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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v květnu uplynul právě rok,
od vydání prvního rozšířeného
Postupického zpravodaje, jehož
podobu máte i dnes před sebou.
Jde o páté vydání v této grafické
a rozsahové podobě.
Hlavní motivací k rozšíření
Zpravodaje
bylo
vytvoření
prostoru pro informace z obce i
života spolků a občanů Postupic
a jejich osad.

Folklórní soubor Vonička - kulturní program v Buchově.

Den dětí na venkově v Buchově

Jsme
rádi,
že
můžeme
zprostředkovat
střípky
ze
života postupické školy, která je
základem budoucího přirozeného
vývoje obce i místních aktivních
spolků a sdružení.

Občanské sdružení Buchov jsme založili před dvěma lety s cílem
podporovat zachování přírodních, kulturních a architektonických hodnot
venkova. Snažíme se rozvíjet i veřejný prostor za hranicemi našeho pozemku
například výsadbou alejí, údržbou okolních cest i dalšími drobnými projekty.
Aktivity na poli kulturním či duchovním začaly při loňské pouti z Nesper po
obnovené cestě do Buchova s vysvěcením nové kapličky. V neděli 24. června
si tuto akci zopakujeme (podrobnosti najdete na poslední straně Zpravodaje)
a rádi bychom tak založili tradici svatojánských poutí.

Když jsem si prohlížel
zpětně Zpravodaje za poslední
rok, tak mám dobrý pocit z
mnoha aktivit, které se v obci
uskutečnily a které jsou důkazem
zdravého jádra
aktivních
organizací i občanů, byť to tak
někdy nevypadá.

Společně se Základní školou v Postupicích a dalšími organizacemi i
jednotlivci jsme připravili akci „Dětský den na venkově“, která měla přiblížit
dětem venkovské tradice, řemesla i zajímavosti z přírody. Tato dlouho
připravovaná akce se za účasti více než 300 návštěvníků uskutečnila v
sobotním odpoledni 26. května.

Stejně jako před rokem
Vám nabízím tento prostor pro
Vaše názory, náměty i zážitky,
abychom se o ně mohli společně
podělit.
V současné době suchých, ale
krásných dnů Vám přeji šťastné
prožití zasloužené dovolené.

Základem akce byly tři řemeslné zážitkové dílny - medová, hrnčířská a
vlněná, ve kterých mohly děti vyrábět různé předměty, které si odnesly domů.
Vyráběly svíčky ze včelího vosku, modelovaly hlínu, točily na hrnčířském
kruhu, česaly i plstily ovčí vlnu a mohly také vyzkoušet předení na kolovrátku

Miloslav Půta

Pokračování na str. 4
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V krátkosti z obce
Rekonstrukce chodníků v Postupicích
Od začátku letošního roku
bylo dokončeno vybudování
nového chodníku v ulici Na
Výsluní směrem do ulice Tiché
a rekonstrukce chodníků v ulici
Blanická a Benešovská.
Během
měsíce
se
ještě
začne budovat nový chodník
v ulici Blanická od „Chmelů“
směrem na nároží domu č. 8 ke
„Kahounovům“. Současně byly
vybudovány dva zpomalovací
pruhy před budovou základní
školy. Tato opatření zlepší
bezpečnost jak dětí, tak chodců
na
frekventovaných
úsecích
obce.
Údržba zeleně
V současné době provádí
ČSOP
Vlašim
bezpečnostní
řezy a redukci korun vzrostlých
starých stromů, jejichž stav by
mohl ohrožovat zdraví a majetek
občanů.
Jedná se především o lípu
u kapličky v Lísku, javor na
hřbitově,
lípy
u
zvoničky
v
Holčovicích.
Na
těchto
stromech bude ještě provedena
bezpečnostní vazba korun.
Dále bude tento řez proveden
na
lípách
kolem
kapličky
v Milovanicích. Tyto zásahy se
provádí na základě odborných
posudků
zdravotního
stavu
stromů
zpracované
ČSOP
Vlašim.
Drobné sakrální stavby
Rekonstrukce kapličky v Jemništi
byla dokončena. Náklady na její
opravu byly kryty prostředky
z
rozpočtu
obce.
Dále
připravujeme
podklady
pro
žádost o dotaci na rekonstrukci
kapličky v Čelivě.

V případě získání finančních
prostředků
se
uskuteční
rekonstrukce v roce 2008.
Odbahnění rybníků
Odbahnění
rybníka,
rekonstrukce hráze a požeráku
v Holčovicích provedla firma
PROXIMA a akce je dokončena.
Před
dokončením
je
i
odbahnění rybníka „Stejskal“
v Milovanicích.
Pro plánované odbahnění
rybníka „Nadlíseckého“ jsou
připravovány
podklady
a
projektová
dokumentace
k žádosti o dotaci vzhledem
k finanční nákladnosti této
akce.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení se rozšiřuje
postupně podle žádostí a potřeb
občanů. K posílení došlo do
současnosti např. ve Lhotě
Veselce, v Lísku a v Dobříčkově.
Nové veřejné osvětlení bylo
dokončeno v ulici U Hřiště
v Postupicích.
Rekonstrukce budovy OÚ Postupice
Počátkem
letošního
roku
byla dokončena další etapa
rekonstrukce budovy úřadu,
tentokrát vodovodních stoupaček
v celé budově. Kompletně bylo také
rekonstruováno sociální zařízení
v suterénu budovy.
Pěkný dárek
Pro
Sbor
dobrovolných
hasičů Postupice se podařilo
získat bezplatným převodem
od HZS Středočeského kraje
Kladno nové hasičské auto
CAS 24 Liaz v hodnotě 4 mil.
Kč. Naše staré vozidlo udělalo
radost SDH Teplýšovice. I my
jsme jim toto vozidlo převedli
bezúplatně.
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Povolení
k odběru vod
Poslední dobou se na OÚ
v Postupicích obrací se svými
dotazy celá řada občanů,
kteří si nejsou jisti, jestli
potřebují povolení k odběru
povrchových a podzemních
vod.
Na
základě
tohoto
zvýšeného zájmu Vám připravil
OÚ tento zkrácený výklad.
Každý,
kdo
odebírá
podzemní vodu, smí tak činit
dle § 8 odst. 1 písm. b) bod
1 platného znění vodního
zákona (č. 254/2001 Sb.) jen
na základě vydaného povolení
k odběru vody. Povolení
k odběru podzemních vod je
vázáno na vodní dílo (studnu),
které slouží k účelu uvedeném
v povolení.
Platnost povolení k odběru
podzemních vod, která nabyla
právní moci do 31. prosince
2001,
zaniká
nejpozději
dnem 1. ledna 2008. Toto se
netýká odběru vod ze studní
určených
pro
individuální
zásobování domácností vodou!
Tedy
povolení
k
odběru
podzemních vod z domovních
studní pro pitné i jiné účely
platí i nadále!
Studny jsou dále členěny do
čtyř kategorií:
a) Tzv. historické studny
(studny vybudované před 1.
lednem 1955). Ty to studny
jsou ze zákona považovány
za povolené i kolaudované.
Rovněž tak i odběr z těchto
studní
je
považován
za
povolený
a
pro
potřeby
jednotlivců není nutné o nic
žádat. Pro legalizaci takové
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studny stačí čestné prohlášení,
které se předá k založení na
OÚ v Postupicích. Žádat musí
jen právnické osoby a fyzické
osoby pro podnikání, kter ým
povolení zaniká k 1. lednu
2008.
b) Studny vybudované v letech
1955 až 2001 spolu s rodinným
domem, chatou a podobně. Tyto
studny by měly být stavebně
povoleny a kolaudovány, rovněž
k odběru vody má být vydáno
povolení.
Pokud
neexistuje
samostatné povolení na studnu,
obraťte se na vodoprávní úřad
(MěÚ Benešov, odbor ŽP).
Zároveň je třeba požádat o
vydání povolení k odběru
podzemní vody z této studny.
c) Studny samostatně vybudované
v letech 1955 – 2001. Také
tyto studny mají být stavebně
povoleny a kolaudovány. Pokud
stavební povolení neexistuje,
je třeba studnu legalizovat a
požádat o povolení k odběru
podzemní vody ze studny.
d) Studny vybudované po 1.
lednu 2002. Tyto studny mají být
stavebně povoleny a kolaudovány
, rovněž k odběru vody má být
vydáno povolení dle současného
vodního zákona. Pokud
jsou
tato povolení vydána, tak
nezanikají k 1. lednu 2008 a platí
dále. (Pokud však nezaniknou
uplynutím doby, na kterou byla
povolení vydána.)

Vítání občánků
21. dubna 2007 se konalo,
jako již mnohokrát, vítání
novorozenců do svazku naší obce.
K slavnostnímu uvítání do života
a k zápisu narození do pamětní
knihy byli pozváni:
Adéla Láníková – Postupice
David Šetek – Postupice
Šimon Tůma – Postupice
Vendula Jurníčková – Čelivo
Denisa Kůstková – Postupice
Hana Bořkovcová – Chudláz
Magdaléna Jelínková – Roubíčkova Lhota
Hana Procházková – Dobříčkov
Jakub Šťastný – Milovanice
Lukáš Záruba – Lísek
Lukáš Košumberský – Nová Ves
Jan Pešout – Holčovice
Zuzana Anna Pokorná – Postupice
Marek Patrák – Postupice
Vendula Viktorinová – Postupice
Své příští kamarády přišly
pozdravit děti z MŠ, přednesly
básničky a předaly maminkám
jako dárek papírové holubičky.
Také děti ze ZŠ přišly s krátkým
programem, který byl určen
hlavně rodičům.
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Slavnostní projev přednesl
starosta obce pan Miloslav
Půta. Připomněl rodičům jejich
důležité poslání při výchově dětí.
Vždyť vychovat z malého človíčka
dospělého, slušného, pracovitého
a vzdělaného člověka je nelehký
úkol. Je třeba překonávat různé
překážky a nástrahy dnešního
světa. K tomu všemu popřál pan
starosta rodičům i dětem hodně
zdraví, štěstí a úspěchů.
Noví občánci dostali z rukou
pana starosty také dárek od
obecního úřadu. Byla to vkladní
knížka s prvním vkladem 1.000,- Kč. A ještě něco dostávali
rodiče i děti na památku. Byly to
fotografie, z nichž nejhezčí jsou
ty u kolébky. Navíc maminky
dostaly jako poděkování a pro
radost kytičku.
Za všechny členky SPOZ bych
chtěla popřát novým občánkům
hodně zdraví, spokojený život,
správného tátu a šťastnou
maminku. A všem rodičům
přejeme mnoho radosti z dětí, aby
splnily všechna jejich očekávání.
Za SPOZ Jana Macháčková
Pan starosta s novými občánky Postupic

Podrobnější informace lze
zjistit na speciálně zřízených
internetových
stránkách:
www.zanikpovoleni.cz, kde je
odkaz na dokumenty, diskusní
fórum s uvedením nejčastějších
dotazů a formuláře žádosti.
Dále je možné se informovat
na bezplatné lince: 800 101 197
(informační kancelář Mze), kde
odpovídají daní specialisté.

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

Postupický zpravodaj

strana 4

červen 2007

Pokračování ze str. 1

Dětský den v Buchově
a tkaní na ručním stavu.
Řemesla doplnily poznávací
soutěže, kde děti ochutnávaly a
poznávaly se zavázanýma očima
zeleninu a ovoce, hmatem určovaly
různé předměty, sluchem a čichem
rozpoznávaly plodiny a koření.
Dalšími aktivitami bylo přiřazování
plodů a listů k obrázkům stromů
a poznávání hospodářských zvířat.
Oblíbenou činností bylo chytání
dřevěných rybek nebo hod šiškami
na terč z plechovek.
Protože k venkovu patří
přirozeně zvířata, mohly zde děti
vyzkoušet i jízdu na oslici, pohladit
králíka nebo sledovat ovce a kozu
na pastvě.
Součástí byl také kulturní
program - vystoupení dětského
folklórního souboru Vonička z
Čestlic, žákyň 5., 6. a 7. třídy ZŠ
Postupice a skupiny Poprask z Ústavu
sociální péče v Odlochovicích.
Tento typ akce je finančně velmi
náročný a i přes stovky hodin práce
dobrovolníků se neobejde bez vnější
podpory. V našem případě ji na akci
poskytl na základě předloženého
projektu Středočeský kraj i obec
Postupice, kterým bychom i touto
formou chtěli poděkovat. Pomohli
nám také účinkující, kteří vystoupili
bez nároku na honorář, a další
například
zápůjčkou
vybavení
(V-Systém elektro, s. r. o., ÚSP
Ratměřice).
Rádi bychom tuto příjemnou
akci zopakovali, neboť měla u dětí i
jejich rodičů velký ohlas, a v příštím
roce rozšířili o nová řemesla, která
by si děti mohly opět vyzkoušet.
Lenka a Petr Zapletalovi

Odjezd zmobilizovaných z postupického nádraží v září 1938

Z pamětní knihy
železniční stanice
v Postupicích
(pokračování z minulého čísla)
V naší stanici byla dne 14. ledna
1946 zrušena dopravní služba.
Služebna byla tím přeměněna na
služebnu komerčně (obchodně)-ad
ministrativní. Výpravčí vlaků Josef
Nový ze stanice Postupice a výpravčí
František Withelm ze stanice
Domašín, kterážto stanice byla
přidělena účetně a administrativně
stanici Postupice, byli přeloženi.
Josef Nový jako dirigent do Vlašimi
a František Withelm do stanice Nová
Ves nad Lužnicí jako výpravčí vlaků.
Bývalý správce zdejší stanice
František Ibl byl později přeložen do
stanice Vlkaneč jako správce tamní
stanice a od něho převzal vedení
zdejší stanice Josef Marušák, jako
vrchní provozní dozorce. Předávka
stanice byla provedena v srpnu 1946.
Rovněž v přidělené stanici
Domašín byla konána komerční
služba až do 30. září 1946, kdy
byla stanice Domašín přeměněna

na zastávku a nákladiště a zůstala
přidělena účetně a administrativně
stanici Postupice.
V roce 1946 se započalo s úpravou
zámku Jemniště. Zámek zabrali
za okupace Němci a za revoluce
(obsazen Rudou armádou) byl
značně poškozen, najmě jeho zařízení
bylo zničeno. V tomto roce byla
též provedena pozemková reforma
a parcelace pozemků, patřících ke
dvorům velkostatku a pozemky
přiděleny zdejším malohospodářům.
Rok 1946 byl rokem úrodným
a proto bylo na zdejší stanici na
podzim tohoto roku rušno. Započal
odvoz brambor, kterých jen ve zdejší
stanici naloženo do železničních vozů
3.800 tun, mezi tím i zásilky brambor
do ciziny. Mimo toho pracovaly i dva
místní lihovary a zbylé množství
brambor zpracovaly na líh, který
rovněž odvážen drahou k dalšímu
čištění (rafinaci) do rafinérie
v Kralupech nad Vltavou.
Stojí za zmínku, že rybniční
hospodářství v okolí zdejší stanice
utrpělo za okupace a v revoluci velké
škody, tak že rok 1946 byl co do
výlovů zdejších rybníků nepatrný.
Josef Marušák, vrchní provozní
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dozorce vedl zdejší stanici až do 15.
května 1947, kdy od něho převzal
stanici Václav Fechtner, staniční
mistr, přeložený ze stanice Slaný.
Josef Marušák sloužil ještě do
1. října 1947, kdy byl penzionován
vzhledem k jeho stáří (60let).
Rok
1947
byl
rokem
katastrofálního sucha. Začal končící
mírnou zimou, sněhu napadlo
velmi málo, na jaře pršelo rovněž
poskrovnu tak, že v létě potom ve
většině studních vyschla voda a též
v rybnících a potocích.
Následky tohoto sucha, od měsíce
března až do druhé poloviny října
vůbec nepršelo, se projevily velmi
špatnou úrodou všech polních
a zahradních plodin tak, že se
nedostávalo krmiva pro dobytek
a hospodáři byli nuceni dobytek
prodávat družstvům (spotřebním),
zavaleným nabídkami prodávajících.
Rovněž i lihovary nepracovaly,
neb neměly z čeho pálit líh, vyráběný
v našem kraji hlavně z brambor.
Tímto suchem utrpěl i provoz
železniční, neboť brambory nebyly
nakládány k přepravě.
Sucha
zavinila
každodenní
požáry v okolí železniční tratě
(zaviněné jiskrami z komínů
parních lokomotiv), kdy vyhořely
i kořeny trav. Nebezpečí požárů
se stalo tak velikým, že podél tratě
byly rozestavěny požární hlídky
zaměstnanců ČSD (Československé
státní dráhy), kteří měli hodně práce
se zdoláváním vzniklých požárů.
V naší stanici se opakovaly požáry
trávy i dřevěných pražců na obou
koncích stanice. Velmi se zasloužily
o hašení požárů trávy děti ze zdejší
osady Lísek, které pozorovaly každý
vlak, jedoucí směrem k Benešovu a
objevil-li se oheň, v zárodku tento
uhasily věchýtky, které si zhotovily
z vrbového proutí.
Do velkého nebezpečí se dostaly
i domy v okolí tratě, ale díky bdělosti
občanstva, v našem okolí k požáru
usedlostí nebo domů nedošlo.
(upraveno, pokračování příště)

Informace o činnosti
šachového oddílu
TJ Sokol Postupice
za období 2006-2007

Na úvod se zmíním o
regionální soutěži družstev,
která probíhala od října 2006
do dubna 2007 a zúčastnilo se
jí celkem 11 týmů.
Jako co do počtu členů (10)
nejmenší oddíl soutěže, co se
týče kmenových hráčů, jsme
přivítali hostování třech žáků
ze Spartaku Vlašim, kteří mají
k naší obci nejblíže. Tito žáci
svými výkony podstatně přispěli
k velmi dobrým výsledkům
našeho družstva. Jednalo se o
Martina Vychopeně z Kamenné
Lhoty,
Arnošta
Koreckého
z Chotýšan a Robina Hrdinu
z Benešova.
Náš oddíl se v soutěži
umístnil jako čtvrtý z jedenácti.
Nejvíce si cením výhry nad
hráči Sázavy, kteří skončili
jako druzí a v posledním
utkání remizovali na půdě
postupujících Sedlčan. Nebýt
výpadku v utkání s po celou
soutěže poslední Zvolí B
z důvodu slabé sestavy (začátek
sezony, fotbaly apod.), hráli
bychom o postup v posledním
utkání v Sedlčanech.
Jako sportovně - společenskou
akci uspořádal náš oddíl ve
zdejší základní škole dne
16. prosince 2006 jeden ze
satelitních turnajů „ Žákovské
ligy“. Šlo o náročnou akci na
organizaci i prostory. V tom
nám vyšla vstříc ředitelka
postupické školy paní Mgr.
Ottlová svojí nabídkou školní
tělocvičny a jídelny, za což náš
oddíl paní ředitelce srdečně
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děkuje.
Tohoto turnaje se zúčastnilo
87 žáků z celého šachového
regionu. Pro všechny hráče
jsme měli zajištěny ceny a na
vítěze a umístěné ve všech třech
kategoriích čekaly diplomy.
Náš dík patří i paní Janě
Jíšové a především sponzorům
turnaje manželům Hrdinovým
a Pavlovi Filandrovi mladšímu.
Obecnímu úřadu děkujeme za
finanční příspěvek na ceny.
V březnu 2007 uspořádal
náš oddíl již 21. ročník
„Memoriálu
Petra
Kunce“
v bleskové hře. Tento turnaj se
během let stal velmi oblíbeným,
a to nejen v Čechách. Přivítali
jsme na něm už i hráče
z Moravy a Slovenska. Letos
se turnaje zúčastnilo 47 hráčů.
Pro
zajímavost
nejstarším
soutěžícím byl 78-letý pan
Bouček
z
Prahy,
hrající
aktivně soutěže za Kostelec
nad Černými Lesy. Naopak
nejmladším
byl
desetiletý
Robin Hrdina z Benešova.
Chci
poděkovat
nejen
naší mateřské TJ Sokol za
financování memoriálu, ale i
sponzorům JUDr. Vychopeňovi,
JUDr. Gottwaldovi, manželům
Hrdinovým a Pavlu Filandrovi
mladšímu.
Nesmíme ani zapomenout
s
poděkováním
na
Pavla
Zvariče za organizaci a ředitele
turnaje ing. Formana.
Děkuji
též
manželům
Šestákovým
a
Františku
Tůmovi za poskytování služeb
a občerstvení i všem, kteří
byli nápomocni v práci našeho
šachového oddílu.
Pavel Filandr st.
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Jemniště
Sbor
dobrovolných
hasičů
Jemniště se může jako jeden z mála
na okrese Benešov „pochlubit“
s tím, že má i kolektiv mladých
hasičů (na okrese je kolem 230
sborů dobrovolných hasičů a z toho
přibližně 20 sborů má i družstvo
mladých hasičů).
Schůzky mladých hasičů SDH
Jemniště se konají pravidelně každý
týden. V kolektivu mladých hasičů
je celkem sedmnáct dětí a jejich
věkový průměr činí 7,3 let (nejstarší
jsou dvě dívky ve věku 10 let a
nejmladší chlapec a dívka ve věku
5 let). Jsou to většinou děti hasičů
z SDH Jemniště, nebo se jedná o
děti z Lísku, Jemniště a Pozova.
V zimě jsme se scházeli v hasičské
zbrojnici sboru. Učili se vázat uzle
(lodní smyčku, plochou spojku,
tesařský uzel a úvaz na proudnici),
rozpoznávat topografické značky a
technické prostředky (tzn. základní
hasičské nářadí a náčiní). Dále se
učili rozvinování a svinování hadic
„C“, spojování hadic k rozdělovači,
proudnici. Vše podle hry Plamen.
Hra Plamen je směrnice pro
celoroční činnost kolektivu mladých
hasičů. Je rozdělena na jarní a
podzimní kolo. V jarním kole je
soutěž v požárním sportu, při které
se soutěží v pěti disciplínách a to
požární útok Plamen, požární útok
s překážkami CTIF, štafeta požárních
dvojic, štafeta 4x60m, štafetový běh
400m s překážkami CTIF a dále se
hodnotí kronika mladých hasičů. Na
podzim je branný závod, při kterém
běhají v přírodě, střílejí ze vzduchové
pušky,
poznávají
topografické
značky, prověřují si základní znalosti
ze zdravovědy, vážou uzle apod.
Nejedná se pouze o hasičský sport,
ale i např. o pobyt v přírodě, tzn. jak
se mají chovat atd.
Osmého dubna, den před
velikonocemi se konala jedna z

dalších schůzek mladých hasičů.
Schůzka se konala na nohejbalovém
hřišti v Lísku, při které jsme učili děti
plést pomlásky z vrbového proutí.
Na „čáry“ jsme se s dětmi
a rodiči sešli na parcele pana
Zemana v Jemništi, kde se pálila
„čarodějnice“, pekli jsme buřty a
hráli fotbal. Byla to pěkná a zdařilá
akce, kterou v příštích letech
budeme chtít opakovat.
Od jara se scházíme na
fotbalovém hřišti v Postupicích. Tam
cvičíme a zkoušíme již zmiňované
disciplíny jarního kola hry Plamen.
Ze všech disciplín se nejvíce dětem
líbí požární útok, který nejvíce
připomíná klasickou „hasičinu“. Po
skončení každého cvičení děti hrají
fotbal, vybíjenou, prostě to, co chtějí.
V sobotu 12.5.2007 jsme se
zúčastnili okresního kola soutěže
mladých hasičů konané v Sedlci
na fotbalovém hřišti. Jednalo se o
jarní kolo hry Plamen. Jsme zařazeni
do katerogie mladší od 6 do 11 let.
V této kategorii se zúčastnilo 7
družstev. Skončili jsme na šestém,
předposledním místě. Na to, že
máme nejmenší a nejmladší děti
a mladé hasiče vedeme krátce, to
byl moc pěkný výsledek. Naše
účast byla kladně hodnocena
jak samotnými rozhodčími, tak
Okresním
sdružením
hasičů
Benešov. Poděkování patří všem
dětem, vedoucím a rodičům, kteří
dle svých možností pomáhali při
nácvicích i při soutěži.
V létě bychom chtěli s dětmi
vyrazit na asi třídenní víkendovou
„toulavou“ akci, při které bychom
spali, jak se říká „pod širákem“,
sami si něco uvařili, navštívili
nějaký zřícený hrad apod. Udělat si
bobříka odvahy, zahrát si nějakou
hru v přírodě, prostě udělat si

hezký víkend a odpočinout si od
„hasičiny“, které mají za celý rok
dost. Dále bychom chtěli během
roku s dětmi na nějaký výlet, např.
navštívit zoologickou zahradu,
aquapark, lanové centrum a nebo co
si sami vyberou.
Na podzim se zúčastníme
branného závodu hry Plamen
v Miličíně.
Ještě pár řádků k mužstvu
dospělých. V sobotu 19.5.2007
se družstvo mužů zúčastnilo
okrskové soutěže v požárním sportu
v Chotýšanech. Před soutěží se muži
scházeli při nácvicích na fotbalovém
hřišti v Postupicích. V soutěži
skončili na posledním, jedenáctém
místě. Soutěž se skládá ze třech
disciplín, a to z pořadové přípravy,
požárního útoku a štafetového běhu
na 100 m. V pořadové disciplíně
jsme skončili na pátém místě,
v požárním útoku na devátém místě
a ve štafetovém běhu na 100m jsme
skončili na jedenáctém místě.
Při okrskové soutěži byl také
vložen závod dětských družstev.
Zúčastnily se dvě družstva z
Jemniště, jedno z Čeňovic a jedno
z Chotýšan. Na prvním místě se
umístily děti z Jemniště a odvezly si
tak „pohár pro vítěze“. Takže alespoň
jeden úspěch pro SDH Jemniště.
Od začátku června se scházejí
také ženy našeho sboru. Na cvičení
jich chodí devět, více než mužů.
Těch se scházelo sedm. Ženy měly
již tři cvičení na hřišti v Postupicích.
Na to, že žádná z žen nikdy necvičila
v hasičském družstvu, jim nácvik
požárního útoku a běhu na 100m
jde velmi dobře. Družstva dětí, žen i
mužů se v sobotu 23.6.2007 zúčastní
soutěže v Popovicích pořádané při
oslavách založení tamního sboru.
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V letošním roce slaví Sbor
dobrovolných hasičů Jemniště 75.
výročí od založení sboru. V sobotu
30.6.2007 by se měla na fotbalovém
hřišti v Postupicích konat hasičská
soutěž pořádáná jako oslava
založení sboru.
Mladé
hasiče
podporuje
finančně Obec Postupice a Krajský
úřad Středočeského kraje, který nám
poskytl grant na nákup vybavení,
materiálu a pracovních hasičských
montérek. S Obcí Postupice máme
velice dobrou spolupráci. Jak po
finanční stránce, tak i v materiálním
zabezpečení.
Na začátku tohoto roku rozhodlo
zastupitelstvo obce po dohodě
s SDH Jemniště a SDH Milovanice
o výměně hasičské stříkačky PS 12.

Tuto hasičkou stříkačku měl ve své
evidenci sbor z Milovanic. Byla ve
velmi špatném technickém stavu a
byla nutná oprava, kterou hradila
Obec Postupice. Tímto bychom
chtěli poděkovat sboru z Milovanic,
že došlo k dohodě a výměně hasičské
stříkačky. S touto stříkačkou
provádějí všechna družstva nácviky
požárních útoků a mohou se s ní
zúčastňovat hasičských soutěží
(hasičská stříkačka PS 8, kterou
jsme měli doposud, nevyhovuje
pravidlům
požárního
sportu,
resp. se stříkačkou PS 8 již nikdo
nesoutěží).
Na závěr bych jako velitel
SDH Jemniště chtěl velice kladně
zhodnotit
činnost
uvedených
družstev
a
poděkovat
Obci
Postupice,
Krajskému
úřadu

červen 2007

Středočeského kraje, firmě CEIBA
s.r.o., která vyrobila ceduli na
hasičskou zbrojnici, ostatním malým
sponzorům a také rodičům, kteří
pomáhájí při činnosti s mladými
hasiči.
Dále bych chtěl moc poděkovat
bývalému starostovi sboru panu
Karlu Vilímkovi za dlouholetou
příkladnou práci pro sbor, který
se nemalou měrou zasloužil o výše
uvedené úspěchy (byl odvolán
mimořádnou vlanou hromadou za
údajnou „krizi“ hasičského sboru).
S pozdravem sportu zdar a
hasičům zvlášť.
Miroslav Fürbacher
velitel SDH Jemniště
a vedoucí kolektivu mládeže
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Základní škola v Postupicích informuje
I malá škola se má
čím pochlubit
V letošním školním roce se
v oblasti sportovních soutěží asi
nejvíce daří volejbalovému družstvu
dívek. Sešla se skvělá parta holek, které
chtějí hrát volejbal, trénují spolu už
od 6. třídy a teď v 9.třídě se jim jejich
čtyřleté úsilí začíná vyplácet.
Prima sezóna začala na velkém
turnaji Memoriálu Fr. Šusty 22. března
2007 ve Zruči nad Sázavou. Děvčata
se po skvělých výkonech ve finále
celého turnaje utkala s družstvem
dívek z „Vorliny“ a poprvé v historii
tyto nelehké soupeřky porazila. Za
vítězství si děvčata odvezla křišťálový
putovní pohár a Gábina Pávová i
ocenění nejlepší hráčky turnaje.
Dalším úspěchem pro nás bylo
i vítězství v okresním kole volejbalu
dívek, které se uskutečnilo v Benešově
dne 12. dubna na „Dukle“. Sem
se děvčata probojovala z 2. místa
v oblastním kole a postupovala
až do finále, kde odehrála pěkný
a napínavý zápas opět se svými

největšími soupeřkami z „Vorliny“. A
poprvé v historii školy naše družstvo
postoupilo do krajského kola, které
se odehrálo 22. května v Rakovníku.
Již postup do krajského kola byl pro
nás velkým úspěchem. Když nám ale
o „2 míče“ utekl postup mezi nejlepší
3 týmy kraje, zamrzelo to a ukápla i
nějaká ta slzička. Nakonec ale děvčata
v dešti a bouřce na antuce zabojovala a
skončila na pěkném 5. místě.
V příštím roce nebudou mít
nastupující děvčata lehkou pozici,
bude se od nich očekávat obhajoba
letošních úspěchů. Jak jim to společně
půjde, a co všechno potřebují na
příští rok ještě natrénovat si mohla
ještě v letošním roce vyzkoušet na
velkém turnaji O pohár Posázaví. Ten
se odehrál 7. června 2007 v Kácově,
kde má již dlouholetou tradici. Naši
školu reprezentovala tentokrát dvě
družstva. Mladší děvčata (Veronika
Zvíhalová, Katka Chudlařská, Maruška
Matoušková, Zuzka Poláková, Lenka
Veverková a Petra Šváchová) obsadila
6. místo a ta starší (Lenka Žížalová,
Gábina Pávová, Bára Kubátová, Klára
Krovová, Tereza Poláková a Iveta

Postupický tým na turnaji „O pohár Posázaví“

Procházková) opět zabodovala. Ve
své skupině se probojovala až do
finále a po porážce domácích se stala
vítězkami celého turnaje. Domů jsme
si přivezly sice putovní, ale nádherný
a veliký pohár za 1. místo a Gábina
opět zaslouženě ocenění nejlepší
hráčky turnaje.
Závěrem bych chtěla děvčatům
moc poděkovat za reprezentaci školy,
za to, že jsou, a doufám zůstanou,
dobrá parta, za to, že můj volný čas
s nimi strávený nebyl zbytečný a
rodičům za spolupráci při našich
mimoškolních aktivitách.
Jana Jíšová

Dětský
maškarní
karneval
Dne 31. března se konal
v tělocvičně základní školy dětský
maškarní karneval.
Přípravy na něj začaly už o
pár dnů předem nákupem odměn,
chystáním tomboly i
výzdoby
apod.
V sobotu dopoledne ochotní
dobrovolníci – žáci – pomáhali
s výzdobou naší tělocvičny a ve
13 hodin mohl karneval začít. I
v letošním roce si pěkný program
pro děti připravil Tomáš Maďar se
Zdeňkem Kopeckým, soutěže byly
opět originální, hudba se zpěvem,
k poslechu i tanci, pěkně od
podlahy. I když se v letošním roce
sešlo podstatně méně masek než
v roce minulém, ty, které dorazily,
byly jedna hezčí než druhá a porota
velice těžko volila ty nejzdařilejší.
Poděkování patří sponzorům
tohoto
pěkného
odpoledne
– Jednotě Postupice, V-systému
elektro Milovanice a OS Záškolák
za finanční prostředky na nákup
odměn pro děti a p. Zdeňkovi Janů
za věcné příspěvky do tomboly.
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dobrovolníci mohli sjet na „Spanilé
jízdě“ celý uklizený úsek řeky Sázavy.
Jana Jíšová

Den dětí

Maškarní karneval ve školní tělocvičně
Doufáme, že se tohle odpoledne
líbilo dětem i jejich doprovodu.
Jana Jíšová

Čistá řeka Sázava II
V letošním školním roce se opět
naše děti staly dobrovolníky při
realizaci projektu Čistá řeka Sázava
2007. Celkem se jich v období od 9. do
11. 4. 2007 na lodích vystřídalo 25 a s
nimi i p.uč. Bučinský. Zájem o účast na
této akci byl veliký. Mile nás překvapilo,
že ti, co se zúčastnili v loňském roce,
nabídli svou pomoc, i když si byli
vědomi náročnosti celé akce.
A to se jednalo i o volné dny
(Velikonoční svátky), a tak nešlo jen o
„ulití“ ze školy.
V tomto roce přebrala organizaci
projektu na svá bedra obecně
prospěšná společnost Posázaví (členem
místní akční skupiny je i naše škola).
Dobrovolníků, kteří připojili ruce
k dílu, bylo v letošním roce přes 300.
Podařilo se vylovit a sebrat z břehů řeky
Sázavy na padesátikilometrovém úseku
od města Sázavy po obec Pikovice více
než 18 tun odpadků.
Jsme rádi, že jsme mohli také

pomoci a doufáme, že taková akce
alespoň povede děti k zamyšlení nad
tím, jestli je opravdu jediným řešením
odhazovat odpad ve volné přírodě.
Zatím byly tím, co z vody a přilehlých
břehů lovily, spíše znechuceny. Jestlipak
si na to jednou vzpomenou, až budou
sedět u vody s prázdnou plastovou
lahví?
26. května si za odměnu všichni

Letos přišly děti samy s návrhem, že
by chtěly někdy „ na výlet do multikina“.
Vzhledem k tomu, že různá zápolení
sportovní i vědomostní probíhají
v průběhu celého školního roku a
převážně děti z prvního stupně si jich
užijí dosytnosti, rozhodli zástupci OS
Záškolák, že tentokrát 1. června se
dětem vyplní jejich opravdové přání.
A tak celá škola vyjela do vytouženého
multikina. Děti podle věkových skupin
zhlédly 3 různé filmy. 1. až 4. třída
se s hlavním hrdinou filmu „Artur a
minimojové“ vydala na záchrannou
akci. 5. a 6. třída luštila záhadu pokladu
císaře Rudolfa II. ve filmu „Maharal –
tajemství talismanu“. Nejdále se dostala
7., 8. a 9. třída na palubě pirátské lodi ve
filmu „Piráti z Karibiku 3“.
Doufáme, že jim mimořádně jiný
DEN DĚTÍ udělal radost.
Jana Jíšová

Postupické děti přijely podruhé na pomoc Sázavě
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Návštěva z Itálie
Na 9. květen se všichni žáci 8. a 9.
třídy zvlášť těšili, protože naši školu
měli opět navštívit žáci Základní
školy z italského Cinigiana. První
zástupci tohoto městečka u nás
byli v září loňského roku, v rámci
projektu svazku obcí CHOPOS.
Tentokrát přijelo 50 osmáků se
svými učiteli. V Praze obhajovali
mezinárodní projekt Comenius, a
tak se na jeden den přijeli podívat
k nám. Měli jsme pro ně připravený
program. Dorozumívacím jazykem
byla angličtina, a tak si mohli všichni
vyzkoušet, jak na tom jsou.
Po přivítání a základních
informacích o obci, které podával
pan starosta, a o škole se naše i
italské děti rozdělily do 5 skupin.
Skupiny pod vedením svých
vedoucích si prohlédly školu a
její okolí, fotky z akcí, které visí
po stěnách a na internetových
stránkách. Pak šla část návštěvníků
obědvat a část zhlédla vystoupení
naší taneční skupiny děvčat z 5.
třídy, které se jmenuje Sweet Girls.
Zároveň se děti domlouvaly, v čem
se střetnou ve sportovních utkáních.
Italské děti byly hosty postupické školy

Lehce se domluvily na volejbale, ale
naši kluci chtěli hrát florbal a Italové
nevěděli, co to je. A tak se ve volné
chvíli poučovalo a učilo zacházet
s florbalovou hokejkou a míčkem.
Dokonce se zapojili i italští učitelé a
nejvíce samozřejmě učitel tělocviku.
Pak se skupiny vyměnily.
Po obědě se děti rozdělily,
někoho zajímal sport a tak zůstal
v tělocvičně. Sehrály se zápasy
ve volejbale a nakonec i florbale.
Všichni se skvěle bavili. Někdo
si ještě prohlížel školu, někdo si
povídal.
Učitelé diskutovali u kávy.
Vysvětlovali si, jak to chodí „u
nás“ v Itálii a „u nás“ v Česku.
Hosté oceňovali spoustu akcí školy,
propojení dětí od nejmenších po
největší, činnost školní družiny,
protože taková složka u nich chybí.
Na závěr pěkného odpoledne si
děti i učitelé vyměnili malé dárečky.
Samozřejmě se nezapomnělo na
adresy. Postupická škola obdržela
z úst učitelů pozvání do Itálie, aby
nám prý tento příjemný pobyt mohli
oplatit.
Miroslava Ottlová

červen 2007

Sběr papíru a Indie
V nadpisu jsou dvě naprosto
nesourodé věci. Přesto na naší škole
spolu úzce souvisejí. Sběr starého papíru
pořádáme každoročně v několika etapách.
Samy děti si rozhodují, co za tyto peníze
pořídí.V loňském roce se jednalo o lavičky
před školou a letos se přiklonily k návrhu
adoptovat dívku v Indii. Z mnoha adeptů
si vybraly Srikalu, 15 letou dívku, která se
touží stát učitelkou, aby mohla dál učit děti
číst a psát. Vybrané peníze jí zasponzorují
jeden rok vzdělání na základní škole,
včetně školních pomůcek. Jsem ráda, že
takové projekty existují a jsem zároveň
ráda, že naše děti se dokážou postavit za
správnou věc.
Tímto bych také chtěla poděkovat
všem, kdo nepotřebný papír do školy
odkládají, protože už dávno nejde jen o
aktivitu dětí.
Miroslava Ottlová

Školní výlety
Na konci školního roku se všichni těší
na výlet. Někdy je výběr snadný, někdy
prochází mnoha fázemi domlouvání a
hledání. Jisté je jen to, že se jedná o odměnu
pro děti a mnoho organizační práce pro
učitele. Kam se letos žáci dostali?
24.-25.5. – 3.+4. tř. – Divišov, Český
Šternberk, naučná stezka Kryštofa Šice
7.6. – 2. až 6. tř. – Tábor, Husitské dny
10.-12.6. – 9. tř. – Karlštejn, Beroun
13.6. – 1. tř. – Vlašim, Ekocentrum
13.-16.6. – 8 tř. – Česká Skalice – kraj B.
Němcové
14.-16.6. – 7. tř. – Sázava, ray
14.-15.6. – 2. + 4. tř. – Vysoký Chlumec,
Sedlčany
20.6. – 6. tř. – Měřín
Doufám, že si všechny děti odnesly
jak poučení, tak vzpomínky na chvíle
zábavy se svými spolužáky. Kolegům
děkuji za práci a přeji jim klidné a
pohodové prázdniny.
Miroslava Ottlová
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Úspěchy ve sportu
i vědomostech
Květen je tradičním měsícem
sportovních utkání. Celý kolotoč začal
fotbalovými utkáními turnaje Mc
Donald Cupu. Mladší družstvo (1. – 3.
třída) hrálo v Benešově a starší (4. – 5.
třída) zápolilo ve Vlašimi.
4. a 5. třída se pak vzdělávala ve
zdravovědě a první pomoci. Kromě
toho, že tyto znalosti využije v životě
každý, je první pomoc součástí
soutěže mladých cyklistů. Školní kolo
proběhlo 17. 5. a z něj vzešli vítězové,
kteří nás reprezentovali v Bystřici.
Družstvo ve složení Tomáš Kozel,
Adam Dušek, Lucie Klebanová a
Monika Koukalová skvěle zabojovalo
a obsadilo v silné konkurenci 2. místo
hned za domácí Bystřicí. Všichni se
mohou pochlubit tím, že z testů a
znalostí o první pomoci neměli ani
jeden trestný bod.
O úspěších ve volejbale se dočtete
na jiném místě.
Celý měsíc probíhají atletické
soutěže. Pohár rozhlasu mladších
žákyň, mladších žáků, starších žákyň
a starších žáků, Atletická všestrannost
pro 1.stupeň a pro 2. stupeň. Někdy
se nám bohužel akce kryly, a tak
docházelo i k tomu, že jsme neobsadili
všechny disciplíny. Přesto některé
výsledky jednotlivců v různých
věkových kategoriích jsou výborné.
Výška
6. místo - M. Matoušková
10. místo - L. Buchal
Míček
1. místo - L. Buchal
2. místo - K. Zoubek
5. místo - L. Matoušková
7. místo - T. Chmel

Soutěž rodinné a občanské výchovy „Ukaž, co umíš“
Mladší žáci zabojovali v atletické
všestrannosti. Jejich výsledky jsou
nadějí pro další léta.
Trojboj
2. místo - G. Zachová
4. místo - J. Kozel
6. místo - T. Kozel
8. místo - P. Loudová
50 m
2. místo - J. Kozel
3. místo - G. Zachová
7. místo - P. Loudová
7. místo - T. Kozel
Dálka
3. místo - O. Czafík
4. místo - G. Zachová
5. místo - M. Jirásková
6. místo - J. Kozel
7. místo - P. Loudová
7. místo - T. Kozel
7. místo - L. Klebanová

Míček
1. místo
5. místo
5. místo
6. místo

- G. Zachová
- M. Brabenec
- J. Kozel
- T. Kozel

Ve škole nejde jen o sport, ale také
o vědomosti a spolupráci. Důkazem
toho je soutěž z rodinné a občanské
výchovy „Ukaž, co umíš“. Družstvo
je složené ze zástupce každé třídy 2.
stupně. V okresním kole jsme měli
týmy dva. Skončily na 1. a 5. místě.
V kraji pak obsadili naši reprezentanti
8. místo.
Všem, kteří se podíleli na
reprezentaci školy, děkuji za snahu a
pěkné výsledky. Doufám, že i příští rok
se nám bude dařit.
Miroslava Ottlová
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Kulturní, sp or tov ní a sp olečenské akce na Postupicku
Zprávy z domácího
muzea v Milovanicích
Letos v květnu jsme zahájili již
třetí sezónu. Na konci té minulé
jsme získali další krásné a zajímavé
exponáty. Mnoho věcí nám věnovala např. paní Františka Žížalová
z Postupic - spoustu starých zemědělských strojů i část vybavení
původní pekárny. Jí i všem ostatním
přispěvatelům, pomocníkům a příznivcům upřímně děkujeme.
Vystavených věcí neustále přibývá, mnohé z nich vyžadují
zrestaurování. To je náročné nejen
finančně, ale i časově. Proto se zatím soustřeďujeme na záchranu a
zachování exponátů. Letos máme
v plánu nechat zrestaurovat starou
selskou skříň a během léta zprovoznit žentour, což je staré mechanické
zařízení k pohonu strojů. V obytné
části muzea postavíme stará kachlová kamna a chlebovou pícku.
Snad pak brzo začnou sloužit svému účelu.
Radost a další elán do práce nám
přinášejí i návštěvníci. Asi nejvíce
nás letos na jaře překvapil a potěšil zájem a nadšení dětí z několika
školních výletů. Přijďte se podívat i
vy. Otevřeno je opět každou neděli
od 10 do 17 hodin.
Dana a Radek Kozlovi

Občanské sdružení BUCHOV
a
Římskokatolická farnost
VELÍŠ U VLAŠIMI
si Vás dovolují pozvat
v neděli 24. června 2007
na

SVATOJÁNSKOU POUŤ
z Nesper do Buchova
a POSVÍCENÍ
ke cti sv. Jana Křtitele
Program:
1400 - začátek u kaple sv. Jana
Nepomuckého v Nesperách;
poté společně liturgickým procesím
po obnovené cestě do Buchova;
u kapličky nad Buchovem mše
svatá kolem 15 hod.
Svatou liturgii vede
velíšský duchovní správce
R. D. Mgr. Mikuláš Uličný

ZŠ Postupice
pořádá

BĚH TERRYHO
FOXE
27. června 2007

start v 9,30 hod. před ZŠ
Přijďte podpořit dobrou věc!

Oslavy léta
v Milovanicích
Jako již tradičně, uspořádáme i
letos u nás v Milovanicích Oslavy
léta. Program pro 4. srpen máme
připraven následující:
13:00 přejezd rybníka trakařem
- hodnotné ceny
- kategorie:děti, ženy, muži
15:00 vystoupení skupiny  
16:00 divadelní představení nejen
pro děti: Úmrtní den Kůžičky krále
17:00 ukázky předení, tkaní, vyšívání, výroby keramiky, řemesel starých
Slovanů a možnost prohlídky domácího muzea
19:00  
- vystoupení hudební skupiny
- ethnobalkantrance
20:00   
- vystoupení hudební skupiny
21:00   
- vystoupení hudební skupiny
- r´n´deca, poemuzie
23:00 
- vystoupení podbrdské skupiny
- australské lidovky, didgeridoo,
bubínky
Vstup na oslavy bude volný, je
zajištěno občerstvení, bohatá tombola, prodej domácích produktů.
Srdečně vás zve
Občanské sdružení Milovanice

D I VA D E L N Í L É T O N A Z Á M K U J E M N I Š T Ě

6.7.
13.7.
20.7.
27.7.
28.7.
3.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.

O Sněhurce - Malé divadélko Praha
Jak sloni k chobotu přišli a O nepořádném křečkovi - dvě pohádky v podání Mirky Venclové
Syndibád – Divadlo Studna
Bajaja – agentura Koráb (hraná pohádka)
ŠTERNBERSKÝ DEN – od 11 do 19 hod., v programu např. škola šermu a pasování na rytíře, výuka
barokních tanců a etiketa, kejklíř, tanečky na motivy pohádek, dětské soutěže, poníci a prohlídky zámku.
Popelka – nevšední provedení pohádky v podání teátru Víti Marčíka
O Kohoutkovi a slepičce - Malé divadélko Praha
Dlouhý Široký a Bystrozraký - Mimotaurus
O Červené Karkulce a tak trochu o leopardovi a Jak chodil Kuba za Markytkou - Mirka Venclová
Princ Jaromil – Divadlo Studna
Začátek divadel vždy od 19,30 hod., tel. 736 630 568, www.jemniste.cz
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