říjen 2011

32

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�

�
�

�
�

��
�

300. výročí povýšení Postupic na městečko III. Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolené a prázdniny se staly
již minulostí, zůstávají nám jen
vzpomínky na chvíle volna a letní
pohodu. Doufejme, že nadcházející podzim přinese hezké babí léto
s příjemným počasím.

V roce 2009 obnovený kříž na pohřebišti vojáků Na Hrobech.

Severovýchodní část náměstí v Postupicích kol. r. 1906 (foto archiv Jiřího Šestáka)
Pokračování z minulého čísla
Téhož roku 1793, kdy se městečko domohlo práva založiti „Album
civium“, dostalo se mu nového překvapení.
Z vrchnostenského nařízení
uskutečněno bylo ohledání vodní síly
popovického potoka (Chotýšanky).
Ondřej Niederhofer, malíř (a patrně
technický správce) hraběcích továren
v Červeném Hrádku (Rottenhausu-dnes Jirkov), uznal vodní sílu za
dostatečnou ke hnaní potřebných
továrních strojů. Tímto rozhodnutím
určen městečku rychlejší jeho vývoj.
Rok 1794 spatřil v městečku již
mnohé cizí osoby. Jednou z prvních
byl vrchnostenský stavitel Ignác Riederer, rodem Bavorák.
Na „místním place“ (nyní domky
č.p.88 a 89) založena cihelna, jejíž
výrobky stačily spotřebovati tovární
budovy, nově vzrůstající. Roky 1794

a 1795, uplynuly za nebývalého stavebního ruchu.
Kromě továrních budov vznikla
nová jednopatrová škola očekávajíc
většího přílivu žactva.
Na místě vykáceného lesa nad Papírníkem vyrostla nová část městečka,
kolonie dělnických domků „Hůra“.
Nastávající činnost továrny přivolala cizince povolání dosud zde
neznámých (malířů, rytců, tiskařů,
strojníků atd.). Přivábila i hojně
dělného lidu z blízkého okolí, poskytovala naději na lepší výdělky a lepší
časy.
Založení továrny mělo také příznivý vliv na zvelebení hospodářských
poměrů na velkostatku.
Dosavadní chov ovcí a tudíž výtěžek vlny byl pro nynější potřebu
vlastní továrny nepatrný. Proto byly
ovčíny popovický, lhotský, hlavně
však postupický značně rozšířeny.

V tomto roce, kdy si připomínáme 300. výročí od povýšení Postupic
na městečko, oslaví také naše škola
významné jubileum. Je to 60 let
existence nové školní budovy. O
oslavách, které se uskuteční právě
v průběhu nadcházejícího podzimu,
se dozvíte uvnitř Zpravodaje.
Jsem rád, že máme v obci školu.
A dokladem toho, že je na dobré
úrovni, svědčí mimo jiné i závěr
inspekční zprávy z května letošního
roku, která školu hodnotí jako vysoce kvalitní jak z hlediska vyučovacího procesu, tak i vybavenosti.
Děkuji proto všem pedagogům i
nepedagogickým pracovníkům za
jejich nelehkou práci a výsledky,
které prezentují nejen dobré jméno
školy, ale i prestiž naší obce.
Na závěr bych rád ještě připomněl jedno výročí, kterým je pět
let přípravy a výroby Postupického
zpravodaje v rozšířeném rozsahu,
který právě držíte v ruce. Větší
rozsah znamená i více práce a větší
kolektiv autorů, kterým tímto děkuji za jejich aktivity a dobrovolnou
práci pro obec Postupice.
Miloslav Půta

Pokračování na str. 7
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Usnesení č. 3/2011

z veřejného jednání Zastupitelstva obce Postupice konaného
29.6.2011
1. ZO bere na vědomí zprávu starosty
o plnění usnesení z minulých jednání
ZO od ustavujícího zasedání.
2. ZO souhlasí s hospodařením Obce
Postupice za rok 2010 a schvaluje
závěrečný účet obce Postupice za rok
2010 včetně vypořádání hospodářského výsledku bez výhrad.
3. ZO souhlasí s hospodařením
svazku obcí CHOPOS za rok 2010 a
schvaluje závěrečný účet DSO CHOPOS za rok 2010 bez výhrad.
4. ZO schvaluje rozpočtová opatření
č. 2 a č. 3 dle návrhu hospodářky obce
p. Matouškové.
5. ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 900,-- Kč na úhradu
poplatku za svoz komunálního odpadu p. J.N.
6. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
ve výši 900,-- Kč na úhradu poplatku
za svoz komunálního odpadu p. Z.B.
7. ZO schvaluje poskytnutí dotace
30.000,-- Kč z rozpočtu obce na vybudování domovní čistírny odpadních vod pro p. P.M.
8. ZO schvaluje prodej části pozemku
parc.č. 1114, ost. plocha, ost. komunikace, v k.ú. Nová Ves o výměře 62 m2
(GP č. 191-71/2010-díl d) p. J.Š. za 50
Kč/m2, náklady spojené s převodem
uhradí kupující.
9. ZO neschvaluje prodej části pozemku 1698 v k.ú. Nová Ves p. J.P.
10. ZO neshvaluje prodej pozemku
parc.č. 26 v k.ú. Postupice p. L.P.
11. ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc.č. 380 ZE, přídělový

plán, v k.ú. Jemniště, o výměře 219
m2 SK LUCH Lísek za obvyklých
podmínek.
12. ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc.č. 100 PK ost. plocha,
manipulační plocha v k.ú. Čelivo o
výměře 200 m2 p. L.B. s šestiměsíční
výpovědní lhůtou. Ostatní podmínky
obvyklé.
13. ZO schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 645/1 ost. plocha, jiná
plocha, v k.ú. Roubíčkova Lhota, o
výměře 260 m2 dle nákresu varianty B
(přílohou zápisu) p. P.D. za obvyklých
podmínek.
14. ZO schvaluje pronájem 31,5 m2
nebytových prostor v budově MŠ č.p.
203 v ul. Na Výsluní v Postupicích
(dle nákresu, který je přílohou zápisu) pro p. I.G.
15. ZO schvaluje návrh smlouvy o
nájmu 31,5 m2 nebytových prostor
v budově č.p. 203 Ul. Na Výsluní v
Postupicích jako přístřeší (návrh je
přílohou zápisu).
16. ZO bere na vědomí zprávu z kontroly České školní inspekce v ZŠ a MŠ
Postupice.
17. ZO schvaluje realizaci dětského
hřiště v Nové Vsi z rozpočtu obce v r.
2011 do 80 tis. Kč bez DPH.
18. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 2.000,-- Kč na provoz Záchranné
stanice pro živočichy ZO ČSOP
Vlašim.
19. ZO schvaluje uzavření Smlouvy
č. 10064126 ze dne 17.6.2011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR a příjem dotace ERDF dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního
prostředí z 14.6.2011 (kopie přílohou
zápisu) na akci „Obnova lokálního
biocentra Nadlísecký rybník“.
20. ZO schvaluje provedení vyúčto-
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vání neinvestičních nákladů na žáky
Mateřské školy v Postupicích v posledním roce před zahájením povinné školní docházky obcím, na jejichž
území není zřízena MŠ a jejichž žáci
jsou v MŠ Postupice umístěni (podle
§ 179 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.).
21. ZO schvaluje pořízení dřevěných
autobusových čekáren do Milovanic a
Čeliva max. do výše 100 tis. Kč včetně
DPH.

Usnesení č. 4/2011

z veřejného jednání Zastupitelstva
obce Postupice konaného 22.9.2011
1. ZO schvaluje rozpočtové úpravy č.
4 dle předloženého návrhu (přílohou
zápisu).
2. ZO schvaluje udělení výjimky
z průměrného počtu dětí ve třídě ZŠ
Postupice od 1.9.2011 na škol. rok
2011/12 podle § 23 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb. .
3. ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Postupice ve
šk.roce 2010-11.
4. ZO schvaluje jako zástupce zřizovatele do Školské rady při ZŠ Postupice na období od
1.1.2012 do
31.12.2014 starostu Miloslava Půtu.
5. ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1123/7, ost. plocha, ost.
komunikace, v k.ú. Nová Ves J.F.
6. ZO odkádá jednání o prodeji
pozemku parc.č. 50/1, zahrada, o
výměře 211 m2, část pozemku parc.č.
1430/13, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře cca 170 m2, pozemek
parc.č. 398/19, trvalý travní porost,
o výměře 327 m2, pozemek parc.č.
573/3, trvalý travní porost, o výměře
1535 m2 , všechny pozemky v k.ú. Milovanice, M.B.
7. ZO schvaluje prodej části pozemku
parc.č. 1471, orná půda, v k.ú. Postu-
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pice, o výměře cca 2290 m2 za 400 Kč/
m2 R. a M. K. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
8. ZO neschvaluje prodej pozemku
parc.č. 1123, ost. plocha, ost. komunikace a pozemku parc.č. 1127 ost.
plocha, ost. komunikace, oba pozemky v k.ú. Roubíčkova Lhota, R.J.
9. ZO schvaluje uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemku ZE
(PK) parc.č. 384/1 díl 2 v k.ú. Jemniště do majetku obce od ČR-Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových (návrh smlouvy přílohou
zápisu).
10. ZO schvaluje uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi Obcí
Postupice (strana povinná) a M. a H.
P.(strana oprávněná). (návrh smlouvy přílohou zápisu).
11. ZO pověřuje starostu objednáním
vyhotovení znaleckého posudku na
nemovitost č.p. 9 v Postupicích.
12. ZO bere na vědomí poděkování
od Sdružení hasičů ČMS a ČSOP
Vlašim za finanční příspěvky z rozpočtu obce.
13. ZO schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru dle § 85
písm. b) zákona o obcích starostovi
obce M. Půtovi.

V krátkosti z obce
Byly provedeny výspravy místních
komunikací celkem za 1 053 tis.
Kč, z toho:
- Výspravy místních komunikací
po zimě v celém správním území
(360 tis. Kč).
- Plošné výspravy komunikace
z Holčovic směrem na Kamennou
Lhotu (318 tis. Kč).
- Obnova komunikací poškozených přívalovými dešti v Postu-
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picích a Moklinách (celk. 375 tis.
Kč).
- Vybudováno nové parkoviště
pod OÚ (99 tis. Kč).
- Oprava místní komunikace z Miroslavi do Vrbětína poškozená
přívaly v r. 2010 (991 tis. Kč, která
bude z 80 % hrazena z dotace).
V současné době probíhá odbahňování Nadlíseckého rybníka
(akce za 4,5 mil. Kč, která je financována z dotace EU a Státního fondu životního prostředí 4 mil.Kč).
Ve Lhotě Veselce je dokončena
stavba posílení vodního zdroje,
která by měla zajistit dostatek pitné vody a odstranit problémy s její
kvalitou vyřazením stávajícího
problematického zdroje (za cca 200
tis. Kč)
V Postupicích v ulici V Hůře
vybudováno nové veřejné osvětlení (náklad stavby 181 tis. Kč).
Obec má přislíbenou dotaci na
zateplení budovy, výměnu oken a
změnu topného média v MŠ Postupice. Realizace se plánuje na prázdniny roku 2012 (celkové náklady
6 300 tis. Kč, dotace 5 651 tis. Kč).
V současné době připravujeme žádost o dotaci na zateplení,
výměnu oken a změnu vytápění
v ZŠ.

ing. Pavla Formana. K objasnění připomínek tedy toto:

VYJÁDŘENÍSTAROSTYKČLÁNKU
Z MINULÉHO ZPRAVODAJE

Dotace na domovní ČOV
– obec příspívá zejména obyvatelům
přilehlých osad, v Postupicích jen
výjimečně tam, kde by vybudování
kanalizace bylo technicky náročné a
neekonomické (dotace je určena pouze občanům v obci trvale hlášeným).

Rád bych reagoval na některé
připomínky ing. Formana v minulém
Zpravodaji. Velice vítáme jakékoliv
dotazy a náměty občanů týkající se
chodu naší obce. Zejména veřejné
zasedání zastupitelstva je vhodným
okamžikem pro vyjasňování různých
témat. Tímto tedy opět zvu všechny
občany nejenom k účasti na zasedání
zastupitelstva obce, ale i k návštěvě
obecního úřadu, kde rádi vyslechneme i zodpovíme případné dotazy. Se
zvyšujícím se zájmem všech o dění
na Postupicku by se logicky snižoval
počet zavádějících úvah, které byly
zveřejněny například i v článku pana

Např. ceny popelnic – ceny za
svoz komunálního odpadu odpovídají cenám účtovaným za daný typ
služby Technickými službami Benešov. Obec rozhodně nemá z poplatku
od občanů žádný zisk.
Úpravna vody – v č. 29 Zpravodaje z prosince 2010 jsem uvedl
informace jak o uvedení úpravny do
provozu dnem 14. 10. 2010 tak i o
technologii úpravny a nákladech na
stavbu.
Vodné a stočné – ekonomická kalkulace nákladů a výnosů při
změně cen je zveřejňována ve Zpravodaji (např. č. 26 z dubna 2010
– čl. Kalkulace nákladů....), na úřední desce (26.6.2009, 24.2.2010...) i
na elektronické úřední desce obce
(www.chopos.cz), které zřejmě pisatel
nesleduje.
Mateřská škola – hlavní překážkou rozšíření mateřské školy je současný stav a kapacita školní kuchyně.
Tento problém zastupitlstvo obce řeší
tak, že v r. 2012 bude stávající kuchyň
zmodernizována přístavbou a doplněna vybavením.

Rozhlas do kapsy – bude se
jednat pouze o krátká sdělení – aktuální informace např. o uzavírkách
vododovodního řadu, mimořádných
akcí apod.- a nepředpokládá se ani
jejich vysoká četnost. Pozn. – občané
se mohou ještě stále registrovat zasláním SMS dle obdrženého letáku nebo
návodu na www.chopos.cz.
Miloslav Půta
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Je m n i š ť š t í h a s i č i
V neděli 12.6.2011 jsme s mladými
hasiči vyrazili do chotýšanské střelnice
na soutěž ve střelbě ze vzduchovky Veselá diabolka, kterou pořádalo Okresní
sdružení hasičů Benešov. V této soutěži jsme měli trošku smůly, protože
Zdenka Suchá v mladší kategorii a ve
starší kategorii Ondra Kahoun a Jakub
Fürbacher skončili všichni o pouhý
jeden bod na čtvrtém místě.
V sobotu 25.6.2011 na fotbalovém
hřišti v Postupicích uspořádali hasiči
z Jemniště V. ročník soutěže v požárnických disciplínách. Soutěže se
zúčastnilo šestnáct družstev mladých
hasičů, čtyři družstva žen a sedm
družstev mužů. V mladší kategorii
mladých hasičů (do 11 let) vyhrálo
družstvo SDH Jemniště, 2. místo SDH
Olbramovice, 3. místo SDH Teplýšovice.Vítězství v kategorii mladých hasičů
starší kategorie (do 15 let) zůstalo také
v Jemništi, 2. místo SDH Čechtice, 3.
místo SDH Miličín. Ženskou soutěž
vyhrálo družstvo z Kozmic, 2. místo
Jemniště a 3. místo Postupice. Mezi
muži vyhráli hasiči z Kozmic, 2. místo
SDH Chlum u Vlašimi a 3. místo SDH
Jemniště. Kdo měl během soutěže
zájem, mohl se projet v bričce tažené
koňským spřežením. Večer v areálu
fotbalového hřiště byla zábava s živou
hudbou, při které hrála jemnišťská

„hasičská“ kapela (kytary Vlastimil
Štětina, Karel Vesecký, basa Karel
Stejskal a bicí Jiří Kladiva), která se
střídala s dvojicí hudebníků z Postupic
Jiří Fejtek a Michal Matoušek. Chceme všechny pozvat příští rok na naší
soutěž, která bude zároveň oslavou 80.
výročí založení sboru v Jemništi.
Od čtvrtka 7.7. do neděle 10.7.
jsme vyrazili podruhé na čtyři dny na
Vltavu. Jeli jsme z Vyššího Brodu do
Boršova. Oproti loňskému roku bylo
méně vody, ale stejně to bylo super.
Srandy a dobré nálady jsme zažili
dost a dost. Pouze poslední nocování
bylo horší, protože v noci byl strašlivý slejvák a bouřka. Po úderu blesku
spadl do kempu veliký dub. Naštěstí se
nikomu z naší výpravy, ale ani nikomu
jinému, vůbec nic nestalo. Odnesly to
pouze plechy dvou aut, dva stany a ra.
Splutí Vltavy se zúčastnilo 16 dětí a 16
dospělých.
Předposlední víkend o prázdninách, jsme s mladými hasiči vyrazili na
„puťák“ do oblasti Berounska. V pátek
jsme vyrazili do obce Zbiroh, kde
jsme navštívili stálou expozici požární
ochrany, takové hasičské muzeum.
Nocování jsme si domluvili v kabinách
místního fotbalového oddílu. Navečer
jsme si zahráli fotbálek na umělé trávě
a potom jsme si opekli klobásky. Ráno
po snídani jsme vyrazili na vlak, který
nás odvezl do Králova Dvora a odtud
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jsme vyrazili za cílem sobotní túry, a
to do Koněpruských jeskyní. Našlapali
jsme kolem čtrnácti kilometrů, včetně
dvou opravdu pěkných kopců. Zvláště
ten druhý, byl dost strmý a museli jsme
opravdu pěkně zabrat. Bylo nám trošku divné, že potkáváme málo turistů.
Asi to bylo těžkým terénem, respektive
převýšením. Jedinou, ale opravdu jedinou výhodou bylo to, že se většinou
šlo lesem. Ten den bylo dost vedro, tak
děti, ale nejen oni, byly rády, že jsme
navštívili koupaliště ve Dvoře Králové.
Bylo to staré koupaliště, ale s pěknými
„atrakcemi“, které jsme ještě nikdy
neviděli. Sobotní den jsme ukončili u
hasičů v Karlštejně. V hasičárně jsme
udělali k večeři pizzu. Kdo chtěl, tak se
vykoupal v bazénu hasičů, u ohně jsme
si zahráli nějaké hry a šli na kutě. Protože bylo opravdu teplo, většina spala
pod širákem, někdo ve stanu. V neděli
jsme nejdříve šli do podhradí hradu
Karlštejn a poté jsme vlakem vyrazili
do Berouna, kde jsme navštívili místní
aquapark.
Opět nám celý víkend vyšlo počasí.
Letošního puťáku se zúčastnilo šestnáct mladých hasičů a sedm dospělých
a už se pomalu připravujeme na příští
rok na již šestý puťák.
Miroslav Fürbacher, velitel a vedoucí
kolektivu mladých hasičů SDH Jemniště
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Ochotnické divadlo
Postupice – chystané
akce
V pořadí již třetí soutěž v pečení je přesunuta z původně zamýšleného 10. září na 22. října od
14 hodin. A to hlavně s ohledem
na zvolené téma pečení – Vánoční
cukroví. V tak krásném slunečném počasí nebylo možné myslet
na Vánoce. O to více účastníků
čekáme koncem října, kdy se již
ke svátkům nebezpečně blížíme.
Do soutěže se mohou přihlásit
všichni (u paní Fejtkové v samoobsluze nebo u Blanky Jíšové tel.
602 473 285). Podmínkou účasti
v soutěži je donést 100-150ks
vánočního cukroví o maximální
velikosti 2,5x2,5cm a recept na
toto cukroví. Každý soutěžící bude
zároveň i porotcem, maximální
počet účastníků je 30. Všichni dostanou do týdne soutěžní recepty.
Sousedky a sousedy srdečně
zveme na ochutnávku, protože i
tentokrát bude následovat divácké hodnocení nejlepšího cukroví.
Akce je již tradičně v sokolovně.
Zkoušení avizované hry „Naši
furianti“ je v plném proudu. Divadelních představení plánujeme
pět. Tři tento rok (26. listopadu,
2. a 3. prosince) a dvě příští rok
(únor 2012). Doufáme, že takto
uspokojíme všechny naše příznivce.
Divadelní hra „Naši furianti“
vzbudila svého času ve vesnici, o
které je psána, velkou nelibost a
autor (L. Stroupežnický) se tam
nesměl dlouho ani ukázat. Protože
jsme si text přizpůsobili, věříme,
že u nás vzbudí pouze úsměv na
rtech. Hra je hlavně o životě na vsi
a o lidských charakterech, které se
s časem nemění.

Naše pojetí má jako vždy jediný
cíl – pobavit sebe i vás. Herci jsou
už poměrně zodpovědní a od prvních zkoušek je vidět nadšení. Nejvíce se všem líbí scéna v hospodě,
protože se při ní bude točit pivo a
na stole bude občerstvení. Na třetí
dějství (zasedání obecního výboru) si dokonce pan Bušek vyžádal
uzené a kyselé okurky. Nejzodpovědněji ke zkouškám přistupují
nováčci, kterých je požehnaně:
četník - Jirka Paule (equilibristika
na kole), radní Kožený - Luděk
Turek (fenomenální paměť), krejčí
Fiala - Jarda Andr (bojové scény),
Verunka Bušková – Andrea Andrová (originální pojetí), Václav
Dubský - Míra Vender (vynikající
hlasové vybavení). Herců je tedy
dohromady dvacet! A aby se v čase, kdy nemají výstup, netísnili
herci v postranních prostorách,
zvolili jsme takové uspořádání,
že na jevišti jsou stále všichni.
Hudební doprovod tentokrát zajistí učitel - Honza Průcha a jeho
harmonika. Atraktivní tělocvičný prvek předvede dědeček Petr
Dubský - Václav Šesták (možná).
Mimo výše jmenované dále hrají:

aktivní první radní Bušek- Míra
Fürbacher, žena prvního radního
Bušková - Míša Šetková (která
navrhla i choreografii), rozvážný
starosta Dubský - Petr Suchý, starostka Dubská - Marta Filandrová, vysloužilý voják Bláha - Pavel
Filandr, švec Habršperk - Standa
Šetek, karbaník Šumbal - Zdeněk
Janů (také produkce), karbaníkova
žena Šumbalka - Eva Venderová
(zařídila zapůjčení některých kostýmů), žena krejčího Fialy a matka
sedmi dětí - Jana Fürbacherová ,
flegmatický hostinský Marek - Jiří
Kladiva, hostinská Marková - Monika Zachová, nejstarší Fialovic
dcera Kristína - Andulka Suchá,
Markýtka - Blanka Jíšová (také režie) a dalších šest dětí různého původu. Takže budeme jíst, pít, tančit
a zpívat ale hlavně – budeme se
snažit hrát při tom všem divadlo.
Všechny velice srdečně zveme,
aby se přišli podívat, jestli se nám
to povede. Vstupenky budou jako
obvykle v předprodeji u paní Šestákové v restauraci U sokola.
Mgr. Blanka Jíšová
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ZŠ Postupice vás srdečně zve na oslavy 60. výročí školy
Program oslav:

13. října 2011 od 19,00 hod.
Divadlo Klauniky „Don Quijote de la Ancha“

Režie: Bolek Polívka, hlavní role: světový chůdoherec Lenoire Montain

21. října 2011 od 8,00 hod.
Škola plná vzpomínek – besedy s úspěšnými absolventy

Akademický malíř K. Kupka, sportovní střelec M. Januš, profesionální voják V. Daněk,
dlouholetá učitelka V. Kosinová

22. října 2011 – Den otevřených dveří

Od 10,00 do 19,00 hod. - výstava fotografií - archiv žáků, učitelů, akcí za uplynulých 60 let,
kroniky školy, práce žáků, historické fotografie z archivu J. Šestáka
Od 13,00 hod. – výcvik psů Policie ČR
Od 13,30 do 16,00 hod. – soutěže pro děti

23. října 2011 od 9,00 hod.
Regionální volejbalový turnaj žákovských družstev
Všechny akce budou probíhat v budově ZŠ nebo v jejím areálu.
Možnost občerstvení .
Podrobnější informace na www.zspostupice.cz
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Pokračování ze str. 1
U Zahrádeckého rybníka (dnes
Ovčín) byl r. 1802 postaven nový
ovčín a osazen průměrně 500 kusy
ovčího bravu ročně. Chalupy u dvora
čp. 2 (zbořena na místě dnes prodejna Jednoty)), doposud používané za
obydlí ovčáka, bylo použito za obydlí
pro felčara Jana Pachnera a rytce Františka Mootze.
Úspěšná činnost továrny vyžadovala její rozšíření.
Z jara roku 1803 byly podniknuty
přípravné práce pro vystavění nové
továrny v postupickém údolí.
Vykáceno místo na pravém břehu
popovického potoka a svážen stavební
materiál. Práce pokračovaly tak rychle,
že koncem roku 1804 stála již dvoukřídlá patrová budova. Umístěním nových strojů na soukání vlny počala se
činnost i této továrny. Nově přibylému
dělnictvu postaveny domky na stráni
pod mlýnským (Dolejším) rybníkem,
čímž vznikla opět nová část městečka
nazvaná „ V Chalupách“.
Při jarmarcích, byly na účet obce
stavěny boudy a krámy a proti dešti
pokrývány stromovou kůrou. Bývala
uložena na obecním rynku, a nebylo
divu – že se také ztrácela.
Konání dvou dosavadních jarmarků poskytovalo městečku nepopíratelných výhod. Řemesla a živnosti
kvetly. Městečku, jdoucímu nyní vstříc
rušnější budoucnosti,nepostačily však
dva trhy. Žádáno proto o povolení pro
čtyři.
Císař František I. žádosti vyhověl
a povolil majestátem z roku 1830 městečku právo konati čtyři jarmarky:
My, František První, z Boží Milosti
císař Rakouský, král Jeruzalémský,
uherský, český, lombardský a beátský,
dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, ladoměřský, yllyrský, arcikníže
rakouský vévoda lothrinský, salcburský,
štýrský, korutanský, horno a dolnoslezský, velkokníže sedmihradský, markrabě moravský, knížecí hrabě habsburský
a tyrolský atd. atd. oznamujeme veřejně tímto listem a prohlašujeme, že nás
obec trhová Postupice v Kouřimském
kraji Našeho království Českého prosila, od ní dosud vykonávané povolení

k držení čtyř výročních trhů v každém
roce, potvrditi a dovoliti, aby tyto čtyři
výroční trhy v následujících dnech a
sice : dne třináctého máje, dne pátého
září, dne šestnáctého října, a pak dne
dvacátého listopadu každého roku
držeti směla.
Poněvadž my, každý čas nakloněni
jsme k blahu Našich věrných poddaných co nejlépe napomáhati, povolujeme My po srozumění se s úřady
nejmilostivěji prosbu trhové obce Postupice, však bez úhony a škody Našich
zemských, vrchnostenských a něčích
jiných práv, pak bez porušení nynější
a budoucí zemské právy a pod tou
podmínkou, že kdyby na některý jmenovaný den zasvěcený svátek připadl,
trh teprve následujícího dne v týdnu
držen býti má. Obec trhová Postupice
smí tímto, od nás potvrzené výroční
trhy v těchto určitých dnech za všech
časů držeti a tato jak sebou trhová
oprávnění a zvyky přinášejí, bez překážek kohosi upotřebiti. My doporučujeme tímto všem Našim vrchnostem,
obyvatelům a poddaným, kterého buď
stavu, důstojnosti nebo ouřadu, zvláště ale Našemu v království Českém
stávajícímu guberniu tímto milostivě,
aby obec trhovou Postupice při těchto
privilegií chránily a bránily, né tudíž
samy zkracovaly, nebo někomu jinému
proti tomu jednajícímu, pomáhaly,
pod uvarováním se Našich těžkých
trestů a nemilosti.
To myslíme My vážně ! K platnosti
tohoto listu opatřen je Naší císařsko
– královskou a arcivévodskou pečetí.
Dáno v Našem císařském hlavním
a sídelním městě Vídni osmadvacátého
dne měsíce září roku po Kristově narození tisícíhoosmistéhotřicátého, Naší
říše jedenačtyřicátého.
František v.r.
Antonín Bedřich hrabě Mitrovický z Mitrovic a Nemyšle, nejvyšší kancléř v.r.
Leopold hrabě z Kounic v.r.
Připravil Petr Slavíček
Pokračování příště

RC Kostičky
Skončilo léto, které nebylo
nakloněno přílišnému slunění,
koupání a dovádění v bazénu.
V Kostičkách jsme se scházely každé úterý v herně a také jsme toto
léto podnikly dva výlety. V červenci naše kroky vedly k rybníku na
Americe, sice jsme myslely, že se
vykoupeme, ale nakonec jsme dětem díky onomu nevyzpytatelnému
počasí přibalily holínky a pláštěnky a dobře jsme udělaly. Nicméně
děti déšť příliš nevnímaly a užily
si to, jak se patří, opekly si buřty,
prozkoumaly okolí, pouštěly lodičky vyrobené ze všeho, co se udrželo
na hladině, a hrály i na babu.
V srpnu jsme s dětmi vyrazily
na dobrodružnou cestu zvanou
“Šipkovaná”. A počasí opět ukázalo, že umí být pěkně rozmarné,
tentokrát bylo téměř pětatřicet
stupňů tepla a lahve s vodou byly
nezbytnou výbavou. “Šipkovaná”
začínala u kostela a pokračovala
ověřenou cestou na Podlesí do lesního stínu. Cestou na děti čekalo
velké množství úkolů, a za jejich
splnění je čekalo v cíli to nejlepší
– hledání pokladu. Za to, že se šipkovaná opravdu vydařila, patří poděkování našim trasérkám Gábině
Zachové, Míše Smrčkové a Simoně
Filandrové .
Od září v Kostičkách začal
pravidelný program. Každé úterý
je od 14,30 hod. otevřena herna
a ve čtvrtek pak od 10.00 hod. se
střídá cvičení a výtvarná činnost.
Malé břišní tanečnice tančí každý
čtvrtek od 16:00 hod.
Zároveň vás také všechny zveme na Vánoční jarmark, který se
bude konat 3. 12. 2011. u sokolovny (v minulém čísle bylo uvedeno
špatné datum!).
Za RC Kostičky Štěpánka Tůmová
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Z á k l a d n í a M a t e ř s k á š k o l a v Po s t u p i c í c h i n f o r m u j e
Poprvé ve školce
Tak po prázdninách poprvé do
školky. Jak se těšíš?“ To jsou obvyklá
slova, která budoucí malý školáček
slyší před nástupem do školky. Těšit
se může, školku zná zvenku, často
i zevnitř, když chodil s maminkou
pro sourozence, nebo pro kamaráda.
Ale první den DOOPRAVDY, to už
je jiná.
Často ukápne několik slziček (i
mamince), než si zvykne. Pak poznává kamarády, paní učitelku a zjistí, že
v té školce je přeci jen docela zábava a
bez maminky se dá chvilku vydržet.
A jak se těšily ostatní děti? Prý se
nemohly dočkat, až prázdniny skončí
(říkaly maminky). Jako obvykle čeká
děti ve školce spousta podzimních
akcí. Předškoláci budou až do listopa-

du jezdit plavat, budeme mít jablíčkovou párty, občas nějaké divadlo a další
aktivity. Jen kdyby ten podzim tak
rychle neutíkal...

Prosba dětí ze školky
Prosíme páníčky pejsků, zda by
si své pejsky mohli lépe ohlídat, aby
neběhali po ulici a netrousili tady
ty ošklivé zapáchající hromádky. Je
jich tu teď po prázdninách nějak víc
(těch hromádek). Paní učitelka nás na
vycházce upozorňuje, že se k takové
hromádce blížíme, někdy je jich i víc
blízko sebe, ale copak máme čas dívat
se pod nožičky, když si zrovna povídáme s kamarádem a díváme se úplně
jinam? To opravdu nejde! A maminky
pak hubují, že nám páchnou botičky.
Někdy si dokonce ušpiníme i kalhoty.

Na vycházce pejsky i potkáváme,
často stejné. Naštěstí nás raději obejdou. Ale co kdyby...
Hana Kladivová, Kamila Marešová

Tesco pomáhá
Na schůzkách Záškoláka se
probere vše možné, což je dobře, a
z tohoto důvodu se také pravidelně
scházíme. Proto také přišla p. Věra
Loudová s tím, že Tesco má svůj
nadační fond a letos vypisuje granty
pro základní a střední školy na téma:
Projekty na zlepšování technického
vybavení škol. Uzávěrka žádostí byla
do 31. 3. 2011. Našli jsme si podmínky pro získání grantu. Zdály se nám
přiměřené, a tak jsme se pustili do
práce. Chtěli jsme interaktivní tabuli
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na 1. stupeň. 2. stupeň už svoji tabuli
má, ale dnes je již nutností s touto
technikou naučit pracovat všechny
žáky a jedna tabule pro celou školu je
opravdu málo. Projekt jsem připravila
a paní učitelka P. Marková ho přeložila do angličtiny, to byla podmínka.
Termín jsme stihli a pak už jen čekali
na posouzení. Body navíc jsme mohli
získat, pokud někdo z pracovníků
Tesca projekt podpoří. To udělala p.
V. Loudová, pro školu velice přínosným osobním dopisem nadaci. Za
její práci jí chci poděkovat. V červnu
jsme měli velkou radost, protože nám
přišlo vyrozumění, že získáváme částku 99 972 Kč na interaktivní tabuli.
Přes prázdniny jsme ji instalovali. Je
v kmenové 3. třídě, ale přístup k ní
mají samozřejmě všichni. Jsem ráda,
že Nadační fondy existují a dokážou
pomoci „malým“ školám k „velkým“
věcem.
Miroslava Ottlová

Překvapení ve třídě
Když žáci 3. třídy přišli 1. září
do své nové třídy, kladli mi spoustu
otázek: „Paní učitelko, co to máme za
novou tabuli? Budeme s ní pracovat?
A jak? Kde máme starou tabuli? My
už nebudeme potřebovat křídy?“ Ne,
nebudeme. Protože během letních
prázdnin nám ve třídě přibyla interaktivní tabule. Teď máme i na 1. stupni hodiny zajímavější, kreativnější a
zábavnější.
Žákům stačí jen pochopit úkol a
dotykem na tabuli ho splnit. Každá
hodina je jiná. Stejná látka se procvičí
různými způsoby. A tím, že je zábavnější, se snadněji zapamatuje. Žáci na
tuto novinku reagují velmi kladně.
Hlásí se, předhání se, jsou aktivnější.

Žáci jiných tříd se na hodiny s interaktivní tabulí těší. Vědí, že hodina
bude jiná.
Z mého pohledu je interaktivní
tabule velkým přínosem pro efektivnější způsob vyučování. Učitelé zde
mohou využít svou kreativitu a vytvořit velmi zajímavou hodinu.
Učíme zábavně. Je to škola hrou.
Ivana Svobodová

V krátkosti ze školy
Prázdniny – opravy tříd – nové
osvětlení , nová lina, nové lavice
a židle do 1. třídy, oprava školní
jídelny – poděkování p. H. Říhové
za ušití ubrusů a p. J. Zachové za
výzdobu
1.9. - slavnostní zahájení nového školního roku – 48 dětí MŠ, 107
žáků ZŠ, 24 zaměstnanců

8.9. - děti začaly jezdit na plavání do bazénu Benešov – 2., 3. třída a
předškoláci MŠ
18.9. - Čerčanská šavlička – volejbalový turnaj – 1. a 2. místo
20.9. - děti 1. stupně si samy
zahrály pohádku „O Otesánkovi“
pod vedením herce a moderátora
Otty Tesaře
21.9. - exkurze do Ekocentra
Vlašim „Co se skrývá na dně“ – 9.
třída
27.9. – nohejbalový turnaj trojic
Benešov
30.9. – Atletická všestrannost
Vlašim - 2. stupeň
30.9. - Oblastní soutěž dětské
atletiky Benešov – 2.- 5. třída
1.10. – zahájení mimoškolní
činnosti – žákům nabízíme 21 zájmových kroužků
14 dní máme na praxi ve škole,
školce a družině bývalé absolventky
– V. Marešovou a P. Voříškovou
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BěhnadějevPostupicích

Vstup pravou nohou
Tak už je to zase tady. Prázdniny
utekly jako voda, ve škole už zase
zvoní a ještě prázdninově naladěné
děti zajímá ve škole všechno možné,
jen vyučování by nejraději vynechaly.
A tak když jsem hned na začátku září
tlumočila pozvání na turnaj od pořadatelů z volejbalového oddílu Čerčany
„ svým neklidným“ volejbalistům,
přijali s nadšením. Čerčanská šavlička
není žádná soutěž v šermu, ale jedná
se o volejbalový turnaj se začínající
tradicí. (V letošním roce druhý ročník.) Volně navazuje na turnaj pro
dospěláky „Čerčanská šavle“, která už
má letitou tradici. Dobré je, že tento
dětský turnaj je i pro začátečníky, kteří
se teprve v letošním roce mají začít zapojovat mezi starší a zkušenější hráče a
získávat zkušenosti. Lépe pak po deváťácích přebírají štafetu. Přivítala jsem
tedy možnost, přihlásit do turnaje 2
smíšená družstva.

Rychle jsme oprášili míče, rozmotali síť a pokusili se po prázdninách
dostat znovu do volejbalové formy.
Turnaj se konal 18. září v čerčanské
tělocvičně a snad tím, že to byla neděle, se sešla jen 4 družstva – Čerčany,
Kácov a naše „Kopejtka“ a „Postupáci“.
Malý počet týmů se nakonec ukázal
jako výhodný. Děti hrály nejprve o
umístění v základní skupině a pak pokračovaly dalšími vzájemnými zápasy
postupně v semifinále a finále. A tak si
hry opravdu užily. Odjížděli jsme večer z Čerčan trochu unavení, ale hodně veselí. „Kopejtka“ (naše zkušenější
a sehranější družstvo) skončilo na 2.
místě a „Postupáci“ (stejně silní, ale
méně zkušení) tento turnaj VYHRÁLI
!!!! Tomu se říká vstup do sezóny pravou nohou. A už zbývá jen neusnout
na vavřínech a na dalším turnaji, který
bude škola pořádat k oslavám 60. výročí otevření nové školy, dokázat, že
jsme dobří volejbalisti.

Mezi tradiční akce zpestřující
postupnickým dětem závěr školního
roku patří již 4. rokem Běh naděje.
Jedná se o sportovně společenskou
humanitární akci inspirovanou Během Terryho Foxe, který v České
republice úspěšně probíhal v letech
1993-2007 a na nějž Běh naděje volně
navazuje. Jeho účel je: sportovní - absolvovat předepsanou trať, finanční
–získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny,
solidární – vyjádření solidarity s nemocnými, preventivní – pravidelným
pohybem a správnou životosprávou
udělat něco pro své zdraví a předcházet onkologickým i ostatním civilizačním onemocněním.
Běh se pod patronací školy konal
28. června. Na startu se sešly děti
z naší mateřské a základní školy,
jedna třída ze ZŠ Vlašim Sídliště,
maminky i tatínkové s kočárky, hrstka místních obyvatel a jako tradičně
nechyběl ani pan starosta, který si
pravidelně na tuto akci dělá ve svém
programu čas. Celkem po startovním
výstřelu vyrazilo na trať okolo 200
účastníků. Trať byla dlouhá 2.300
metrů a vzhledem k tomu, že se jedná
o nesoutěžní akci – vyhráli všichni,
kdo se zúčastnili. V cíli na všechny
čekal diplom a pohled školy, který
byl vydán právě pro tuto příležitost.
Na dobrovolných příspěvcích bylo
vybráno a následně odesláno na charitativní účet 3.685,- Kč.
A aby si děti i trochu zasoutěžily,
byl na zbytek dne připraven doprovodný program. Kluci z druhého
stupně se utkali s kluky z Vlašimi ve
fotbalovém zápase, děvčata si zase
v tělocvičně zahrála přátelská utkání
v přehazované. Děti z prvního stupně
se vydaly po fáborcích na vytyčenou
trasu za pokladem. A protože nám
přálo počasí, což je téměř vždy zárukou úspěchu, užili si všichni prima
den.

Jana Jíšová, ZŠ Postupice

Jana Jíšová
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Rozhledna „Špulka“
s naučnou stezkou je
již povolena
Krok za krokem se blížíme ke kýženému cíli vybudovat v území mikroregionu CHOPOS zajímavé a atraktivní
místo. V dlouho trvajícím procesu plánování a vyřizování potřebných povolení jsme udělali další krok. Konkrétně šlo
o získání stavebního povolení. To dnes
už máme. Nyní zbývá asi nejtěžší část,
shromáždit dostatečné množství finančních prostředků, vybrat dodavatele stavby v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a učinit pár legislativních
kroků. Nebude to zrovna snadné, ale
věříme, že se nám podaří pro ojedinělý
záměr nadchnout podnikatele, živnostníky a v neposlední řadě vás občany.
Mimochodem, už jich pár je, co hodlají
podpořit projekt regionálního rozměru.
Do realizace se zapojí i okolní školy,
které si zde vytvoří určitě zajímavá zastavení. Počítáme, že rozhledna s naučnou
stezkou bude pro všechny, co tráví volný
čas nejraději pod širým nebem, velmi
atraktivním místem. Pokud se chcete
dozvědět více o projektu, nebo se do
něj hodláte zapojit, využijte kontaktu na
tel. čísle 777 193 556 nebo email: kratochvil@posazavi.com.
Bc. Miroslav Kratochvíl

Vzpomínka na léto v Milovanicích - Milovanický trakař - 6. srpna
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p o h l e d n i c e
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z

P o s t u p i c

Připravil Jiří Šesták
Usedlost č. p. 9
Na této pohlednici je usedlost č. p.
9 pana Mootze a část domu č. p. 10.
Zajímavé je, že tato pohlednice s
domkem před požárem byla odeslána
27.9.1911 z Hamburku Josefem Pěkným Panu Vilému Mootzovi. Když
pohlednice dorazila k adresátovi, bylo
vše zničeno požárem.

Usedlost č. p. 9 a 10
Před sto lety 6. září roku 1911
vypukl požár v usedlosti č. p. 10 Františka a Alžběty Cezemských a přenesl
se na č. p. 9 pana Viléma Mootze. Obě
stavení shořela. Hasičům a občanům
se podařilo před požárem zachránit
školní budovu.
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