívaly,
poznávaly barvy, geometrické tvary a
jejich rodiče na ně mohli být právem
pyšní.
Pro tyto ještě „předškoláky“ se od
března tradičně otevřou dveře naší
školy ještě několikrát. Bude probíhat
osvědčený projekt „Škola nanečisto“.
V pravidelném čase budou děti chodit do školy, seznámí se podrobněji s
novým prostředím, které je v září přivítá. Budou si malovat, zpívat, vyprávět,
cvičit, ale také sedět v lavici, poslouchat
pokyny….. a také dostanou své první
úkoly. Ty mají veliký úspěch, škoda
ale, že jim nadšení z učení nevydrží do
pozdějších let školní docházky.
Doufáme, že se dětem v naší škole
zalíbí a budou se těšit na první školní
den.
Ivana Svobodová, učitelka ZŠ

Dramatický kroužek
v domově pro seniory
V úterý 12. 3. žáci z dramatického kroužku při ZŠ v Postupicích jeli
do Vlašimi potěšit babičky a dědečky
veselou pohádkou. V domově byli
jistě všichni zvědaví, co pěkného jim
malí herci zahrají a žáky mile přivítali. Děti postavily kulisy na pódium,
zkontrolovaly, zda je vše připravené a
pohádka Princezna ze mlejna mohla
začít. Čertík, vodník, Eliška, Jindřich i
ostatní pohádkové postavy se snažili,
aby se představení, co nejvíce líbilo.
Po pohádce měly děti připravené ještě
jedno překvapení, zarecitovaly veršované pohádky od básníka Františka

Hrubína. Odměnou jim byly potlesk
a dojaté pohledy. Při odchodu všichni
dětem ještě jednou poděkovali za krásné vystoupení a rozloučili se s přáním
příští návštěvy domova zase s jinou
pohádkou.
Ivana Svobodová

Masopustní průvod
„Masopustní úterý, legrace a veselí,…“ tak přesně takhle bujaře začal
12. února masopustní průvod žáků
základní a mateřské školy z Postupic.
Úderem 10. hodiny se masky shromáždily a proběhlo úvodní focení. Jistě
Vás zajímá, které módní výstřelky si
na únor 2013 děti a učitelé připravili.
Objevili se zástupci pekla, čarodějnice,
černokněžníci, ale i milá stvoření jako
víly, princezny a vodníci. Také obyčejní
smrtelníci se zapojili. Mohli jsme zahlédnout piráty, opraváře, kouzelníky,
pana bezdomovce a neodolatelného
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řezníka, kterému se daří tak dobře, že
mu jitrnice vyrůstají i z kabátu.
Průvod nejprve požádal o svolení
pana starostu, zda mu na dopoledne
může obsadit jeho vesnici. Panu starostovi nezbývalo než souhlasit, přeci
by na sebe neuvrhl zlobu všech nadpřirozených bytostí. Nic už tedy nebránilo
tomu, aby se průvod masek vydal na
svou pouť po vesnici. Nejprve navštívil
místní prodejny potravin, poté poštu a
nakonec zavítal do zemědělského družstva. Počasí nám letos vůbec nepřálo,
po celou dobu sněžilo. Ale mohli jsme
se divit, když s námi putovala i sněžná
vločka, za kterou se převlékla jedna
žákyně 1. třídy? Všem zúčastněným
mockrát děkujeme, že přispěli k tomu,
aby děti zažily mnoho legrace a byly po
zásluze odměněny bonbony a lízátky.
Mnozí z nich už začaly spřádat plány,
za jakou masku vyrazí příští rok.
Veronika Suková, učitelka ZŠ
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