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Ně c o o L ísku z j e mnišť ské k roni ky

Od paní Račanské z Lísku jsem získal starou fotografii bývalého hostince U Hýnů z roku
1935. Na snímku jsou František Sysel a rodiny Zikova, Štětinova, Vyhnalova.
Podle zákona z roku 1920 musely
obce vést pamětní knihy – kroniky. Toto
nařízení platilo do 21.10., kdy podle
výnosu ministra školství musely být
kroniky uzavřeny ke dni 18. 11. 1940 a
odevzdány na úřadech a pak v archivech.
A právě v této době se zřejmě ztratilo nejvíce kronik, hlavně na menších
obcích jako u nás např. je Čelivo, Nová
Ves a Roubíčkova Lhota. Jenom náhodou se mi podařilo získat kroniku obce
Jemniště, psanou od roku 1919 do roku
1940, kterou psal Václav Svatek a má 70
stran. Cituji:
Osada Lísek, která leží mezi Jemništi
a Roubíčkovou Lhotou povstala asi
podle starých sousedů takto: Vrchnost
Jemnišťská maje málo robotníků vybrala si pět rodin a obdarovala nebo
prodala jim na západní straně od zámku okolo 100 strychů pozemků, které
jim dala rozměřit a to dosti precizně.

Každý kus rozdělen jest na pět dílů a
postupně postupováno při dělení, takže
1 díl dostalo první číslo, druhý díl druhé
číslo, třetí díl číslo 3, atd. Z druhého
kusu zase dostalo 1díl 2. číslo, druhý díl
3. číslo, třetí díl 4. číslo a tak podobně.
Povstalo tedy takto pět chalup asi po
20 strychách pozemků. Za éry přádelen
postupských i zde vystavělo sobě domky několik rodin. Jak vnikl název Osady
Lísek, se neví.
Zámožnost obyvatelstva: Obec není
nijak bohatá. Dvě hospodářství přes 50
strychů, několik tak zvaných chalupnických chalup a ostatní domkáři a řemeslníci. Chudina je dosti četně zastoupena.
Obyvatelé se zabývají ponejvíce zemědělstvím.
Farní úřad: Obec přifařena k Postupicům, kamž chodíme do kostela a kdež
se i klademe. V jemništské kapli bývá
každou neděli a svátek mše svatá, kamž
chodí i občané bořeňovičtí, struhařovští,
Pokračování na str. 4
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Co připravujeme
v letošním roce
S ohledem na značný rozsah
investičních akcí minulých let
dokončených do roku 2013
rozhodlo
zastupitelstvo
obce
schválením rozpočtu na letošní
rok věnovat pozornost opravám
a údržbě inženýrských sítí ve
vlastnictví obce. Půjde o opravy
komunikací, výspravy výtluků,
penetrační nátěry a doplňování
dopravního značení.
Od měsíce dubna začneme
s další etapou rekonstrukce
vodovodního řadu v Postupicích,
který je na mnohých místech
v havarijním stavu. Jedná se o
úseky na náměstí J. Franka, v ulici
Blanická od Kahounů až k mostu
přes Chotýšanku, dojde i na řad v
ulici V Hůře, nebo alespoň na část,
která vykazuje nejvíce poruch.
Rozpočet obce počítá také s
výdaji na rozšiřování veřejného
osvětlení v Postupicích a osadách.
V současnosti probíhá příprava
na prodloužení sítě osvětlení k
novostavbám rodinných domů
za Janušovými, pod Jednotou a v
Holčovicích.
Nutno také zmínit finanční
prostředky plánované na vyhotovení
projektové dokumentace stavby
nové komunikace s odvodněním
ve východní části obce v ulici K
Chalupám, kde v posledních letech
také vyrostly nové rodinné domy. K
vlastní realizaci stavby dojde nejspíš
až v příštím roce.
Miloslav Půta

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

Postupický zpravodaj

strana 2

Usnesení č. 1/2014

ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice
(ZO) konaného dne 27. 2. 2014 od 17.
hodin v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 (viz příloha zápisu).
2. ZO schvaluje rozpočtový výhled
na roky 2015-19 (viz příloha zápisu).
3. ZO schvaluje směrnici k rozpočtovému hospodaření obce (viz
příloha zápisu).
4. ZO schvaluje rozpočet obce na
rok 2014 (návrh rozpočtu je přílohou zápisu). Celkové příjmy jsou
plánovány ve výši 17.335,51 tis. Kč,
celkové výdaje ve výši 14.443,04
tis. Kč. Přebytek rozpočtu činí
2.892,47 tis. Kč.
5. ZO schvaluje roční účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Postupice za rok
2013 a přerozdělení kladného hospodářského výsledku Kč 39.449,47
následovně: Kč 10.000,- do Fondu
odměn a Kč 29.449,47 do Rezervního fondu.
6. ZO schvaluje zvýšení limitu
hotovosti v pokladně PO z 25.000,Kč na 40.000,- Kč.
7. ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 900,- Kč na úhradu
poplatku za svoz kom. odpadu
20-ti žadatelům. Seznam žadatelů
je součástí zápisu.
8. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o výpůjčce, která je přílohou č. 2 dodatku č. 3 Zřizovací listiny PO ZŠ a MŠ Postupice, okres
Benešov. Předmětem dodatku je
změna hodnoty majetku a výměr
pozemků v čl. I. po rekonstrukcích
ZŠ a MŠ v r. 2012 a 2013.
9. ZO schvaluje novelizaci interní
směrnice č. 1/2011 o postupech při

zadávání veřejné zakázky.
10. ZO schvaluje zachování výše
odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce v nezměněné výši
(tj. dle Usnesení 1/2011 ze dne 23.
2. 2011).
11. ZO schvaluje pronájem poz.
parc. č. 68/1, zahrada, k. ú. Postupice, o výměře 942 m2 a části
pozemku parc. č. st. 54, zastavěná
plocha a nádvoří, k. ú. Postupice,
o výměře 87 m2 a pronájem jedné
místnosti v přízemí budovy č. p. 11
v Postupicích (bývalý sklad železářství vpravo dole) o výměře 25,3
m2 a části kůlny na poz. parc. č. 54
o výměře 10 m2 u č. p. 11
firmě LM a P, spol. s r.o., IČ
40767264, Karlovo náměstí 24, 110
00 Praha 1, za obvyklých podmínek.
12. ZO odkládá rozhodnutí o pronájmu pozemků v k.ú. Roubíčkova
Lhota VK za účelem provozování
zemědělské výroby z důvodu nejasnosti, zda budoucí využití pozemků je v souladu s pravidly využití
území daných provedenými komplexními pozemkovými úpravami
v k. ú. Roubíčkova Lhota.
13. ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc. č. 503/3, ost. plocha,
ost. komunikace, v k ú.
Jemniště, o výměře 12 m2 FCh za
obvyklých podmínek.
14. ZO bere na vědomí kalkulaci
nákladů na vodné a stočné v Postupicích za minulé odečtové období.
15. ZO schvaluje uznání vlastnického práva k pozemkům včetně
budov trafostanic ve prospěch
ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ
45274649. Jedná se o pozemek st.
parc. č. 34, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Čelivo, o výměře 7 m2
včetně budovy stavba technického
vybavení na parcele st. parc. č. 34
k. ú. Čelivo a pozemek st. parc. č.
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181, zastavěná plocha a nádvoří,
k. ú. Postupice o výměře 9 m2
včetně budovy stavba technického
vybavení na parcele st. 181 v k. ú.
Postupice. Obě budovy trafostanic
obec nevedla ve své majetkové
evidenci. ZO obě žádosti schvaluje
s tím, že náklady spojené s převodem vlastnických práv uhradí
společnost ČEZ.
16. ZO uznává vydržení části pozemku parc. č. 398/6, trvalý travní
porost v k. ú. Milovanice dle GP č.
212-4223/2014 díly „a“ o výměře
38 m2 a „b“ o výměře 297 m2 ve
prospěch RP. ZO pověřuje starostu k uzavření notářského zápisu
ve věci uznání vlastnického práva
vydržení. Podmínkou pro sepsání
notářského zápisu je, že RP uhradí náklady spojené se sepsáním
notářského zápisu, náklady pojené
s vyhotovením geodetické dokumentace skutečného stavu průběhu oplocení parc.č. 398/7, k. ú.
Milovanice, obec Postupice ze dne
5. 3. 2013, náklady na vyhotovení
GP a náklady spojené podáním
návrhu do KN.
17. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 30.000,- Kč na vybudování
domovní ČOV ZV.
18. ZO schvaluje výši úhrady za
zřízení věcného břemene 200 Kč
včetně DPH na pozemku obce
parc. č. 1280/1 v k. ú. Čelivo pro
manžele LaPZ (oprávnění). Úplata
za zřízení věcného břemene bude
uhrazena oprávněným před podáním návrhu na vklad do KN.
19. ZO schvaluje zvýšení počtu
zaměstnanců obce o jednoho (celý
pracovní úvazek).
20. ZO schvaluje zařazení správního území obce Postupice do
území působnosti MAS Posázaví
na období 2014-2020. ZO pověřuje
starostu obce podpisem schvalovacího protokolu.
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Zprávy z obce
Mnozí jistě zaznamenali, že
u základní školy opět probíhá
čilý stavební ruch. Nejedná se již
o práce související se stavbou „
Zateplení budovy ZŠ a výměnou
zdroje vytápění“, která byla zdárně
dokončena v loňském roce a dotačně podpořena z Evropských fondů.
Tentokráte jde o terénní úpravy,
zpevnění příjezdové komunikace
ke školní kuchyni a k vratům do
areálu mateřské školy, řešen je i
vstup do tělocvičny vybudováním
chodníku s odvodněním. Parkové
obrubníky vymezují nově vzniklé
zelené ostrůvky mezi vozovkou a
budovou školy a odkloní kola vozidel od lapolu.Také byly vybudovány tři parkovací plochy pro osm až
deset vozidel učitelů a zaměstanců
školy.
V měsíci březnu byla prováděna rozsáhlá údržba zeleně v centru
obce. Jde o zdravotní a bezpečností
řez lip, odborné prořezání stromů a
keřů v parku na náměstí Svatopluka Čecha a ořez všech hlohů. Údržbě dřevin bude věnována pozornost i v letním období. Počítáme s
prořezem a zkrácením větví korun
javorů u kapličky v Miroslavi, s
odstraněním a zkrácením větví
javorů na hřbitově v Postupicích.
Původně bylo uvažováno javory
na hřbitově pokácet, ale brání
nám negativní stanoviko ochránců přírody z Vlašimi. V parku na
náměstí J. Franka bude provedena
postupná redukce a údržba korun
listnáčů. Občané Milovanic určitě
ocení provedený bezpečnostní
řez korun lip kolem kapličky a
na návsi, Novoveští pak zkrácení
léta neudržovaných korun stromů
kolem silnice v blízkosti mostu a
dětského hřiště. Zde bych uvítal
razantnější řešení, tedy pokácení
a výsadbu nových stromů, s tímto
krokem však nesouhlasili ochranáři z ČSOP Vlašim.
Bezpečnější se stane i do-

cházení na nádraží do Lísku, byl
zde proveden ořez suchých částí
stromů na mezi podle silnice před
železničním přejezdem, za zmínku
asi stojí uvést i to, že pozemek a
stromy na něm přešly do majetku
obce v nedávné době.

Drobné sakrální stavby
Ani toto téma není popelkou
našeho rozpočtu. Po loňské větší
opravě a odvodnění okolí kapličky
ve Lhotě Veselce, připravujeme pro
letošní rok zajištění klenby a stabilizaci základů kapličky v Miroslavi
a úpravu střechy a odvodnění kapličky v Jemništi.

Spolkové domy
Dům v Nové Vsi, který je využíván ke společenským, spolkovým
a kulturním účelům, i letos může
počítat s finanční podporou obce.
Nutno ocenit, že bez mnoha desítek bezplatně odpracovaných
brigádnických hodin myslivců,
hasičů a dalších dobrovolníků by
nevzniklo toto příjemné zázemí v
Nové Vsi.
V Dobříčkově u klubovny (bývalé prodejny a stávající knihovny)
plánují místní hasiči letos postavit
venkovní kryté posezení. I zde
obec poskytne finance na materiál.
Snad tato drobná investice napomůže ke sbližování starousedlíků,
chalupářů a nových obyvatel obce.

Podpora spolků
Každoročně plynou finanční
prostředky z rozpočtu obce na
podporu činnosti spolků. Největším příjemcem je tradičně TJ Sokol Postupice, nemalými financemi
jsou podporovány i jednotlivé sbory dobrovolných hasičů a zásahová
jednotka SDH Postupice.
Zastupitelstvo obce dále podporuje aktivity mateřského centra
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Kostičky, postupické ochotníky,
klub seniorů.
V souvislosti se zmínkou o
seniorech je třeba ocenit činnost
Sboru pro občanské záležitosti
při obecním úřadě v Postupicích,
jehož členky navštěvují s malými
dárky naše jubilanty.

Kostel v Postupicích
Kostel je dominatou obce, která
si zaslouží naši pozornost. Obec
vždy podporovala údržbu a opravy
této historicky vzácné kulturní památky určitou částkou z obecního
rozpočtu. Církev v minulosti žádala o finanční příspěvky na různé
opravy a obec přispěla nebo zcela
uhradila například opravu varhan,
věžních hodin, výměnu oplocení,
večerní osvícení kostela a z rozpočtu obce bylo hrazeno i mnoho
dalších výdajů. Je důležité zmínit i
celkovou rekonstrukci velké části
kamenného zdiva kolem hřbitova
a opravu márnice. Je třeba vědět i
to, že vlastníkem kostela a hřbitova
je Římskokatolická církev.
Zastupitelstvo obce je nakloněno rozumným výdajům, a pokud
bude požádáno, jistě uváží investici do majetku církve.
Miloslav Půta

Kontejnery
na třídění odpadu
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o
změně přemístění kontejnerů na tříděný odpad. Nepořádek okolo nich
u Jednoty, který byl na očích všech
projíždějícím naší obcí, nás již delší
dobu nutil k zamyšlení „co s tím?“.
Uvažovalo se o zastřešení stávajícího
místa před Jednotou, ale došlo by
k poměrně velkému zastínění dané
budovy, k znesnadnění přístupu
technických služeb při vyvážení a
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zmenšení parkovací plochy. Další
možností bylo přesunutí kontejnerů
na volný pozemek pod Kotkovi, ale
úprava prostoru zde by stála nemalé
finanční prostředky.
Po dlouhém rozmýšlení a následném jednání p. starosty Půty s
pracovníky technických služeb bylo
vybráno místo za budovou Jednoty.
Toto místo není od původního o
tolik vzdálené, aby pro nás, občany,
bylo zátěží ho jako dosud plně využívat. Doufám, že touto změnou přispějeme k lepšímu vzhledu obce.
Žádáme tímto občany, aby nové
prostory plně využívali a nehromadili veškerý odpad do kontejneru jen
na Kavčíně! Moc bychom si nepomohli, kdyby se nepořádek přesunul
jen o pár desítek metrů dál.
Děkujeme za pochopení a doufáme v kladný přístup k této změně.
Radka Marešová

Česká pošta - změna
úředních hodin
Od 3. 3. 2014 byly provedeny
změny úředních hodin na pobočce
České pošty v Postupicích. Nové
úřední hodiny pro veřejnost, respektive jejich rozsah, byl stanoven podle
velikosti obce. Po dohodě s panem
starostou pošta stanovila hodiny
tak, aby nejdelší otevírací doba byla
v pondělí, ve středu a v pátek. V úterý, kdy neordinuje paní doktorka
Krčmová a prodejna potravin má
otevřeno pouze dopoledne, někteří
obyvatelé z okolních místních částí
do Postupic nejezdí. Z těchto důvodů je v úterý otevřeno pouze dvě
hodiny.
Nově stanovené hodiny pro veřejnost:
Pondělí 8:00–10:00 13:00–17:00
Úterý 8:00–10:00
Středa 8:00–10:00 13:00–17:00
Čtvrtek 8:00–10:00 13:00–16:00
Pátek 8:00–10:00 13:00–17:00

Pokračování ze str. 1
dobříčkovští i zdejší.
V roce 1919 se konaly podle nového
volebního řádu v měsíci červnu volby.
V obci utvořila se jedna kandidátní listina, a proto voliti se nemuselo. Z Lísku
byli zvoleni Jan Mrkvička domkář a
tesař, Josef Petr domkář, Jaroslav Benák
rolník a Frant. Zach domkář. Při volbě
starosty dne 25. 6. zvolen byl obecním
starostou Jaroslav Benák z Lísku.
V první světové válce padli tito lísečtí občané: Josef Cacák, Jaroslav Cacák,
František Hrstka, Alois Březina, František Mikulášek. Jako italský legionář
bojoval Josef Tůma krejčí, francouzský
legionář František Cacák, ruský legionář
Antonín Tůma.
V roce 1921 koupil Adolf Maudr obchodník z Vršovic od Frant. Mikuláška
v Lísku domek čp. 19 za 39.333 Kč, který
nově zrestauroval a v hostinec upravil.
V červnu se v něm konala první taneční
zábava. V tomto roce vystavěl si Josef
Hrstka takto zřízenec u dráhy domek na
občinách, vedle Fryšových, ku kteréžto
stavbě dostal nouzovou podporu. Při
kopání nové silnice, která se staví ze
státní silnice přes Dobříčkov na Lhotu
Roubíčkovu vykopali dělníci tři kostry
a to dvě mužské a jednu ženskou. Podle
dobrozdání MUDr. Jana Ptáčníka byly
tam zakopány asi před sto lety. Bylo tam
asi někdy za válek obvaziště, kdež byla
dána první pomoc raněným (Raňkov) a
u tohoto asi 100 kroků se vykopaly.
V roce 1925 bylo schváleno, aby
vystavěla se silnice od hranic Lhota
Roubíčkova přes Lísek na nádraží
Jemniště – Postupice. Silnici přes Lísek
postaví okres, ku kterému cíli dá naše
obec 42.206 Kč, státní podporu vyžádá
si okres a sám ostatních okolo 30%. Dne
26. srpna v ranních hodinách snesla se
nad naší obcí bouře provázená průtrží
mračen. Ješto celou noc pršelo, rozvodnily se všechny potůčky, že podobaly
se řekám. Všeho bylo pod vodou pole
i louky. Voda šla přes hráze rybníků.
V Lísku čekali s hrůzou, že hráz povolí
i u jejich rybníka. Dne 3. října o 3⁄4 na
11hod. noční vzňal se oheň u Maudrů
v Lísku čp. 19 asi od komína a vyhořela
mu celá budova. Hned se dal do stavby,
a do zimy má postaveno.
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V roce 1930 Na pastvině u nádraží
koupené od osady Jemnišťské vystavěl
si domek popovský příslušník Karel Vyhnal a prodává tam lahvové pivo a tabák,
má trafiku. Při sčítání lidu prováděném
dle stavu 1. prosince v 12 hod. půlnoční
napočítáno bylo obyvatelů v osadě Lísek 112 a 33 bytových stran.
Rok 1932. Dne 4. února ráno vyhořel nově postavený domek Karla Vyhnala v Lísku čp. 21 u nádraží. Praví se, že se
vzňal od jisker zahnaných na půdu z parostroje vlaku. Dne 15. května ustavil se
v naší obci sbor dobrovolných hasičů a
v ustavující valné hromadě sboru konané 15. května zvoleni byli funkcionáři:
Starosta Jaroslav Benák, místostarosta
Anton Sochůrek, velitel Josef Zeman,
podvelitel Frant. Tůma, jednatelem
Frant. Svatek, pokladník Jaroslav Zach.
První okrskové cvičení konal sbor dne
16. června v roce 1935. Na toto cvičení
koupena byla sboru ruční stříkačka.
V roce 1938 sbor hasičský postavil si
zbrojnici v Jemništi v rohu zahrady
pana Sysla proti zámecké kryptě. Veškeré práce konali hasiči i občanstvo zdarma. Osada Jemniště darovala na stavbu
1.000Kč a sboru půjčila 3.000 Kč.
Vlastníci čísel popisných v osadě
Lísek ke dni 31. 12. 1934. čp. 1. Václav
a Anežka Svatkovi. 2. Anna Kučerová, 3.
Jan a Albína Mrkvičkovi, 4. Jan a Marie
Frejkovi, 5. Frant. a Anastázie Tůmovi,
6. Frant. a Marie Vosátkovi, 7. Frant. a
Anna Strakovi, 8. Jaroslav a Anna Benákovi, 9. Anna Zemanová, 10. Václav a
Anežka Vladykovi, 11. zrušeno, poslední
majitel Hajdánek, 12. Antonín a Anežka
Hrstkovi, 13. Frant. a Anastázie Tůmovi,
14. Frant. a Antonie Zachovi, 15. Marie
Hampejsová, 16. Terezie Mensdorfová,
- cihelna, 17. Otto a Anna Fryšovi, 18.
Jan a Anna Tůmovi, 19. Karel a Anežka
Hýnovi, 20. Alois a Marie Medalovi, 21.
Karel a Božena Vyhnalovi, 22. Frant. a
Anna Měchurovi, 23. Josef a Kateřina
Foubíkovi, 24. Antonín Tůma, 25. Josef a
Anna Marušákovi. Je zajímavé porovnat,
jaká převládala jména. To je jen několik
zajímavostí z osady Lísek podle tehdejšího kronikáře.
Připravil Jiří Šesták
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S chválený rozp o čet ob ce Postupice na rok 2014
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

2.600
90
280
2.700
489,63
6.000

Odvody za odnětí lesní půdy

1,44

Poplatek likvidace KO

800

Poplatek ze psů

28

Poplatek za rekreační pobyt

3

Poplatek za užívání veř. prostranství

1

Poplatek z ubytovací kapacity

3

Odvod výtěžku z prov. VHP

50

Odvod z VHP

50

Správní poplatky

17

Daň z nemovitostí

1.460

Dotace na školství a vykon. st. správy

171,8

Příjem z hospodaření v lesích
Těžební průmysl - lom Mladovice
Vodné

825
55
258

Vratka popl. podz. vody vyúčt. zálohy
Stočné

52,47
480

Rybníky - pronájem

1

Knihovna - poplatky

0,8

Byty - nájmy + služby

409

Nebytové prostory - nájmy + služby

95

Hrobné

15

Doprava Zetorem

30

Pronájem pozemků

74

Umístění zařízení Wifcom

11,37

Pronájem kontejner, valník, žebřík

1

Svoz KO podnikatelům - smlouvy

63

EKO-KOM třídění odpadu

190

Úroky

30

Celkem

17.335,51

Celkové příjmy

17.335,51

Celkové výdaje

14.443,04

Přebytek rozpočtu

2.892,47

Zůstatek na BÚ k 31.12.2013

9.450,91

Příspěvek na psí útulek Maršovice

9,36

Lesy

270,9

Místní komunikace

1.198

Neinv. transfer DSO Benebus
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
(z toho příspěvky na domovní ČOV 150 tis.)

205,2
1.996,6
920

Mateřská škola

21,28

Základní škola

331,29

Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ

1.900

MLK Postupice a Dobříčkov

83

Kronika

13

Kapličky

5

Kostel

5

Neinv. transfer Ochotnický divadelní spolek
SPOZ + důchodci

10
123

Neinv. transfer TJ Sokol Postupice

96

Dětská hřiště, sportovní aktivity

6,5

Neinv.transfer RC Kostičky

12

Bytové hospodářství

72,1

Nebytové hospodářství

139

Veřejné osvětlení

620

Pohřebnictví

18

Územní plánování

25

Komunál. služby a úz. rozvoj - místní hosp.

667,93

Neinv. transfer DSO Chopos

150,74

Nebezpečný odpad

35

Komunální odpad

854

Tříděný odpad

260

Veřejná zeleň
Požární ochrana - dobrovolná část
Neinv.transfer SDH Jemniště
Neinv.transfer Sdružení hasičů ČMS, okr.Bn
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Neinv. transfer SMO ČR
Služby peněžních ústavů-bankovní poplatky

227
192,39
25,82
1
915,5
1.950,41
4,5
15

DPPO, DPH

468

Vratka nedočerpané dotace hasiči

0,02

Věcný dar o.s. Záškolák
Neinv. transfer Benkon
Neinv.transfer odborové organizaci
Nespecifikovaná rezerva

Výdaje celkem
Obec Postupice - tel. 317 796 220 - postupice@chopos.cz - www.chopos.cz
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Plán akcí v Postupicích
Všichni nadšenci, kteří se podílejí
na pořádání akcí v Postupicích, sestavili plán, aby se vzájemně jejich snažení něco uskutečnit nepřekrývalo.
Lidé, kteří by chtěli pořádat další akce,
se mohou podívat na stránky obce
Postupice www.obecpostupice.cz do
rubriky Aktuality, kde najdou, kdy
se v obci a jejím okolí něco pořádá, a
zvolit tak volné datum.
Pokud by někdo chtěl přidat událost do plánu akcí, napište prosím na
e-mail: putova@chopos.cz nebo zavolejte na telefonní číslo: 724 592 215.
Anna Půtová

PŘEHLED AKCÍ

- Domácí potřeby – nádobí bílé i
černé, skleničky – nepoškozené
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
Věci, které vzít nemůžeme:
- Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
(z ekologických důvodů.)
- Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
Znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční v budově staré
školy:
Dne 9.5.2014 od 16.00 do 19.00 hod.
Dne 10.5.2014 od 9.00 do 12.00 hod.
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.

19.4.2014 - Velikonoční zábava
ROCK-TOM - Restaurace u Sokola
26.4.2014 - Slavnostní otevírání
naučné stezky ke Špulce - ZŠ Postupice
3.5.2014 - Procházka pohádkovým
lesem - RC Kostičky
10.5.2014 - Kapr Kulišák - OS
Záškolák - rybářský kroužek
15.5.2014 - Výstava HOBBY České
Budějovice – zájezd Senioři
1.6.2014 - Divadelní představení
dětí - Ochotníci Postupice
11.6.2014 - Divadelní představení
dětí pro školy - Ochotníci Postupice
16.6.2014 - Lipno - Stezka
korunami stromů – zájezd – Senioři
20.6.2014 - Běh Naděje - ZŠ Postupice
28.6.2014 - Hasičská soutěž - SDH
Jemniště

Informace pro seniory

Sbírka
použitého ošacení

Přehled práce našich seniorů
- 24. a 25. 1. 2014 jsme uspořádali výstavu kronik a fotografií z naší obce.
Proběhla i beseda s naším kronikářem panem Jiřím Šestákem. Osobně
jsme pozvali i naše starší občany
narozené do roku 1934. O výstavu i
besedu byl veliký zájem a budeme se
snažit tuto akci opakovat.
- Exkurze do pivovaru Velké Popovice dne 11.3.2014 se všem líbila a byl o

- Letního a zimního oblečení dámské, pánské, dětské, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
- Látky (minimálně 1m², prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)

o plánovaných akcích na r. 2014

11.3.2014 – návštěva pivovaru Velké
Popovice
18.4.2014 – akce sejdeme se „U Sokola“ – je zrušena
15.5.2014 – hobby České Budějovice
16.6.2014 – Lipno – stezka „Korunami stromů“
20.9.2014 – výstava „Zahrada Čech“
Litoměřice
7.11.2014 – odpolední posezení
„U Sokola“
Termíny zájezdů jsou informativní, skutečný termín bude uveden
na plakátech a na INFO – lince Postupic.

duben 2014

ni velký zájem
- Vycházek seniorů s hůlkami se zúčastňuje stále více zájemců i z okolních obcí
10.2.2014 – Nová Ves, Leč, Lísenec
25.2.2014 – Louňovice, Blaník, Kondrac
3.3.2014 – Kopaniny, Žebrák, Čertova
skála, Miroslav, Peklo, Leč, Lísenec
19.3.2014 – Popovice, Věžničky, Kamenná Lhotka, Želichov
- Již několik čtvrtečních večerů jsme
si vyhradili pro setkání seniorů na
OÚ. Pleteme, háčkujeme a povídáme.
Doufáme, že se všem seniorům
naše akce líbí a budou se jich zúčastňovat. Velká účast a Vaše spokojenost,
to je naše největší odměna.

Vítání občánků
– výzva obecního úřadu

Narodilo se Vám miminko a měli
byste zájem o účast na slavnostním
vítání občánků? Stačí oznámit jméno
a datum narození dítěte, jména rodičů a adresu trvalého bydliště na tel.:
317 796 220, e-mail: postupice@chopos.cz nebo osobně na OÚ Postupice
u paní Kakosové.

RC Kostičky
S ustupující zimou a jarním oteplováním jsme v Kostičkách po nějaké
pauze obnovili pravidelný úterní program. Každé úterý odpoledne od 14:
30 do 16:30 funguje herna. Během této
doby je možné přijít s dětmi a strávit
odpoledne v příjemném prostředí
s ostatními maminkami a dětmi. Ty
mají k dispozici různé druhy hraček,
při pěkném počasí je možnost jít ven a
využít blízkosti dětského hřiště.
Zimní večery sice letos nebyly
dlouhé a chladné, přesto jsme je využily k tomu, abychom se při našich tvořivých večerech naučily dalším technikám a vyrobily si několik pěkných
věcí. V prosinci jsme ze slámy vyráběly vánoční ozdoby, některé z nás zprvu
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zaskočilo, že to není věc snadná. Ruce
se nám motaly, sláma neposlouchala a
už vůbec nevznikalo to, co mělo. Nicméně jsme byly statečné a vytrvalé a
nějakou tu ozdůbku si domů odnesla
každá. V lednu jsme pletly ozdobnou
šálku. Mnohé se bály stejné záludnosti
jako u slámy, ale ukázalo se, že jehlice
a vlna se dá krotit mnohem snáz. Šály
jsme i přesto, že někomu se podařilo
během pletení i párat, zvládly na jedničku úplně všechny. Škoda jen, že se
nedostavilo zimní počasí, abychom se
jimi mohly náležitě chlubit. Únor byl
ve znamení korálků a drátků, výsledkem byl okrasný dekorační stromek
z korálků. Byla to velmi jemná práce
s malými korálky a tenkým drátkem,
techniku jsme ale zvládly celkem rychle a dále záleželo jen na fantazii. V našich rukách tak během večera vzniklo
několik pestrobarevných palem,
stromečků i rozkvetlých květináčků.
Poslední tvořivý večer tento školní
rok se pokusíme ozdobně obháčkovat polystyrénové vejce. Možná si
zase zamotáme ruce, možná budeme
zase párat a možná budeme chvílemi
propadat zoufalství z naší neschopnosti, ale pevně věřím, že háčkované
velikonoční vajíčko si vyrobí a odnese
domů každá ze zúčastněných. A když
ne, určitě zůstane pocit z příjemného
večera. Poděkování patří všem našim
instruktorkám - paním Patrákové,
Jurníčkové, Půtové a Votápkové.
Čeká nás také šestý Velikonoční
jarmark a šestý ročník Procházky pohádkovým lesem. Pohádkový les bude
letos o něco později, a to 3. 5. 2014.
Doufám, že i přesto nám zachováte
přízeň a přijdete se na naše pohádkové postavy podívat. Letos se nám opět
ohlásil Křemílek a Vochomůrka, prý
nás již dva roky neviděli. Sedmimílové
boty začínají být netrpělivé a chtějí
ven, a obávám se, že opět nebude chybět čarodějnice. Kdo ví? Nezbývá nic
jiného, než přijít zjistit, kdo za námi
letos do lesa opravdu přijde. Budeme
se moc těšit na Vaši návštěvu.
Příjemné jarní dny přeje
za RC Kostičky Štěpánka Tůmová

Divadelní jaro
Postupičtí herci nezahálejí ani
na jaře. Zatímco si dospělí užívají
zasloužilého odpočinku po náročné
zimní sezoně, zkoušet začínají děti.
Starší děti se v dubnu zúčastní krajské
soutěže Dětská scéna s detektivkou
„Kdo to byl“, a proto není čas na nazkoušení nového představení. Mladší
děti nacvičují s Milenou Kunešovou
pohádku Sněhurka. Role už byly rozdané a všichni – hlavně trpaslíci - se
moc těší. Představení bude pravděpodobně koncem května. Aby starší děti
nepřišly o vystoupení před domácím
publikem, zazpívají před představením Sněhurka několik veselých
písniček. Na fotografii jsou děti při
nácviku dramatických etud.
Blanka Jíšová

Hasičská činnost
jemnišťských hasičů
V sobotu 22.6.2013 uspořádal na
fotbalovém hřišti v Postupicích Sbor
dobrovolných hasičů Jemniště již
VII. ročník soutěže v požárnických
disciplínách. Soutěže se zúčastnilo
dvanáct družstev mladých hasičů, sedm družstev žen a dvanáct
družstev mužů. V mladší kategorii
mladých hasičů (do 11 let) vyhrálo
družstvo SDH Teplýšovice, 2. místo
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SDH Kondrac, 3. místo SDH Miličín.
Vítězství v kategorii mladých hasičů
starší kategorie (do 15 let) zůstalo v
Jemništi, 2. místo SDH Kondrac, 3.
místo SDH Bystřice. Ženskou soutěž
vyhrálo družstvo z Tomic, 2. místo
Bílkovice a 3. místo Čeňovice. Mezi
muži vyhráli hasiči z Ouběnic, 2.
místo hasiči z Tomic a 3. místo hasiči
z Nesvačil. Večer byla v areálu fotbalového hřiště zábava s živou hudbou,
při které hrála jemnišťská „hasičská“
kapela (Vlastimil Štětina, Karel Vesecký, Karel Stejskal a Jiří Kladiva),
která se střídala s dvojicí hudebníků
z Postupic Jiří Fejtek a Michal Matoušek. Tak jako každý rok, tak i letos
dorazila na naší soutěž nová družstva, která u nás ještě nestartovala.
Přijela družstva z jiných hasičských
okrsků, což nás moc těší, protože
naše soutěž je kladně hodnocena. U
mladých hasičů přijelo poprvé družstvo z Bystřice. U dospělých dorazili
hasiči z Tomic, Ouběnic a Čeňovic.
V sobotu dvanáctého října jsme
s mladými hasiči vyrazili do Jizbice
u Čechtic na podzimní kolo hry
Plamen. Jedná se o branný závod,
při kterém se běhá v přírodě a plní
řada úkolů (střelba ze vzduchovky,
zdravověda, topografie, azimut, překonání překážky přes vodorovné
lano apod.). Mladší družstvo skončilo ze dvanácti družstev třetí. Starší
v letošním roce opravdu zabrali a ve
veliké konkurenci devatenácti druž-
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stev vyhráli. Kromě střelby neměli
v žádné další disciplíně trestné minuty
a běžecký čas na 3 km trati měli taky
nejlepší. Nakonec z toho bylo první
místo z podzimního kola, které jsme
ve starší kategorii ještě nikdy nepřivezli. Takže jsme moc rádi, že obě
družstva mladých hasičů skončila na
bedně. Tento velký úspěch jsme poté
řádně oslavili v naší hasičárně.
Další činností několika členů
i mladých členů SDH Jemniště je
účinkování v Ochotnickém spolku
v Postupicích. Více o divadle v článku
o činnosti ochotníků.
Závěrem bych chtěl oslovit potencionální zájemce o rozšíření řad hasičů v Jemništi, aby mi zavolali na tel.
č. 736 725 686. Jinak děkuji všem za
jakoukoliv činnost pro jemnišťské hasiče a loučím se s přáním pokračování
hasiččiny v Jemništi jako doposud.

závod jednotlivců). Dále při podzimním kole soutěže běháme v přírodě (branný závod všestrannosti),
střílíme ze vzduchovky, učíme se
topografii, požární ochranu, zdravovědu.
V zimě jezdíme na hory, jezdíme bruslit, v létě vyrážíme na řeku,
kterou sjedeme na raech či kánoích. Na konci prázdnin jezdíme na
víkendový puťák do přírody. Pálíme
čarodějnice, pleteme pomlázky.
Prostě u nás ve sboru se snažíme, aby se nejednalo o jednostranně zaměřenou sportovní aktivitu.
Některé akce děláme i s našimi
dospělými hasiči.
Miroslav Fürbacher, velitel a vedoucí mladých hasičů SDH Jemniště

Miroslav Fürbacher
velitel SDH Jemniště

okolí už dotváří dobrovolníci.

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ

Kdo by se chtěl stát mladým hasičem
nebo dorostencem či dorostenkou
SDH Jemniště a je ve věku 5 - 18 let, ať
zavolá na tel č. 736 725 686 nebo napíše e-mailem m.furbacher@seznam.cz.
Děláme hasičský sport (požární
útok s vodou, čtyři různé štafety a

Špulka je dokončená,
Je tomu tak. První březnový týden pracovníci firmy Chláde&Tintěra Pardubice a.s. dokončili poslední
práce na rozhledně Špulka. Mírný
průběh letošní zimy nakonec pomohl
dodělat dílo, na které jsme delší dobu
čekali. Zdálo by se, že tím vše končí
a začíná pouze to příjemné – otevřít
a těšit se z nové rozhledny. Není všemu konec a do otevření zbývá ještě
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dost práce. Hned, jak kopec opustila
stavební technika, nastoupili dobrovolníci. O sobotách i všedních dnech
se postupně upravuje okolí rozhledny. Kolem kamenné mapy vznikají
z kamene poskládané valy, čistí se
okolí, instalují se dřevěné panely, lavičky, kameny s dárci, dokončuje se
kruhová naučná stezka pod rozhlednou. Vyjmenovat vše, co je ještě třeba udělat po legislativní stránce, by
vydalo na mnoho stran. Každý den
chodí na kopec skupinky lidí, místo
intenzivně ožívá a roste nedočkavost
s blížícím se otevřením.
Průběh celé akce jsme fotili i
natáčeli, prostřednictvím elektronických nástrojů rozesílali informace a ze shromážděných záznamů
vytváříme film o Špulce. Když jsem
sepisoval fakta o vzniku a průběhu
projektu pro komentář k filmu, narazil jsem na zajímavé okolnosti. Asi
bylo pošetilé chtít otevřít rozhlednu
v jiném měsíci než v dubnu. Měli
jsme tušit, že je duben pro Špulku
z nějakého důvodu důležitý. Několik let zpátky se totiž v dubnu děly
události, které zásadním způsobem
posouvaly prvotní myšlenky ve
skutečnost. Od dubna 2008 a během
následujícího roku jsme se zástupci
obcí hledali nosné téma společného
projektu. V roce 2010, konkrétně
28. dubna jsme už pomocí balónků
měřili výšku budoucí rozhledny. 26.
dubna 2011 byla dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení a ve stejný den poprvé
vystoupali starostové a starostky
z mikroregionu CHOPOS na kopec
Březák. 3. dubna 2012 jsme vybírali
dodavatele stavby a o rok později
27. dubna 2013 se už na kopci poklepával základní kámen. Datum
slavnostního otevření rozhledny
tedy zákonitě připadl opět na duben.
Tímto všechny zveme dne 26. dubna 2014 v 9.00 hod. do Lbosína na
kopec Březák. Budeme společně otevírat rozhlednu Špulku a naučnou
stezku. Brzy na viděnou Špulce.
Mirek Kratochvíl

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

Postupický zpravodaj

strana 9

duben 2014

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
zábavu dětí se během tance a
Dětský maškarní Orůzných
Mateřská školka
soutěží postaraly členky
Záškoláka (samy již tradičně v karkarneval
Letošní zima radovánkám dětí na
nevalových převlecích – ženy, díky)
sněhu nepřála a nezbývalo, než uspořádat v lednu improvizované zimní
hry a soutěže alespoň ve třídě. Takové
bruslení po koberci v papírových krabičkách od kapesníků je velká legrace.

Náladu nám pozvedlo koncem února
divadelní představení Kyklopci s chytlavou a dětmi dodnes oblíbenou písničkou a nedlouho poté Masopustní
průvod obcí.
20.3. nás čekaly hned dvě akce:
Odmykání zahrady s úkoly, upečeným
maxiklíčem od paní Měchurové a
pokladem od skřítka Aloise, a odpolední úklid zahrady. Za pomoc velmi
děkujeme všem obětavým maminkám
a babičkám a dědečkovi Martínkovi
– jedinému zástupci mužů. A že se
mužská ruka při práci na velké zahradě hodí! Nezahálely ani děti a činily
se při hrabání listí a odnášení větví.
Na závěr jsme poseděli u ohýnku při
opékání špekáčků, s kávou a výbornou
bábovkou od paní kuchařek ze školní
kuchyně.
Pondělní sněhová nadílka byla dozajista proto, že jsme dosud nevynesli
Morenu. To jsme napravili ve středu
25.3., kdy byla za účasti všech dětí
vhozena do potoka, aby zimu již nenapadlo vynahradit si zimní lenošení…
Hana Kladivová

Tělocvična školy se dne 22. února
zaplnila princeznami, zvířátky, piráty,
čarodějnicemi, vílami, klauny a dalšími karnevalovými maskami. V toto

sobotní odpoledne se přišlo pobavit
70 dětí a s nimi stejný počet dospělých. O hudební produkci se postaralo torzo hudební skupiny Profil.
V jeho podání zazněly především
dětské písničky z pohádek, které děti
znají, a tak si při reji masek většina
z nich s kapelou od plic zazpívala.

i starší děvčata ze školy a pomocnice z řad již vyšlých děvčat, které
to s námi stále baví (viď, Eliško a
Báro?). Nejlepší masky již několik let
nevyhodnocujeme (kdo se má dívat
na to množství zklamaných, na které
se nedostane?!), a tak si drobné ceny
odnášely po ukončení karnevalu
všechny děti. Samozřejmě se nejvíce
osvědčily balónky, které vždy až do
závěru tvoří výzdobu tělocvičny a
pak o ně nastává ten správný boj.
A protože jsme na tuto situaci již
připravené – balónků na každého
zbylo dost.
Budu se asi opakovat, ale bez
pomocníků z řad dobrovolnic by
se tato akce nedala pořádat, ať už
se jedná o děvčata přímo „v centru
dění“, nebo paní kuchařky, které
zabezpečují „občerstvovací stanici“.
Ještě jednou díky.
Jana Jíšová

Den ředitelky
I když už na pedagogické radě
v lednu bylo jasné, které děti si za-
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slouží odměnu v podobě výletu, musely si tentokrát trochu počkat. První
únorový týden patřil LVK, druhý
jarním prázdninám, a tak se Den
ředitelky posunul na konec února.
Myslím, že to nikomu nevadilo,
počasí vyšlo nádherně a dopoledne
jsme si pěkně užili.
Nejdříve byly děti pozvány k panu starostovi. Dostaly malé občerstvení a s panem starostou si popovídaly. Pak jsme se vydali do cíle naší
cesty. Samozřejmě nikdo nevěděl,
kam jedeme, to je vždy překvapení.
Tentokrát jsme navštívili prostor,
který nemáme daleko, ale málo lidí
o něm ví. Skrývá se v Bruku u zastávky vlaku Domašín v bývalých
kasárnách. Jeli jsme si prohlédnout
Středisko kynologie Policie ČR pro
Středočeský kraj. Čekali na nás policisté i pejsci. Děti se dozvěděli, jak se
psi vybírají, cvičí, jak se o ně páníčci
starají. Vše bylo doprovázeno ukázkami. Psi nám předváděli, jak umí
poslouchat, zvládat překážky, hledat
pachatele, zadržet ho, vyčenichat
drogu, výbušninu, ohnisko požáru
a další věci. Děti se proháněly v policejních autech, zkoušely policejní
sirény i střílely z opravdové policejní
pistole. Celé dopoledne jsme zakončili u táboráku, kde jsme si opekli
špekáčky. Musím říct, že špekáčky
na ohni koncem února nepamatuji.
Myslím, že se děti výborně bavily,
ale odnesly si i dost vědomostí a zážitků. Doufám, že tato akce přispěje
k jejich motivaci dobře zvládnout
další půlrok ve škole.
Miroslava Ottlová

Lyžařský výcvikový kurz
V době od 2. do 8. února tohoto
roku uspořádala základní škola pro
žáky 2. stupně lyžařský výcvikový
kurz. Spolu s 18 žáky jela jako dozor paní učitelka Marková a jako
instruktoři lyžování paní učitelka
Suková a pan učitel Kaška. Uby-

továni jsme byli na chatě Vermont
v Bedřichově v Jizerských horách.
Vzhledem k letošní zimě jsme
měli poměrně štěstí na sníh a lyžařské podmínky. Sněhu nebylo mnoho, ale přesto žáci denně lyžovali
jak na sjezdovce Malinovka, tak na
běžeckých tratích. V období před
naším termínem zájezdu do hor i
po něm bylo sněhu velmi málo nebo
téměř vůbec nebyl.
Žáci byli rozděleni do dvou
družstev. Začátečníky vedla paní
učitelka Suková a ty pokročilejší pan
učitel Kaška. Všichni lyžaři se buď
zdokonalili ve své lyžařském stylu,
nebo ti, kteří stáli na lyžích poprvé,
se lyžovat naučili. Někteří žáci si
poprvé v životě vyzkoušeli běžecké
lyžování a někomu se dokonce jízda
na běžkách zalíbila vice než sjezd.
Uprostřed týdne byl zařazen
odpočinkový den, v němž jsme si
zašli zaplavat do bazénu v Jablonci
nad Nisou. Poté jsme si prohlédli
město a navštívili Muzeum skla a
bižuterie.
Naštěstí jsme se všichni v pořádku vrátili po týdnu do Postupic a
přivezli si spoustu zážitků a vzpomínek na společně strávené chvíle, někteří i nějakou bižuterii jako dárek.
Pavla Marková

duben 2014

Ples OS Záškolák
Dne 15. března se konal již 13.
ples Občanského sdružení Záškolák při ZŠ. O tom, že se stal ples již
tradiční a hlavně vyhledávanou akcí
roku, svědčilo již to, že ihned po
zahájení předprodeje vstupenek byl
sál vyprodán a došlo i na rezervaci
stolů v „hospodě“. Trochu jsme se
obávali toho, jak si Sokolovna poradí s kapacitou lidí, kterou již mnoho
let nezažila, ale díky obsluze pod
vedením Jitky Šestákové vše dopadlo
na jedničku.
Na zahájení plesu vystoupila
děvčata ze školy (V. a L. Koukalovy
a N. Dušková) s tanečním vystoupením ve vlastní choreografii na
remix moderní hudby, v průběhu
večera pak ještě mažoretky z Vlašimi
pod vedením p. J. Houdka. Tradiční
skupina Profil pod vedením T. Maďara svou hudební produkcí dostala
do varu všechny chtivé tance a plný
parket do časných ranních hodin
byl důkazem toho, že zvolená hudba
plně vyhovovala nárokům publika.
Poděkování patří všem, kdo se na
přípravě a organizaci plesu podíleli,
hlavně sponzorům, díky nimž přibylo do pokladny pro potřeby dětí
nemálo finančních prostředků na
podporu jejich školní i mimoškolní
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činnosti. V neposlední řadě bych
ještě poděkovala „omladině“, která
se na ples dostavila ve společenském
oblečení a i tím byl plesu dodán
punc společenské události na vysoké
úrovni. A tak zbývá jen konstatovat,
že i když to byl ples 13., nebyla pro
nás třináctka smolným číslem.
Tak ještě jednou všem díky a za
rok ve stejnou dobu zase na shledanou.
Jana Jíšová

Bude nám chybět

V těchto dnech se mi nepíše
dobře o veselých historkách z naší
školy. Naprosto nepřipravené nás ve
škole zastihlo oznámení o úmrtí naší
dlouholeté spolupracovnice Jarmily
Beránkové. Nebudeme si nic nalhávat, v práci jsme všichni nahraditelní,…..ale lidsky ve škole po „Jarce“
zůstane ještě dlouho prázdno. Prostě
sem tak nějak patřila. Její výroky
typu: „Vy všechno víte, nevíte náhodou…..?“, „Kájo, oběd!“ nebo prosté
oznámení „Už rostou, na Kopaninách jsou auta a táta byl se psem a
našel“. A taková diskuse o tom, jestli
do správné dršťkové patří kořenová
zelenina či nikoli, že nejlepší dort je
vepřové koleno, ta neměla chybu. A
jak naše děti mají ta auta, motorky,
jak se o ně strachujeme …..bylo by
toho hodně, na co vzpomínat. A tak
- kdo jste ji znali, věnujte jí spolu
s námi tichou vzpomínku.

prvňáčkové seznamovat s prostorami
školy, potkávat své budoucí pány a paní
učitelky, ale především okusí, co je čeká,
až na začátku školního roku nastoupí
do 1. třídy. Během této doby projdou
téměř všemi vyučovacími předměty.
Budou se učit básničku, poznávat některá písmenka, počítat různé předměty, vyrábět jednoduché výrobky, kreslit
obrázky a poprvé si vyzkouší i práci na
interaktivní tabuli, která se stala velmi
oblíbenou pomůckou mezi dětmi.
Hlavním cílem však zůstává, aby se děti
lépe poznaly mezi sebou a seznámily se
se svou třídní učitelkou, učily se spolupracovat, navykly si na délku vyučovací
hodiny tak, aby jejich adaptace na školní prostředí proběhla co nejlépe.
Doufám, že se budoucím prvňáčkům bude ve škole líbit a že se celé
prázdniny budou těšit na to, až se v září
zase potkáme.

duben 2014

Masopustní průvod
Masopustní průvod obcí se v Postupicích stal tradicí. Letos vyšlo masopustní úterý na krásného 4. března. Tentokrát nám ani nepršelo, ani
nesněžilo a děti z MŠ a ZŠ si mohly
dopoledne naplno užít. Oblékly si
krásné a různorodé masky. Viděli
jsme víly, čarodějnice, princezny,
čerty, fotbalisty, vodníky aj. K průvodu se přidali i maminky s kočárky
a zaměstnanci školy. Pan starosta
nám průvod v maskách povolil, a
tak jsme mohli začít po obci zpívat a
rejdit. Navštívili jsme místní obchody, poštu, jídelnu. Děti si dopoledne
užily, dostaly sladkou odměnu a po
obědě je čekal maškarní rej ve školní
družině.
Ivana Svobodová

Veronika Suková

Jana Jíšová

Škola nanečisto
Dne 29. 1. 2014 proběhl na Základní škole v Postupicích zápis dětí do 1.
třídy. Zápisu se zúčastnilo třináct dětí.
Na dvanáct z nich nyní čeká milá povinnost a tou je navštěvování projektu
nazvaného Škola nanečisto.
Po deset týdnů se budou zářijoví
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Zajímá vás, kolik pracovalo v JZD v roce 1988 ve středisku Postupice lidí?
Tuto zprávu napsal do Zpravodaje v roce 1988 pan Roub, vedoucí střediska.
50 členů v živočišné výrobě
(včetně prac. důchodců),
průměrný věk 45,5 let
29 členů v rostlinné výrobě
pracují podle potřeby v sezoně
průměrný věk 61,6 let
(z toho pouze čtyři nedůchodci)
23 traktoristů
průměrný věk 40,7 let
27 opravářů včetně truhlářů
průměrný věk 34,5 let
10 THP včetně skladníků, 5 zedníků a 4 členky v mateřské školce
Dále máme na našem středisku 98 nepracujících důchodců
průměrný věk 73,3 let
Úkoly rostlinné i živočišné výroby
jsou zajišťovány mnohdy ve složitých
podmínkách,
nepřízně
počasí,
mnohdy se projevuje nedostatek
pracovních sil, hlavně v živočišné
výrobě a stále méně lidí máme na
ruční polní práce.
Protože si naše JZD váží práce
všech
družstevníků,
snažíme
se o zlepšení jejich kulturně
společenského života: Většina členů
JZD (i někteří nepracující důchodci)
využívají možnosti společného
stravování v družstevní jídelně.
Jsou
poskytovány
nenávratné,
bezúročné půjčky na stavbu

rodinných domů a na pořízení
nábytku. Je podporována činnost
sportovních oddílů JZD hokej,
šachy. Družstevníci mají možnost
letní i zimní rekreace domácí i
zahraniční. Děti družstevníků se
každoročně
zúčastňují
letních
pionýrských táborů, organizovaných
OV SDR. Jsou pořádány zájezdy,
navštěvujeme divadelní představení,
koncerty
atd.
Spolupracujeme
při vítaní občánků a jubilejních
svatbách, jsou zde předávány věcné
dárky. Pro důchodce pracující i
nepracující pořádáme jednodenní
zájezdy a každoroční setkání. Na

středisku Postupice pracuje pět BSP,
tři v kravínech, traktoristé a dílny.
Jistě jste si všimli, jaká je dnes
situace v zemědělství po dvaceti
pěti letech. Na silnicích potkáte
mohutné traktory s ještě většími
stroji, kombajny, které ani s lištou
neprojedou po silnici, po žních
pole plná balíků, které ihned zmizí
a pole jsou hned zoraná. Dojnice
jsou ustájeny ve velkých kravínech,
drůbežárny zmizely. Sami můžete
porovnat, o kolik se snížil počet
pracovníků v ZD v současnosti.
Připravil Jiří Šesták

Postupický zpravodaj je občasníkem obecního úřadu v Postupicích, vychází 4x ročně, distribuce je zajištěna zdarma do všech domácností na Postupicku. Číslo 43 vyšlo 15. dubna 2014.
Redakční rada: Miloslav Půta (postupice@chopos.cz), Jana Jíšová (jana.jisova@zspostupice.cz), Jiří Šesták
(sestak@volny.cz), Anna Půtová (a.pauleova@email.cz) a Petr Zapletal (zapletal@buchov.cz).
Sazba: Petr Zapletal, Michal Vesecký
Příspěvky je možné předávat do kanceláře obecního úřadu (pokud možno v elektronické podobě) nebo zaslat emailem
na adresu postupice@chopos.cz. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla bude 15. května 2014.
Postupický zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku pod ev. číslem MK ČR E 19969.

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

