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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
představuji Vám novou podobu
Postupického zpravodaje, kterou
jsme se společně s dalšími „aktivisty“
rozhodli připravit. Rozšíříme tak
možnost toku informací v obci i
okolních osadách.

Plajchy zdevastované povodní - Vpravo po povodni zbouraná budova „Pejchovny“. Stála
v místě dnešní branky fotbalového hřiště a cesty k čistírně.

Stoleté výročí povodně na Chotýšance
V červnu 1906 se povodí Chotýšanky a s ním i Postupice dostaly na první
stránky denního tisku. Stalo se tak v důsledku katastrofální povodně, která neměla
pamětníků. Jak se dočteme v tehdejších novinách, předcházely dni katastrofy 17.
červnu 1906 dlouhé deštivé dny, což mělo za následek, že zem byla napita a ztratila
možnost, aby alespoň z části pohltila množství srážek, které dopadly v osudný
den na zemský povrch. V tuto neděli kolem půl sedmé večer se v prostoru mezi
Jankovem, Jankovskou Lhotou, Vojslavicemi, Miroslaví, Novou Vsí a Popovicemi
srazily dva mohutné bouřkové mraky a nastalá průtrž mračen vylila na zem
obrovské množství vody, a to ve velmi krátkém čase. Jako první nevydržel nápor
vod Jankovský rybník. Voda, která se přelila přes hráz, způsobila protržení hráze,
strhla s sebou i škrobárnu pod hrází a živel, posílený vodou z rybníka, se vydal
dále po proudu potoka změněného, z jindy tak klidného a nepatrného v období
sucha, v mohutnou běsnící řeku.
V Pičíně proud odnesl zařízení mlýna a velké množství sena z luk, spolu
s mnoha vyvrácenými stromy. Nápor vod udeřil poté v Popovicích, kde voda
přelitá přes korunu hráze zdejšího rybníka začala ohrožovat mlýn. V 19.20
hodin, kdy voda zaplavila i domky na náměstí a hostinec pana Kouby, se protrhla
při pravé straně hráz popovického rybníka o šíři asi 20 metrů a obrovská vlna
rázem smetla chalupu Václava Brodiny i s hospodářem. Dvacetiletá Marie,
jediná dcera chalupníka Dvořáka, neuposlechla své rodiče, aby s nimi opustila
chalupu, zůstala v ní a následně i s chalupou byla unášena k Mladovicům, kde

Cílem tohoto i následujících
vydání zpravodaje je vytvoření
většího prostoru nejen pro zprávy
ze zastupitelstva obce, ale především
pro informace ze školy, místních
spolků a sdružení i zpráv o místním
kulturním dění a historii.
Přijměte toto první číslo také
jako výzvu k možnosti zveřejňování
vlastních článků či názorů, které je
možné odevzdat na obecním úřadě
nebo odeslat na naši e-mailovou
adresu.
Zatím jsem jmenoval redakční
radu složenou ze spoluobčanů,
kteří se aktivně podíleli na přípravě
loňských oslav 800 let Postupic.
Nyní pracuje ve složení Jana Jíšová,
Petr Slavíček, Václav Šesták, Michal
Vesecký a Petr Zapletal.
Pokud budete mít zájem o práci
při přípravě tohoto zpravodaje, rádi
Vás v tomto týmu uvítáme.
Zpravodaj
bude
i
nadále
občasníkem. Předpokládáme 4 až 6
vydání v roce. Vše se bude odvíjet
od množství důležitých informací,
které od Vás i pro Vás získáme.
Miloslav Půta

Pokračování na str. 4
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U s n e s e n í č. 1/2006
ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice, konaného dne 22.února
2006
1. ZO schvaluje rozpočet obce
Postupice na rok 2006. Celkové
příjmy jsou plánovány ve výši
11.135.560,-Kč, celkové výdaje
ve výši 15.990.360,-Kč. Návrh
rozpočtu je nevyrovnaný, schodek
bude kryt finančními prostředky
na běžném účtu, jejichž stav
k 31.12.2005 byl 7.796.485,-Kč.
Tímto je vytvořena rezerva
rozpočtu ve výši 2.939.685,-Kč.
2. ZO zplnomocňuje starostu obce
rozhodovat o čerpání běžných
finančních prostředků na výdaje
rozpočtu 2006 v rámci jednotlivých položek paragrafového
třídění.
3. ZO schvaluje obecně závaznou
vyhlášku obce č. 1/2006 o změně vyhlášky č. 2/2000 o použití
účelových prostředků „Fondu
rozvoje bydlení“ na území Obce
Postupice.
4. ZO schvaluje smlouvu č. IE
-30-0520118-01 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného
břemene mezi Obcí Postupice a
Středočeskou energetickou a.s.
se sídlem Praha 2, Vinohradská
325/8.
5. ZO schvaluje smlouvu č. J-0432-9084 Dobříčkov o zřízení věcného břemene mezi Obcí Postupice a
Českým Telecomem a.s., Olšanská
55/5, Praha 3.

tových prostor části jedné místnosti v 1. patře objektu staré školy v Postupicích, nám. Sv. Čecha
č. 11, pí. Jiřině Turkové, bytem
Mazancova 3053, Praha 4.
8. ZO schvaluje bezúplatný pronájem rybníka parc.č. 39 v k.ú.
Milovanice p. Michalu Veseckému, bytem Milovanice č. 1, 257
01 Postupice a neschvaluje pronájem téhož rybníka p. Romanu
Nachtigalovi, bytem Družstevní
470, 257 51 Bystřice.
9. ZO schvaluje přerozdělení HV
v PO ZŠ a MŠ Postupice. HV
roku 2005 ve výši 126.797,-Kč
přerozdělit tak, že 20.000,-Kč
bude převedeno do fondu odměn a 106.797,-Kč bude použito
na posílení rezervního fondu.
10. ZO schvaluje poskytnutí
příspěvku ve výši 2.100,-Kč
z rozpočtu obce 2006 občanskému sdružení Záškolák na nákup
věcné ceny do tomboly plesu,
konaného ve spolupráci se ZŠ
3.3.2006.
11. ZO bere na vědomí žádost
o provedení přístupové komunikace. (č.j. žádosti 37/2006)
- ulice v Sadech. ZO souhlasí se
zhotovením asfaltové komunikace, náklady na její výstavbu
resp. rekonstrukci, jsou zahrnuty v rozpočtu obce na rok 2006
v příslušné kapitole.

6. ZO schvaluje smlouvu č. IV30-0520625/1 o uzavření budoucí
smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Obcí Postupice a ČEZ
Distribuce, a.s. Praha 2, Vinohradská 325/8.

12. ZO bere na vědomí žádost
některých obyvatel osady Lhota Veselka ze dne 5.12.2005 o
úpravu komunikace k vlaku na
zastávku „Městečko“ a zhotovení
veřejného osvětlení podél této
komunikace. ZO neschvaluje
vybudování veřejného osvětlení.
ZO souhlasí s údržbou uvedené
komunikace způsobem zajišťujícím schůdnost.

7. ZO schvaluje pronájem neby-

13. ZO schvaluje možnost čer-
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pání nevyčerpaných prostředků
příspěvku poskytnutého obcí
Římskokatolické farnosti v Postupicích na opravy kostela a rekonstrukce oplocení v roce 2005 až
v letošním roce 2006. Jedná se o
částku 12.302,-Kč, která bude použita k výše uvedenému účelu.
14. ZO schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce 2006 následujícím: Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Benešově ve
výši 1.000,-Kč, Městu Benešov na
provoz K-centra ve výši 3.000,-Kč
a Benkonu Benešov 1.000,-Kč.
15. ZO schvaluje pojmenování
ulice v lokalitě nové výstavby pod
obecním úřadem, kde se v současné době nachází zkolaudovaná
novostavba rod. domu manželů
Bókaových. Ulice ponese název „U Hřiště“.
16. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. KN 1090/6 o
výměře 335 m 2 a pozemku parc.č.
1090/7 o výměře 1014m 2, oba
v k.ú. Čelivo, z majetku státu do
majetku Obce Postupice.
17. ZO bere na vědomí dopis
manželů Marhoulových, Zimova
621/11. 142 00 Praha (na OÚ evidován pod č.j. 636/2005) a odpověď starosty na uvedený dopis ze
dne 5.1.2006.
18. ZO bere na vědomí dopis
– upozornění na stav přístupové
cesty parc.č. 1412/2 od manželů
Marhoulových (na OÚ evidován
pod č.j. 638/2005). ZO souhlasí
s návrhem provést v uvedené
lokalitě místní šetření za účasti všech členů stavební komise,
místostarosty a starosty v termínu
do 31.5.2006. Poté bude výsledek
šetření předložen ZO na jeho nejbližším zasedání.
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V krátkosti z obce
Socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž
torzo doposud stálo nad silnicí
u železničního přejezdu v Lísku,
se restauruje. Poté bude socha
umístěna na nám. Sv. Čecha poblíž
farního úřadu v Postupicích.
V rámci akce „Bezpečná cesta do
školy“, kterou financuje a realizuje
Krajský úřad Středočeského kraje
ve spolupráci se základními školami
a obcemi regionu, byly zahájeny
práce na křižovatce před restaurací
U Šplíchalů, kde budou postupně
ve dvou etapách vybudovány a
označeny nejprve přechody pro
chodce,
vodorovné
dopravní
značení a následně budou upraveny
chodníky.
Jednou z větších akcí je zahájení
stavby nové asfaltové komunikace
v ulici U Hřiště (lokalita pod
obecním úřadem) vede kolem
nových stavebních parcel, kde už
jsou vybudované inženýrské sítě.
Letošní zima se nepříznivě
podepsala na stavu komunikací.
Výtluky na komunikacích v majetku
obce budou opravovány postupně,
podle jejich stavu a důležitosti.
Hlavní průjezdné komunikace, které
jsou v majetku Správy a údržby silnic,
bude opravovat tato organizace.
Sem patří např. žel. přejezd v Lísku,
komunikace přes Postupice směrem
na Velíš apod.

Vesnické muzeum
v Milovanicích
K příležitosti oslav 600. výročí
od první doložené zmínky o Milovanicích byla v roce 2004 otevřena
v opravené hasičské zbrojnici výstavka předmětů, dokumentující
běžný život Milovanic v minulosti.
Vystavené exponáty se staly základem sbírky Domácího muzea
v Milovanicích, otevřeného v roce
2005 v hospodářské usedlosti rodiny Kozlových v č.p. 8.
Cílem tohoto muzea je zachránit
a uchovat co nejvíce předmětů,
které doprovázely každodenní život venkovských lidí. Připomenout
je pamětníkům, přiblížit jejich použití mladší generaci a v neposlední řadě občas i pobavit.
Vystavené předměty pocházejí
především z Benešovska, ponejvíce
pak z Milovanic, Postupic a blízkého okolí. Díky vstřícnosti a ochotě
mnohých sousedů milovanických i
přespolních, přátel a známých, se
podařilo shromáždit velké množství předmětů. Je zde představena
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zařízená venkovská světnice s kuchyňským koutem a náčiním, nářadí a nástroje sloužící ke zpracování
zemědělských produktů, dílna s
nářadím různých řemesel, množství zemědělského nářadí a strojů
i některé kuriozity. Většina předmětů dokumentuje život venkova
první poloviny 20. století, jsou zde
ale i předměty mnohem starší.
Výstava představuje poměrně
široký a ucelený soubor, nicméně
budování takovéto sbírky nikdy
nemůže být konečné, jako nebyl
nikdy konečný ani počet předmětů, používaných v minulosti
na vesnici. Proto uvítáme každou
radu, připomínku či námět, jak
zlepšit naše skromné vesnické muzeum. Stejně tak uvítáme jakýkoliv
další předmět, kterým se případně
rozhodnete doplnit tuto výstavu a
tím pomůžete jeho uchování pro
budoucnost.
Děkujeme všem, kteří podpořili
radou či darováním předmětů naše
úsilí při založení i rozšiřování tohoto malého muzea.
Dana a Radek Kozlovi

Přibližně od měsíce května budou
mít občané možnost využívat
rychlý internet v místní knihovně
v Postupicích (provozní doba každé
úterý od 15.00 – 16.00 hod.)
Informace o mnohých dalších akcích
obce budou průběžně zveřejňovány
v tomto zpravodaji.
Miloslav Půta
starosta
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Paurův mlýn

Protržená hráz Dolejšího rybníku s poškozeným Paurovým mlýnem, dnes pilou v Chalupách.

byla potom také nalezena její potlučená
mrtvola. V Popovicích zahynuli také
pětašedesátiletý Václav Mládek z čp. 56,
osmašedesátiletý Jan Zdvihal z čp. 46
a pětapadesátiletá hokynářka Barbora
Bachová z čp. 73, jejíž tělo bylo nalezeno
až v Městečku a pochováno na hřbitově
v Chotýšanech.
Na druhé straně se mnohým podařilo
zachránit až zázračným způsobem.
Například popovický obecní strážník,
který bydlel vedle mlýna, již ležel
v posteli a byl s ní vyzdvižen až do
stropu, kde maje pouze 10 centimetrů
vzduchu přežil ve zdraví. Celkem v
Popovicích voda smetla 11 stavení.
Velmi poškozeno jich bylo dalších 20.
Pokračujíce dále po proudu valila se
ohromná spousta vody posílená o vodu
z protržených rybníků, Mladovický
nevyjímaje, aby udeřila celou svou silou
na Podlesí, známé jako častý cíl turistů
z Benešova a Vlašimi.
Dravý proud strhl s sebou budovu
drůbežárny i s rodinou vdovy po hajném,
pětatřicetiletou Annou Koukalovou
a jejími dětmi desetiletou Annou,
devítiletým Františkem, sedmiletou
Marií a pětiletou Anežkou a unášel
je i s budovou do rybníka Papírníka.
Jediná desetiletá Anna se zachránila.
Ostatní nalezli smrt v Postupicích pod
hrází. Anna nalezla útočiště u své tety
Lukšové v Milovanicích a poté byla
zásluhou paní hraběnky Sternbergové
umístěna do ústavu u sv. Anny v Praze
v Ječné ulici.
V o 150 metrů níže položeném
hostinci, musela rodina majitele pana
učitele Skočdopoleho spolu s hosty
utéci před vodou na půdu. Všechny
hospodářské budovy byly smeteny a
s nimi i zvířata.
V Postupicích samých se protrhla
hráz rybníka Papírník a voda napáchala
mnoho škod mlynáři panu Kopeckému.
Strhla kamenný most a vážně poškodila
budovu „Pejchovny“. Dále po proudu
nevydržela hráz Dolejšího rybníka
a pod ním ležící Paurův mlýn přišel

řáděním živlů o jeden roh budovy.
Také v níže položeném Městečku byly
oběti, a to dvě děti rodiny Marešovy.
Hráz obrovského rybníka Smykov
také nevydržela a v mlýně pod hrází
našla smrt mlynářka Seibertová
s dvěma vnoučaty. V chotýšanském
mlýně zahynula mlynářka Váňová se
třemi dětmi. Na několika místech byla
přervána státní silnice do Vlašimi a
poškozen byl i železniční most u Lhotky
blízko dnešní železniční zastávky
Městečko u Benešova.
Celé poříčí Chotýšanky od Jankova
až k řece Blanici, a dále až k ústí této
do Sázavy, bylo strašně zpustošeno. Lidí
přišlo o život celkem 19, z nichž bylo
z Popovic pět a čtyři z Podlesí.
O velikosti této přírodní katastrofy
svědčí údaje prezentované panem
inženýrem V. Jánským na přednášce
pronesené ve schůzi Sdružení českých
zemědělců konané dne 16.prosince 1906.
Uvedl, že následkem velkého množství
spadlých srážek nemohly rybníky zajistit
svoji zadržovací schopnost, neboli
retenci. Například největší rybník zvaný
Paurův, dnes Dolejší, měl výměru 13 ha
a obsah nádrže 156 000 m3. Kdyby byl
úplně prázdný, potřeboval by pro své
naplnění pouze necelých šest minut
(346 sekund). To znamená, že průtok byl
asi 450 m3/s.
Rybník Papírník měl 9,7 ha a obsah

nádrže 100 000 m3. Jeho naplnění by
trvalo méně než čtyři minuty (233
sekund) při průtoku kolem 430 m3/s.
Po povodni se zvedla vlna solidarity
a pomoc přicházela ze všech koutů
vlasti. Přestavba povodní poškozeného
železničního mostu přes Chotýšanku u
Lhotky, byla c. a k. ředitelstvím státních
drah svěřena stavební firmě Emanuela
Vrzala z Votic a práce byly zahájeny dne
27. října 1906.
Jak už to bývá, po počáteční snaze
o pomoc postiženým povodní, utichla
vlna solidarity a zájem veřejnosti i úřadů
se soustředila jinam. Při příležitosti
prvního výročí katastrofální povodně
na Chotýšance byl svolán tábor lidu
do Postupic. Tábor lidu se konal dne
16. června 1907 za obrovské účasti lidu
z Postupic i z okolí. Hlavním řečníkem
byl postupický lékař MUDr. Ptáčník,
který ve svém projevu poukázal na
dosud nezhojené následky povodně
a volal po vydatné pomoci a zájmu
veřejných činitelů. Hlavně byla
požadována regulace vodních toků,
a tím zamezení opakování podobné
katastrofy.
Tato snaha nebyla marná, protože
bylo později rozhodnuto, aby se tok
Chotýšanky ležící v tehdejším okresu
Benešov zreguloval, což se také stalo.
Petr Slavíček, Václav Šesták
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Co bude s mlýnem
v Postupicích?
Určitě jste v posledních několika
měsících zaznamenali zvýšený
ruch okolo bývalého mlýna pana
Koláře v Postupicích. V polovině
minulého roku mlýn změnil
majitele a do budoucna by se
měly v mlýně realizovat zajímavé
záměry.
Stávající budovy stojí na místě
původní textilní továrny, později
přestavěné na mlýn, ze kterého
jsou stále v přízemí
budovy
patrné základní kameny a zbytky
původní stavby. Současná podoba
objektu a sousedního obytného
domu pochází z období těsně
před druhou světovou válkou,
kdy byl mlýn, včetně osazení
tehdy nejmodernější technologií,
nákladně rekonstruován.
Až donedávna objekt sloužil jako
míchárna krmných směsí, původní
technologie a vybavení je však
nenávratně ztraceno.
Objekt chátrá, a proto se více
než tři roky hledal reálný plán na
jeho smysluplné využití. Nakonec
byl mlýn novými majiteli za

Postupický mlýn kolem roku 1937

symbolickou 1 Kč ročně pronajat
neziskové organizaci - Českému
svazu ochránců přírody. Byl
vytvořen projekt na využití budovy
a přilehlého okolí jako regionálního
vzdělávacího a ubytovacího centra
a vznik prostor pro služby místním
obyvatelům.
V první fázi bude do mlýna
osazena za laskavého svolení
pana Jiřího Sternberga, majitele
sousedního rybníka Papírníka,
historická kompletně renovovaná
Francisova turbína, která byla
v mlýně instalována již v roce
1910, kdy nahradila původní
dřevěné mlýnské kolo, poškozené
během povodně v roce 1906.
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Nová boží muka
v Buchově
V loňském roce jsme v
rámci
občanského
sdružení
Podblanickem, které má sídlo
v Buchově, připravili projekt
spolufinancovaný Evropskou unií,
jehož cílem byla obnova bývalé
cesty z Buchova do Nesper. Jak už
to tak bývá, nezůstalo jen u cesty,
ale přidali jsme ještě další aktivity,
které budou sloužit v Buchově
i obyvatelům okolních obcí a
návštěvníkům.

Ve mlýně by do budoucna měla
najít místo moštárna a pěstitelská
pálenice, obojí pro potřeby
obyvatel širokého okolí.
V další fázi projektu se počítá s
rekonstrukcí velké budovy mlýna
na ubytovací zařízení, úspěch však
závisí na dostupnosti finančních
zdrojů z fondů Evropské Unie.
O dalším dění v postupickém
mlýně Vás budeme pravidelně
informovat.
Aleš Zethner, Jan Pešout

Nejen pro Buchov je užitečná
obnova bývalé, v šedesátých
letech rozorané polní cesty, která
jako jediná spojovala osadu s obcí
Nespery. Tato více než kilometr
dlouhá cesta byla zaměřena
geometrem přesně v jejích
bývalých hranicích, zatravněna,
osázena ovocnou alejí a doplněna
naučnou stezkou, na které se
mohou zájemci (především děti)
seznámit se zvířenou polí, lesů a
luk. Součástí tohoto projektu je
také protierozní a protisněhový
plot (po zimě můžeme konstatovat,
že velmi účinný), zlepšující
zimní dostupnost osady, místní
orientační systém se směrovkami
pro turisty k jednotlivým obcím,
Pokračování na str. 6
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....Nová boží muka

Šachový turnaj

turistické mapy s posezením v
Buchově, Čelivu a Nesperách i
zcela nová boží muka, vybudovaná
v místě s krásným výhledem na
krajinu s dominantou hory Blaník.

V sobotu 11. března 2006 se v postupické sokolovně díky převeliké péči
a nezměrnému úsilí a nasazení Pavla Filandra (za nemalého přispění Pavla
Formana) úspěšně odehrál již XX. ročník Memoriálu Petra Kunce - tradičního
turnaje jednotlivců v bleskovém šachu.
Letos se zúčastnilo čtyřiačtyřicet hráčů všech věkových kategorií z Čech,
Moravy a Slovenska, mezi nimi i tři dívky a paní. Ke všeobecné spokojenosti
přispívalo lehce dostupné a hojně využívané občerstvení, jakož i tóny heligonky
z přísálí, jež vtiskly našemu turnaji věru nezaměnitelný kolorit.
Vítězem se po takřka celodenním klání a po jednadvaceti odehraných partiích
stal František Vrána z Šachového klubu ve Starém Městě u Uherského Hradiště,
druhé místo vybojoval tradiční účastník František Hostička, reprezentovavší
šachový oddíl Loko České Budějovice a konečně na místě třetím skončil
zástupce šachistů našeho regionu - Tomáš Vojta z TJ Spartak Vlašim.
Finanční odměny nečekaly jen na ně, ale hodnotné věcné ceny získali
všichni účastníci, kteří vesměs slibovali, že se napřesrok těší na další návštěvu
Postupic. Kompletní výsledky jsou pro zájemce k nahlédnutí na adrese http:
//home.tiscali.cz/iljailjic/vysledky2006.
Pavel Zvarič

U božích muk bych se rád
zastavil, neboť zde byla vyzkoušena
realizace dříve běžného sakrálního
objektu. Tyto stavby již téměř
nevznikají, ale jsou naštěstí ve
většině obcí obnovovány. Velkou
bariérou je však samotná realizace
z
administrativního
hlediska.
Pro stavbu musí být realizováno
stavební řízení téměř v rozsahu
stavby domu s detailní projektovou
dokumentací od autorizovaného
projektanta, vyjádřením distributorů
energií a závěrečnou kolaudací. Tuto
situaci svým způsobem chápu, ale
při vzpomínce na aktivity našich
předků by za podobných nároků
nikdy většina drobných sakrálních
staveb v krajině nevznikla.
Svěcení božích muk panem
farářem se uskuteční v polovině
června. O přesném datu a čase Vás
budeme včas informovat.
Pro Buchov je výše uvedená
aktivita jedním z osmi rozvojových
projektů, které zde byly v posledních
čtyřech letech realizovány. V tomto
případě projekt zasahuje do
veřejného prostoru i sousedních
osad, jejichž obyvatelé mohou jeho
výsledky využívat.
Petr Zapletal

Sbor dobrovolných Sokol Postupice
hasičů Postupice
Rok 2006 bude rokem oslav. Od
založení sboru dobrovolných hasičů
uplynulo letos 120 let. Oslavy se
uskuteční 13. května na hřišti
místního sokola „Na Plajchách“.
Zahájení je plánováno na 12.
hodinu odpolední. Zajímavé pro
diváky budou jistě soutěže šesti
požárních družstev. Prohlédnout si
občané budou moci i historickou
ruční stříkačku, která patří hasičům
z Jemniště.
V prostorách hasičské zbrojnice
bude k vidění i výstava o historii
postupického hasičského sboru.
Po skončení soutěží, asi kolem
17. hodiny, předvedou ukázky
záchranných prací profesionální
hasiči z Benešova. K dobré náladě
jistě přispěje hudba a dobré
občerstvení.
Srdečně zvou hasiči z Postupic

Postupice reprezentují tři fotbalová
mužstva. A mužstvo, které hraje ve
3. třídě, skončilo po podzimní části
na 2. místě, B mužstvo, které hraje 4.
třídu, obsadilo 10. místo a dorostenci
v okresním přeboru skončili na 7.
místě.
Zimní
přípravu
absolvovala
všechna mužstva v tělocvičně místní
základní školy a jarní přípravu na
hřišti s umělou trávou ve Vlašimi a v
Benešově. Po kvalitní přípravě budou
jistě i kvalitní výsledky. Největší šanci
má A mužstvo, které útočí z 2. místa
na postup do Okresního přeboru.
Potřebují zejména v domácím
prostředí podporu místních fandů,
které tímto zveme.
Odměnou jim bude pohledný a
kvalitní fotbal. Na své si fanoušci
určitě přijdou při zápasech s oddíly
ze sousedních vesnic a odvěkými
rivaly - Popovice, Velíš, Chotýšany.
Občerstvení jako tradičně zajištěno.
Příležitostné zápasy budou hrát
staří páni a přípravka žáků.
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Okénko ředitelky školy
Nový školský zákon
Nový školský zákon změnil
pohled na vzdělávání. To je bráno
jako služba, kterou poskytují určité
druhy škol. Hlavní odpovědnost za
vzdělávání nese sám žák, respektivě
jeho rodiče jako zákonní zástupci.
Učitelé jsou prostředníky. Hlavním
cílem vzdělávání je vybavit děti
pro život klíčovými kompetencemi.
K jejich zvládnutí je zde rámec –
Rámcový vzdělávací program – RVP,
v němž se může škola pohybovat.
Podle něj si tvoří každá škola svůj
Školní vzdělávací program – ŠVP.
Cílem naší školy je dát dětem do
života solidní základy vědomostí
tak, aby si mohly vybrat budoucí
zaměření, naučit
je pracovat
s počítačem a dát jim základy
cizího jazyka. Dále pak naučit
je komunikovat s lidmi, správně
se k nim chovat, umět s nimi
spolupracovat a také jim umět
pomáhat. Kompetence si žáci
osvojují hlavně při pobytu mimo
rodinu a školu a při různých akcích.
Pro naše starší školáky není problém
postarat se o menší a vymyslet pro
ně zábavu. Kdo naši školu trochu
zná, bude vědět, že to pro nás velkou
změnu neznamená.

Ředitel členem Školské rady není,
Rada je mu partnerem. Rada má
plno pravomocí daných školským
zákonem a pokud byste chtěli
diskutovat o škole s někým jiným
než se mnou, je vám k dispozici.
Dalším informačním kanálem
je Občanské sdružení Záškolák.
V něm pracují zástupci rodičů ze
všech tříd a další lidé, které zajímá
dění ve škole. Schází se každou
první středu v měsíci. Na schůzce se
předávají informace od vedení školy
k rodičům a naopak. Přes OS jdou
velké akce, z jejichž výtěžku se dále
sponzorují aktivity dětí.
Vedení školy spolupracuje už
druhým rokem také s Radou dětí.
V ní jsou vybraní zástupci dětí od
4. do 9. třídy a informace tečou od
ředitelky k žákům a naopak.
Další kanál vede od ředitelky přes
třídní učitele a učitele k dětem a zpět.
Díky těmto aktivitám máme přehled
o dětech, činnostech a událostech ve
škole.
Miroslava Ottlová
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Ples OS Záškolák
Ples se stává tradiční akcí, kterou
OS získává finanční prostředky
pro naše děti. Je opravdovou
společenskou událostí, kde se schází
osazenstvo školy s rodiči, bývalými
žáky a příznivci školy. Letos se konal
3. března.
K tanci hrála oblíbená skupina
PROFIL pod vedením Tomáše
Maďara. Na úvod akce se představily
i žačky školy se dvěma tanečními
vystoupeními. První skupinu tvořily
dívky ze 4. třídy, které si říkají
TATRANKY. Druhou pak dívky z 5.
třídy, které si daly název B3. Celý
program doplnilo ještě vystoupení
tanečního páru Iva Šímová a David
Kočka z tanečního klubu Quatro.
Ani letos nechyběla tombola. Všem
rodičům a sponzorům jménem OS
děkujeme. O tom, že se lidé opravdu
bavili, svědčí i to, že ještě ve tři
hodiny po půlnoci byl parket pěkně
zaplněn. Věřím, že ples přispěl k vaší
pěkné pohodě a že se těšíte na další.
Pak si tedy do kalendáře zapište
termín 16. 3. 2007.
Miroslava Ottlová

Školní masopust

Informace
Toto slovo je v naší společnosti
velice oblíbené. Je jasné, že bez
informací to dnes už nejde v žádné
oblasti našeho života, tedy ani ve
škole. Jak tedy putují informace mezi
vedením školy, zřizovatelem, učiteli,
rodiči a dětmi?
Od 1. 1. 2006 pracuje Školská rada.
Její volby se uskutečnily v listopadu a
prosinci loňského roku a z nich vyšli
tito kandidáti. Za zřizovatele pan M.
Půta, za pedagogy Mgr. E. Hanzalová
a za rodiče ing. I. Kahounová.
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55. výročí ZŠ Postupice
Před 55 lety, dne 28. 3. 1951,
bylo zahájeno vyučování v nové
školní budově základní školy v
Postupicích.
Do té doby vyučování probíhalo
pouze v budově, které se dodnes
přezdívá stará škola.
Nejvíce se o stavbu nové školy
zasloužil ředitel Vlček. Bohužel
před jejím otevřením byl přeložen
do Neveklova. Provoz v nové školní
budově již zahajoval nový ředitel
Ludvík Košumberský.
Od té doby se v naší škole
vystřídalo mnoho vyučujících,
prošlo jí mnoho žáků, uskutečnilo se
mnoho akcí i mnoho změn.
Rádi bychom si spolu s vámi
připomněli tyto chvíle strávené
ve školních lavicích, a proto
připravujeme v červnu týden oslav
tohoto výročí. Chceme vás o této
akci v předstihu informovat.
Divadlo Studna

při divadelním představení v ZŠ
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PROGRAM OSLAV
21. 6. 2006 - Regionální volejbalový turnaj žákyň
22. 6. 2006 - Den na podporu Běhu Terryho Foxe
24. - 25. 6. 2006 - 10–20 hod.
Den otevřených dveří
Výstava fotografií (archiv žáků, učitelů, akcí za posledních 55 let)
24. 6. 2006 - 14 hod. - Divadlo Studna – pro děti i dospělé
15–17 hod. - Soutěže pro děti v areálu školy
25. 6. 2006 - 17 hod. - Koncert Sukova komorního sboru Benešov
28. 6. 2006 – 9,30 hod. - Běh Terryho Foxe
Chtěla bych vás za organizátory těchto oslav co nejsrdečněji pozvat na všechny
připravované akce. Zároveň chci poprosit, abyste dali o oslavách vědět všem
svým známým, bývalým žákům nebo učitelům naší školy. Rádi je přivítáme.
A výzva nakonec! Prosíme všechny, kteří absolvovali školu v 50. až 60. letech, o
zapůjčení fotografií, aby náš archiv byl ucelený. Po ofocení vrátíme. Děkujeme.
Jana Jíšová

Škola nanečisto
Již čtvrtým rokem probíhá na naší
ZŠ projekt „Škola nanečisto“. Cílem
projektu je připravit děti na vstup do
školy, vzbudit u nich zájem o školní práci
a udělat vše pro to, aby školní začátky
v opravdové škole co nejlépe zvládly.
Děti se seznamují s prostředím školy
a hravou formou rozvíjejí své znalosti,
schopnosti a dovednosti v těchto
oblastech: hrubá a jemná motorika,
grafomotorika, zraková a sluchová
percepce, matematika, řeč (komunikace,
výslovnost), sociální a pracovní zralost.
Budoucí prvňáčci se obvykle už
nemohou dočkat, až poprvé vyzkoušejí
školní lavice. Přes prvotní ostych se
rychle přenesou a brzy se chovají jako
opravdoví školáci. Snaží se pěkně kreslit,
správně držet tužku, pozorně naslouchat
a na otázky odpovídat celou větou.
Předškolní příprava potrvá až do
konce června, kdy si děti odnesou své
první vysvědčení.
Eva Hanzalová

Mimoškolní akce dětí

Na naší ZŠ tráví žáci svůj volný
čas různými činnostmi v zájmových
kroužcích a při celoškolních akcích.
Mezi jejich záliby patří i sběratelská
činnost. Sbírají ledacos.
23.
února
jsme
vyhlásili
sběratelskou burzu. Účast byla hojná.
Děti vystavovaly pohlednice, cukry,
ubrousky, zátky, tácky, časopisy,
zapalovače, hračky z Kinder
vajíček, plakáty, knížky, modely
a poštovní známky. Po prohlídce
vystavených věcí začala pravá burza.
Všichni dobře vyměnili a odcházeli
spokojeni.
Pro velký zájem jsme slíbili
zopakování akce před koncem
školního roku.
Na závěr masopustu jsme obnovili
starou tradici - průvod masek po
obci. Všechny děti z MŠ a 1. stupně
ZŠ si oblékly nápadité a veselé
masky. První zastávka byla u pana
starosty, který se proletěl s ježibabou
na koštěti. Let sledovali kouzelníci,
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čerti, princezny a princové, medvěd
kostlivec, chirurg, vlk, kuchař, pytel,
indiáni, bezdomovec, šaškové, rytíři,
vodník, beruška a spousta a spousta
dalších masek. Za zpěvu a tance
prošel maškarní rej Postupicemi.
Věříme, že se tento zvyk opět
stane tradicí a příští rok se průvodu
zúčastní i dospělí.
Na pěkné jarní počasí máme
připraveno mnoho dalších akcí.
Chcete-li si prohlédnout fotografie
z těchto a jiných akcí, najdete je na
www. zs.postupice.indos.cz
E. Hanzalová, J. Kostohryzová
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Dětský karneval
Dne 25. 3. 2006 bylo v tělocvičně
naší ZŠ Postupice pěkně rušno.
Konal se zde dětský karneval. Do
vyzdobené tělocvičny začaly první
masky přicházet dlouho před
začátkem zahájení maškarního reje.
Odpoledne plného soutěží se
zúčastnilo na 100 dětí a 80 dospělých,
kteří měli nemalou zásluhu na
pěkných maskách svých školáčků
i těch úplně nejmenších. K vidění
zde byli motýl Emanuel se svou
Makovou panenkou, čarodějnice,
klauni, kočičky, indiáni...
K dobré pohodě přispěla hlavně
trojice známá z večerníkových
pohádek Mach, Šebestová i pes
Jonatán svou hudební produkcí i
neobvyklými soutěžemi. Pro děti
byla připravena bohatá tombola
především díky panu Zdeňkovi
Janů, který věnoval hračky pro děti,
Jednotě Postupice, která věnovala
ceny do soutěže o nejlepší masky,
a sladké odměny od firmy Master
Foods Poříčí.
Odpoledne si užili velcí i malí. Po
ohlášení konce se domů nikomu
nechtělo, ozývalo se neustále „ještě

jednu“, a tak kapela odjížděla
s půlhodinovým zpožděním na další
akci. Pro nemalý úspěch budeme
maškarní příští rok pořádat znovu.
Jana Jíšová

Běh kolem Paperáku
První neděle v červnu je již
tradičně vyhrazena Běhu kolem
Paperáku. Připadá na 4. června a
letos se již uskuteční 22. ročník.
Zveme všechny příznivce sportu,
zejména děti a mládež. Začátek je
v 8,30 na fotbalovém hřišti. Ceny a
občerstvení zajištěno.
Ladislav Pěkný

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor dobrovolných hasičů Postupice

Pozvánka
Vážení přátelé !
Dovolujeme si Vás pozvat na okrskové hasičské cvičení, které se koná u příležitosti

120. výročí 

trvání Sboru dobrovolných hasičů v Postupicích

Hřiště „Na Plajchách“ 13. května 2006, začátek ve 12 hodin
hudba a občerstvení budou zajištěny
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KAM V POSTUPICÍCH S ODPADEM
Zmenšete svůj podíl na ničení
životního prostředí.
Obec Postupice Vám umožňuje
třídit Váš domácí odpad, zajišťuje
pravidelný svoz kontejnerů a
následnou recyklaci. Takovýto odpad
se stává znovu surovinou a vrací se do
výroby.

Dostane-li se takovýto odpad na
skládku, vytváří trvalé nebezpečí
znečištění okolí a spodních vod!

Sběrný dvůr

Velkoobjemový odpad

Nebezpečný odpad, elektro-odpad
a velkoobjemový odpad lze zdarma
odevzdat v ohradě OÚ Postupice.
Otevřeno: každou první sobotu
v měsíci 9,00 až 11,00 hod.

Sklo

Sklo
vhazujte
do
zelených
kontejnerů. Do těchto kontejnerů
nepatří: keramika, porcelán, kalené a
lepené sklo, zrcadla, žárovky a zářivky,
drátové sklo, uzávěry lahví, obrazovky.

Nebezpečný odpad

Patří sem: zářivky, výbojky,
akumulátory, staré barvy, ředidla a
rozpouštědla, obrazovky, vyjeté oleje,
zbytky hnojiv a jiné chemikálie.

Elektro-odpad

Patří sem: vysloužilé pračky,
ledničky, televizory, radiopřijímače
atd.

Patří sem: sporáky, kamna, motory,
skříně, atd.

Staré léky

Každá lékárna je povinna od
Vás vybrat staré a nepotřebné léky,
poškozené rtuťové teploměry a ostatní
lékárenské zboží mimo potravin a
kosmetiky.
Léky, které se dostanou do běžného
odpadu, ohrožují životní prostředí!

Baterie a monočlánky

Obsahují těžké kovy (rtuť, olovo,
kadmium atd.), které se v půdě
hromadí a zamořují své okolí.
Je možné je odevzdat: v prodejně

Do Buchova cesta dobrá
V závěru tohoto čísla Zpravodaje
bych se ještě zmínil o opravě místní
komunikace do Buchova, která byla
právě ukončena. Financování akce
je zajištěno ze 75% z fondů Evropské
unie, z 10% ze státního rozpočtu
a z 5% z krajského rozpočtu. Na
obec Postupice zbývá tedy jen 10%
spolufinancování z celkové částky cca
1,3 mil. Kč.
Projekt na rekonstrukci komunikace
s názvem „Do Buchova cesta špatná“
připravil v květnu loňského roku
obyvatel Buchova Petr Zapletal. I přes
velkou konkurenci dalších projektů z
měst a velkých obcí jsme uspěli na 2.
místě z 26-ti předložených projektů

(dotaci v uvedeném kole grantového
řízení získalo jen 6 projektů).
Pro obec je to, po loňských oslavách
800 let Postupic, druhá zkušenost
s evropskými fondy a doufám, že
nikoliv poslední. Uvedená výše
dotace nemá konkurenci v národních
programech, jakým je například
Program obnovy venkova, kde se
podpora na opravy komunikací
pohybuje kolem 50% nákladů.
Podařilo se tedy opravit jeden
z nejhorších silničních úseků na
Benešovsku, který by si obec z
vlastních zdrojů těžko mohla dovolit.
Bohužel stejný postup projektové
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Jednoty (obvykle do červených krabic
umístěných u vchodu prodejny).

Biologický odpad

Odpad organického původu lze
snadno kompostovat a získat tak
humus pro zahradu. Ve skládkách
představuje nebezpečnou složku,
ale pro Vaši zahrádku je cenným
pomocníkem.
POZOR! Vypalování staré trávy
je v rozporu se zákonem a navíc tím
zabíjíme mnoho živočichů, rostlin a
mikroorganizmů.

Kompostování

z domácnosti: zbytky ovoce a
zeleniny, kávovou sedlinu, čajové
sáčky, květiny, vlněné zbytky, peří,
dřevěný popel atd.
ze zahrady: listí, trávu, stonky, větve,
atd.
Kompost vyžaduje stinné místo,
různorodost složení, dostatek vzduchu
a přiměřenou vlhkost.
Více informací o kompostování
naleznete na: www.hnutiduha.cz

žádosti nelze uplatnit u všech
komunikací v obci. Příprava projektu
je velmi časově náročná a nákladná
(v tomto případě jsme měli přípravu
zdarma) a výsledek, vzhledem k
obrovské konkurenci dalších obcí,
nejistý. Také základní podmínky
vyžadovaly, aby komunikace vedla
k podnikatelským objektům nebo
objektům cestovního ruchu, což
bylo v Buchově splněno (je zde
pronajímaný objekt pro turisty).
Pro obec znamená důkladně
rekonstruovaná cesta také snížení
ročních nákladů při jejích opravách
i díky protisněhovému plotu (byl
realizován v rámci dalšího projektu)
při zimní údržbě.
Miloslav Půta

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

Svazek obcí CHOPOS byl založen
roku 1999. Svazek obcí působí
na území obcí Bílkovice, Český
Šternberk, Divišov, Drahňovice,
Chotýšany, Kozmice, Ostředek,
Petroupim, Popovice, Postupice,
Psáře,
Soběhrdy,
Struhařov,
Teplýšovice, Třebešice, Vodslivy,
Vranov, Všechlapy, Xaverov.
Svazek obcí se rozkládá na okrese
Benešov ve Středočeském kraji
s centrem vzdáleným asi 50 km od
hlavního města České republiky,
Prahy. Jeho rozloha je 22.365,16 ha,
počet obyvatel je 6.515.
Hlavní činností je spolupráce
obcí za účelem rozvoje regionu
tvořeného 19 obcemi, rozvoj
turistického ruchu, společná péče o
památky v mikroregionu, podpora
venkovské turistiky a agroturistiky
při současném řešení dalších
místních programů obnovy.
Společné projekty:
V roce 2003 jsme úspěšně zahájili
za podpory z fondu SAPARD
doposud nejvýznamnější projekt
na území mikroregionu CHOPOS.
Projekt jsme nazvali Rehabilitace
drobných sakrálních objektů a
vybudování muzea a již z názvu
vyplývá jeho zaměření. V rámci
tohoto projektu bylo opraveno na
105 křížků, kapliček, božích muk a
zvoniček.
Do projektu bylo zařazeno také
restaurování třech soch. Největším
objektem, na kterém se pracovalo, je
synagoga, kde vzniklo po ukončení
oprav muzeum života židovské

obce v Divišově. Některé z objektů
jsou památkově chráněné, jiné na
své ocenění a zařazení do seznamů
památek teprve čekají. V každém
případě jsou všechny opravené
nemovitosti důležitou součástí
venkovské krajiny a patří k historii
regionu.
Svazek obcí CHOPOS je také
jedním ze zakladatelů obecně
prospěšné společnosti Posázaví,
jejímž úkolem je koordinace kroků
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vedoucích k rozvoji cestovního
ruchu v oblasti kolem řeky Sázavy.
Veškeré informace o tomto
mikroregionu a jeho aktivitách
naleznete na webových stránkách
www.chopos.cz.
Bohuslava Zemanová
manažerka svazku obcí
257 28, Chotýšany 54
tel.: 723 881 081, e-mail
zemanova@chopos.cz

Opravená kaplička „U Jána“ - při cestě na Mladovice

Postupický zpravodaj je občasníkem obecního úřadu v Postupicích, vychází 4-6x ročně, distribuce zdarma do
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Obec Postupice - tel. 317 796 220 - postupice@chopos.cz - www.chopos.cz

Postupický zpravodaj

strana 12

květen 2006

Orientační plánek správního území Obce Postupice
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