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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Bratránci při stavbě navigace u svatojánské kapličky na Podlesí

Sto let od regulace Chotýšanky
Předloni jsme si připomněli 100. výročí povodně na Chotýšance. Letošního
roku připadá stejné výročí na zahájení regulace tohoto toku. O tomto nejen
vodohospodářsky významném počinu pro naši obec napsal přímý svědek
regulace četnický strážmistr Karel Mixa ve svém díle o Postupicích, které je
v rukopise uloženo ve Státním okresním archivu v Benešově. Nyní už dejme
prostor autorovi :
„Následky povodně měly i jinak nepřímý vliv na hospodářské a obchodní
poměry v městečku. Konání výročních trhů bylo r. 1907 odloženo na neurčito.
Pro různé námitky bylo sice toto usnesení odvoláno, ale zůstalo přece jen
v platnosti. Ačkoli menší místní škody, způsobené povodní byly během roku
ve všech postižených obcích odčiněny vlastní svépomocí, nebylo dosud vyššími
veřejnými činiteli skoro ničeho podniknuto, aby bylo odstraněno poškození
říčního toku a rybníků. Chotýšanka tekla stále korytem vymletým o povodni,
ovšem trpěl zase lid. Zničené louky podél Chotýšanky zůstávaly nadále v ubohém
stavu. Mlýny po celém toku, pokud nebyly nově zařízeny na pohon výbušnými
motory (v Postupicích opatřen motorem mlýn Jana Kopeckého) stály v klidu a lid
musel dojíždět do mlýnů vzdálených.
Pro povzbuzení veřejné činnosti konán byl na podzim roku 1907 v Postupicích
tábor lidu.
Společná manifestace, již se účastnilo mnoho okolního obyvatelstva, vyzněla

přicházející léto je pro některé,
hlavně děti, dobou her a odpočinku,
pro mnohé však obdobím „pracovních
dovolených“, kdy na svých domech
doháníme, co jsme přes rok nestihli.
Také obecní úřad nebude v létě
odpočívat a bude se věnovat správě
obce a dokončení některých důležitých
akcí. Doděláme novou autobusovou
zastávku v Benešovské ulici, zahájíme
rekonstrukci bočního vchodu do
úřadu. Již delší dobu trápí naše občany
bezpečnost na hlavním silničním tahu
procházejícím obcí.
Po komplikovaných jednáních
s Policií ČR i Správou a údržbou
silnic budou z hlediska bezpečnosti
realizovány alespoň dílčí kroky:
zajistíme
vodorovné
dopravní
značení komunikace před restaurací
U Šplíchalů a na příjezdu od
Milovanic umístíme radar, který
bude informovat projíždějící řidiče
o rychlosti jejich vozidla. Více v tuto
chvíli udělat nemůžeme, neboť další
vhodný nástroj – zpomalovací pruhy
– nelze na tuto komunikaci umístit.
Budeme však dále konzultovat se
specialisty další možnosti vedoucí ke
zpomalení průjezdu automobilů obcí.
Miloslav Půta

Pokračování na str. 5
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U s n e s e n í 3/2008 V krátkosti z obce
z veřejného jednání Zastupitelstva
obce Postupice ze dne 18. 4. 2008

1) ZO schvaluje pořízení změny č. 2
územního plánu celého správního
území Postupic a regulačního plánu
lokality Pozov.
2) ZO Projednalo nařízení vlády
č. 79/2008 Sb., a schvaluje odměny
v uvedených částkách:
místostarosta - 9.500,- Kč
předseda výboru - 1.100,- Kč
člen výboru - 700,- Kč
člen zastupitelstva - 510,- Kč
3) ZO schvaluje příspěvek na
pořízení čističky pro paní Annu
Ciglerovou ve výši 20.000,- Kč.
4) ZO schvaluje odprodej pozemku
p.č. 858/38 v k. ú. Postupice panu
Filipu Dědičovi za 200,- Kč/m² +
veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku hradí kupující.
5) ZO schvaluje dočasné pronajmutí
obecního pozemku parc.č. 860/176
o rozměrech 200 m² v k.ú. Postupice
pro manžele Lukáše a Naďu
Kůstkovi za obvyklých podmínek
pro pronájem stanovených.
6) ZO schvaluje odprodej části
pozemku parc.č. 860/176 v k.ú.
Postupice
manželům Lukáši a
Nadě Kůstkovým o výměře do 40
m², za cenu 100,- Kč /m² + náklady
spojené s prodejem pozemku hradí
kupující.
7) ZO schvaluje koupi pozemku
parc. č. 55 v k.ú. Čelivo o výměře
1.957 m² od Pozemkového fondu
ČR
8) ZO schvaluje zvýšení stočného o
5,- Kč za 1 m³ tj. na 18,- Kč /m³ od
dalšího odečtového období, vodné
schvaluje ponechat na současné
výši tj. na 11,- Kč/m³
9) ZO schvaluje rozpočtové
úpravy na rok 2008 dle návrhu
předneseném hospodářkou obce
paní Matouškovou.

Bylo dokončeno odbahnění
rybníka v Čelivě včetně osazení
nového požeráku veřejné osvětlení
v ulici Blanická.
V současné době je prováděna
rekonstrukce vodovodního řadu
v Postupicích v ulici Zahradní
a
přilehlých
dvou
úsecích.
Rekonstrukce
je
prováděna
vzhledem k nekvalitně provedenému
původnímu
uložení
a
časté
poruchovosti tohoto úseku. Tím
docházelo k nemalým finančním
výdajům na opravy i velkým únikům
pitné vody.
V celém správním území obce
byly provedeny opravy výtluků
na
místních
komunikacích
a vybudovány nové asfaltové
komunikace, např. do osady Leč.
Další dva velké asfaltové povrchy
byly zhotoveny ve Lhotě Veselce a
Chalupách.
Na co se můžeme těšit v dohledné
době?
Na
novou
autobusovou
zastávku v Postupicích v ulici
Benešovská. Jedná se o legalizaci
zastávky v místech, kde mnozí řidiči
již dlouhou dobu občanům zastavují.
Předpokládané dokončení bude
přibližně v srpnu 2008.
Můžeme se také těšit na opravené
věžní hodiny. Opravu z velké míry
finančně podpořila obec. Také bude
pokračováno v opravě hřbitovní zdi
– západní části.
Změn se dočká i budova
obecního úřadu. Bude provedena
rekonstrukce bočního vchodu,
jeho zastřešení a výměna dveří,
vybudování přístupového chodníčku
i celková oprava západního štítu
budovy.
Zvýšení bezpečnosti provozu
motorových vozidel a chodců zajistí
vodorovné
dopravní
značení
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komunikace před restaurací U
Šplíchalů. Dalším krokem k zajištění
bezpečnosti bude umístění panelu
na měření rychlosti projíždějících
vozidel ve směru od Milovanic.
Bude
dokončena
celková
rekonstrukce domu č. 9 v Nové
Vsi. Obec podporuje akci finančně.
Mnoho hodin zde odpracovali
členové Myslivekého sdružení Leč –
Nová Ves a nemalou měrou pomohli
i členové SDH Nová Ves. Tato
sdružení budou budovu využívat
jako zázemí pro svoji činnost.
V plánu je ještě mnoho dalších
akcí, o kterých přineseme informace
v dalších číslech Zpravodaje.
Miloslav Půta

Výměna občanských
průkazů
Dne 31.12.2008 končí platnost
občanských průkazů vydaných do
31.12.2003 – jedná se o občanské
průkazy bez
strojově čitelných
údajů. Státní občané České republiky
jsou povinni provést výměnu těchto
občanských průkazů za občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji,
žádost o vydání nového občanského
průkazu jsou povinni předložit
nejpozději do 30. listopadu 2008.
Vyplněnou žádost je možno podat
na úřadu s rozšířenou působností (
MěÚ Benešov), na matričním úřadě
nebo na úřadu městské části Prahy
hl.m. (je 22 částí).
Pro občany narozené před
1.1.1936 platí výjimka – občanské
průkazy, ve kterých mají vyznačenou
dobu platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez omezení“,
zůstávají nadále platné.
Tato
výměna
nepodléhá
správnímu poplatku.
K přijetí žádosti o nový občanský
průkaz je nutno předložit:
dosavadní občanský průkaz
- rodný list pro ověření místa
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narození
- fotografii s aktuální podobou rozměr 3,5 x 4,5 cm, čelní pohled
- vyplněnou a podepsanou žádost o
občanský průkaz
- matriční doklad nebo rozhodnutí
soudu s nabytím právní moci, pokud
došlo ke změně rodinného stavu
- diplom, pokud požaduje občan
zapsání titulu do občanského
průkazu a není uveden v dosavadním
občanském průkazu

UPOZORNĚNÍ

Z činnosti SPOZ
Dne 19.4.2008 se konalo první letošní vítání občánků. Mezi občany bylo
tentokrát přivítáno 6 dětí, všechny z Postupic. Rodiče přinesli k slavnostnímu
uvítání do života svá malá sluníčka: Petra Faru, Jana Hlačinu, Adama Nepraše,
Štěpána Němce, Kateřinu Tomisovou a Martina Vojkovského.
Vždy nás potěší, když rodiče přijmou pozvání obecního úřadu a vítání
občánků se i se svými dětmi zúčastní. Spolu se svými příbuznými a všemi
účinkujícími vytvoří pěknou pohodovou atmosféru. Je hezké pozorovat dětská
očka, jak pozorně sledují vystoupení dětí z MŠ a jak zpozorní, když zahrají
flétny a zazní písnička děvčat ze ZŠ. Jistě všechny přítomné napadne, jaký život
ty malé človíčky asi čeká a přejí jim krásný život ve šťastné rodině. Tak hodně
zdraví a radosti naši noví malí spoluobčané!
Další vítání občánků se uskuteční v říjnu 2008 a již nyní se těšíme na nové
přírůstky mezi občany Postupic.

V období vyvážení komunálního
odpadu v intervalu 1x za 14 dní
jsou pro občany, pro které je
tento interval svozu nedostatečný,
připraveny na komunální odpad
k zakoupení igelitové pytle a
jednorázové známky jak na OÚ, tak
na Technických službách Benešov
(ks/60,-Kč).
Termíny svozů byly uvedeny
v minulém Zpravodaji a zveřejněny
na úředních deskách i v elektronické
podobě na úřední desce Obce
Postupice.
Obec upozorňuje na probíhající
uzavírku (plánovanou do 30. 9. 2008)
silnice III. třídy č. 1123 – Mladovice
– Postupice. Objízdné trasy jsou
řádně
vyznačeny.
Podrobnější
informace můžete získat na OÚ.

Jana Macháčková

25. ročník Běhu
kolem Paperáku

záležitost jen uzavřeného počtu
jednotlivců, rozhodl Béďa vytvořit
z běhu rodinnou záležitost a přilákal
ke sportování co nejvíce účastníků.
V podtextu bylo uvedeno, že náš
běh je určen pro lidi od 3 do 100 let.
Když touto myšlenkou Béďa „krmil“
kamarády v hospodě U Šplíchalů a
vysvětloval, že běh povede kolem
rybníku Paperák, dozvěděl se, že v
tomto rybníku tragicky zahynul (z
nikdy nevysvětlených příčin) velký
fotbalový příznivec a pivní štamgast
František Švejda. A tak se na jeho
počest koná běh jako Memoriál
Františka Švejdy.

Historie této akce je těsně spjata
se založením fotbalového mužstva
mužů „středního věku“, které si
začalo říkat Botafogo. Duchovním
otcem běhu se stal zakladatel
Botafoga Bedřich Pikl, který pro svoji
myšlenku běhu použil tzv. Cooperův
test běhu zdatnosti na 12 minut, při
kterém má jeho účastník uběhnout
aspoň 2400 metrů. Tento běh měl být
zároveň prověrkou fyzické zdatnosti
členů Botafoga. Aby to nebyla
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Vítání nových občánků

Prvnímu
ročníku
běhu
předcházely některé zajímavé historky.
Při hospodských debatách jejích
účastníci často uzavírali sázky, kdo
trasu běhu absolvuje rychleji. A tak se
stávalo, že kolemjdoucí často viděli, jak
se dva hosté vyřítili z hospody, jakoby
utíkali bez placení. Nebylo tomu tak,
to jenom tito dva realizovali právě
svoji sázku.
První ročník se uskutečnil první neděli
v červnu v roce 1983. Což se stalo
tradicí pro první červnovou neděli.
Závodilo se v jedenácti kategoriích.
Překvapením byla účast 95 závodníků,
nejvíce dětí a mužů od 30 do 40 let.
Pokračování na str. 4
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Na snímku jsou účastníci 1. ročníku Běhu kolem Paperáku v roce 1983. Za povšimnutí stojí zajímavé stupně vítězů.
Postupický Běh kolem Paperáku
už od svého počátku získal velký
ohlas v širokém okolí a od 2. ročníku
byl zařazen do Kalendáře masových
akcí Sportpropag Praha. Každoročně
se zúčastňují běžci z celého kraje.
Letošní 25. ročník se uskutečnil v
neděli 1. června za pěkného počasí.
Účastníků bylo celkem 62, nejvíce
dětí.
VÝSLEDKY:
Děti do 4 let - chlapci:
1. Adam Dufek, Čechtice
2. Martin Řezníček, Postupice
3. David Šetek, Postupice
Děti do 4 let – dívky:
1. Saša Venderová, Lísek
2. Naďa Venderová, Lísek
3. Jolana Kroupová, Praha
Děti 5-6 let – chlapci:
1. Filip Zach, Postupice
2. Jiří Adamec, Vlašim
3. David Procházka,
Dobříčkov

Děti 5-6 let- dívky:
1. Daniela Zachová, Postupice
2. Natálie Šetková, Postupice
3. Tereza Patráková,
Postupice
Žáci 7-8 let:
1. Gabriela Zachová,
Postupice
2. Kateřina Matoušková,
Postupice
3. Michaela Bucková,
Postupice
Žáci 9-11 let:
1. Matěj Nykl, Praha
2. Jakub Fürbacher, Lísek
3. Vojta Brabenec, Postupice
Žákyně 9-11 let:
1. Vendula Bětová, Praha
2. Gabriela Vojtová, Praha
3. Kamila Krištofová,
Postupice
Žáci 12-14 let:
1. Ondřej Zach, Popovice
Muži 19-30 let:
1. Karel Soukup, Vlašim
2. Vojtěch Daněk, Postupice

Ženy 19-30 let:
1. Markéta Gruberová, Veliš
Muži 30-39 let:
1. Rudolf Jánošík, Vlašim
2. Marcel Jirásek, Praha
3. Jiří Tůma, Postupice
Ženy nad 30 let:
1. Kateřina Kunešová, Praha
2. Dana Říhová, Postupice
3. Štěpánka Tůmová,
Postupice
Muži 40-49 let:
1. Ivan Majer, Líšno
2. Václav Šesták, Postupice
Muži 50-59 let:
1. Jan Ján, Vlašim
2. Jan Maier, Benešov
3. František Cipl, Vlašim
Muži 60-69 let:
1. Jiří Němec,
2. Stanislav Rataj, Kosova
Hora
3. Jan Mareš, Benešov
Muži nad 70 let:
1. Ivo Domanský, Praha
Připravil Jiří Šesták
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100. let od regulace Chotýšanky
Pokračování ze str. 1

pro neodkladnou úpravu (regulaci)
Chotýšanky. Svým vlivem slíbili
do věci zasáhnout také přítomní
říšští poslanci dr. Velich, dr. Isidor
Zahradník, Karel Loula a Václav
Myslivec. Jejich vlivu se podařilo, že se
na jaře roku 1908 počalo s regulačními
pracemi.
Hlavní podnikatelské činnosti ujal
se za podpory země a státu okresní
výbor v Benešově. Proto vzata v úvahu
jen ona délka říčního toku, pokud se
nalézala v obvodu tohoto okresního
výboru. Od hráze pičínského rybníka
až dolů k Chalupám u Postupic.
Inženýry české zemědělské rady
v Praze bylo vyměřeno a vytýčeno
nové řečiště, rozděleno na několik dílů
a jednotlivě zadáno k provedení prací.
Vrchním dozorem nad celou regulací
byl pověřen zemědělskou radou, jež
stavbu zadávala a řídila, stavební rada
inženýr Václav Jánský.
Přednostou dohlédací kanceláře
a vedoucí stavby byl inženýr Otakar
Šulc. Ku pomoci bylo mu přiděleno
několik inženýrů (Richter, Grosman
a j.) a meliorační mistr Jan Frk.
Kancelář inženýra Šulce byla umístěna
v Postupicích v domě čp.15.
Provedením regulačních prací byly
pověřeny stavitelské firmy : František
Mařík z Benešova, a Šimůnek
– Neuman – Keller z Tábora.
S úpravou řečiště a sousedních
pozemků souvisela i úprava hrází.
Stavitel Mařík byl pověřen stavbou
popovického rybníka, Papírníka
a úpravou řečiště z Popovic do
mladovického rybníka. Z Podlesí (od
mostu) do Papírníka, z Postupic do
mlýnského (Dolejšího) rybníka a od
tohoto až na hranice okresní (pod
Chalupami). Stavbu řídil asistent
Rudolf Javůrek (nyní zednický mistr
ve Vlašimi), jemuž byli přiděleni
políři Benáčan a Brych (později také
Mařík).
Stavitelé Šimůnek – Neuman
– Keller vystavěli hráz rybníka
mladovického,
mlýnského,

novoveského a Lísence, a upravili
řečiště od okresních hranic u
Pazderné
Lhoty
do
Popovic,
z Mladovic na Podlesí (k mostu), a
koryto novoveského a líseneckého
potoka. Stavbu řídil stavitel Šimůnek
za pomoci asistentů Jana Kříže a
Mikšíčka, a polírů Kulhánka a Kysely.
Počet dělnictva byl různý. V jarních
a podzimních měsících obnášel 200 až
300, v letních měsících 150 – 200, a
v zimních 100 – 150 dělníků. V létě
zejména o žních nedostavovali se
místní dělníci a okolní, na zimu
odcházeli dělníci „bratránci“. Během
stavby jevily se různé nedostatky,
kotvící v nepřipravenosti a neúplnosti
projektu, nerozhodnosti vedoucích
činitelů a v rozličných náhledech
projektantů. Náhledy v jednotlivostech
se různily a stalo se, že některé práce
musely být měněny nebo doplňovány.
Regulační práce trvaly zhruba do
podzimu 1911. Poslední podřízenější
práce konány ještě r. 1912. Jimi
nabývaly po dobu skoro čtyř let
místní poměry některých pestrostí,
že považujeme za vhodné zmínit se
o nich poněkud obšírněji. Činíme
tak dle vlastních zkušeností jež jsme
získali během dvou roků stálým jejich
pozorováním.
Dělnický kádr, ovládán jen
několika
úředníky,
pozůstával
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z pracovníků dvojího druhu.
Z dělníků domácích a z bratránků.
Domácí tvořili asi polovinu celkového
počtu a obstarávali práce řemeslnické,
najmě zednické a práce svou povahou
důležitější (upravování říčního profilu
a j.).
„Bratránci“ zaměstnávali se
kopáním nového a zavážením
starého
řečiště,
vyvážením
rybničního bahna na hráz, lámáním
kamene a j. Byli a jsou to notoričtí
tuláci – dělníci holdující alkoholu.
Příčiny jejich života dlužno hledat
nejčastěji ve vrozeném pudu
k toulání. Dosti často byli to i lidé
zničených existencí a zklamaných
životních nadějích. Mnozí byli
řemeslníky, někteří i vyššího
vzdělání. Utápějíce hořké upomínky
v kořalce klesali stále, až se octli na
úrovni obyčejných tuláků. Alkohol
učinil z nich rovnocenné lidi a proto
si říkali – bratránci. Při toulkách
setkávají se zde, onde a vzájemně si
sdělují a se dovídají o podnikaných
stavitelských pracích většího slohu a
významu. Na těchto místech se z jara
soustřeďují a pracujíce žijí den ode
dne.
Připravil Petr Slavíček
...pokračování příště

Nově postavená hráz rybníku Papírník před napouštěním.
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Likvidace
nebezpečné skládky
V minulých číslech jsem využil prostor
ve Zpravodaji k upozornění na možnosti,
jak zacházet s odpady tak, aby nedocházelo
k poškozování prostředí, ve kterém žijeme.
Dnes bych poukázal na jeden případ, jak se
to dělat nemá. A ne případ jen tak ledajaký,
neboť se nejednalo o vyhozený gauč či televizi, ale o obaly od vysoce nebezpečných
látek „uskladněných“ uprostřed přírody.
Tato černá skládka vznikla v remízku
na okraji areálu DZS Struhařov v Milovanicích. Kromě běžného komunálního
a stavebního odpadu, které obvykle na
takových skládkách bývají, se zde navíc
nalézal eternit, plastová fólie používaná na
silážních jámách, ale co je nejpodstatnější
- použité obaly od vysoce nebezpečných
látek používaných v zemědělské velkovýrobě. A jako třešnička na dortu - jeden z
těchto 20l kanystrů byl naplněn až po okraj
vyjetým olejem.
O jaké látky přesně šlo a jaká je jejich
nebezpečnost? Jednalo se o Artea 330EC,
Caramba, Juwel TOP, Lasso MT, Lentipur,
Dicopur, Despon, Cid. Po prostudování
údajů o těchto látkách na internetu je
zřejmé, že se jedná především o fungicidy a

herbicidy používané pro ošetřování obilovin a řepky. Dva z nich pak jsou čisticí přípravky pro mlékárenská zařízení. Většina
těchto látek je označena výrobci za vysoce
nebezpečné, neboť dráždí kůži, mohou
poškozovat oči, plíce, vyvolat senzibilizaci
při styku s kůží. Některé jsou vysoce toxické
pro vodní organismy, kdy mohou vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí. U dalších jsou dokonce uvedeny
karcinogenní účinky, nebezpečí poškození
plodu v těle matky a možné nebezpečí
poškození reprodukční schopnosti.
Jak výrobci uvádějí, s většinou z uve-

dených látek je třeba pracovat v ochranném oděvu, rukavicích, dýchací masce a s
ochranným štítem. S jedním dokonce mají
zakázáno pracovat ženy v reprodukčním
věku...
Existence uvedené skládky byla oznámena České ispekci životního prostředí.
Možná by vás zajímalo, jak vypadá taková
kontrola? Můžeme nahlédnout do protokolu...
- s ohledem na umístění skládky se
Inspekce rozhodla prověřit DZS Struhařov
a dostavila se na předem ohlášenou kontrolu, jíž se za DZS zúčastnil ing. Kocourek
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a ing. Dřízhal
- při kontrole Inspekce zjistila, že se
jednalo o „drobné lokální znečistění“
- v době kontroly byla celá lokalita
uklizena pracovníky kontrolované osoby
- podle tvrzení kontrolovaného subjektu a předložené fotodokumentace se
jednalo převážně o skládku komunálního
odpadu
- kontrolovaná osoba vede evidenci
odpadů a pravidelně tyto předává k likvidaci oprávněné osobě
- dále je zde uvedeno, že kontrolovaný
subjekt (DZS Struhařov) „nespojuje obaly
od pesticidů s vlastní činností, ale jedná se
o odpady z činnosti soukromých zemědělců z okolí“
Výsledek kontroly? Inspekce došla k
názoru, že z dostupných skutečností nelze
prokázat spojitost mezi kontrolovanou
osobou (DZS Struhařov) a znečistěním.
Co mne jako občana Milovanic z uvedeného výsledku kontroly vyplývá?
- měli bychom ocenit, že i když DZS
Struhařov nemělo s uvedenou skládkou
naprosto nic společného, provedlo její
odklizení
- měli bychom si začít dávat pozor na
soukromé zemědělce z okolí, kam odhazují obaly od výše uvedených nebezpečných látek (dle druhu vyhozených obalů
pak zvláště na ty, kteří používají herbicidy
a fungicidy na řepku a obilniny ve velkém
a kteří mají výrobu mléka)
- po přečtení údajů výrobců o uvedených látkách bych ještě našim spoluobčanům, kteří snad s uvedenými látkami
pracují, doporučil důsledně používat
ochranné pomůcky - tedy pokud jim ještě
záleží na jejich reprodukčních schopnostech...

Milovanický

sobota 9. srpna od 13 hodin, vstup volný
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trakař 2008

I letos zveme všechny přátele Milovanic, aby se s námi přišli pobavit.
Změna názvu z „Oslav léta“ na „Milovanický trakař 2008“ nejlépe napoví, co
bude i tentokrát pilířem zábavy - velká soutěž v přejezdu rybníka trakařem.
Krom toho chystáme i další potravu pro vaši duši i žaludek:
- tombola
- vystoupení dechové kapely
- naturální divadlo: DIVOKÁ HONBA ZA POKLADEM MUINIMULA
(námořní nervák s plavebními prvky)
- tržiště a ukázky řemesel - předení a tkaní, vyšívání, batikování, ruční
malba na oděvy, výroba keramiky
- tábor starých Slovanů
- vystoupení skupiny TAJNÉ SLUNCE
- vystoupení ŠTĚPÁNA KOJANA - taneční zábava
- vystoupení podbrdské skupiny KONCIPUDY
australské lidovky, didgeridoo, bubínky
- občerstvení
- prodej domácích produktů
Na setkání s vámi se těší
Občanské sdružení Milovanice

A za nás všechny bych si přál, aby se
všichni, kdo se podílejí na vytváření takových skládek nad svým jednáním aspoň
trochu zamysleli. Vždyť pokud by si třeba
takové kanystry vybraly ke svým hrátkám
děti, může se stát něco opravdu nepěkného.A pak by možná vyšetřování probíhalo
jinak a někým jiným.
Pokud byste o jakékoliv skládce ve
svém okolí věděli, nejlepší cestou je pořídit
fotodokumentaci (to kdyby snad skládka
najednou zmizela) a oznámit skládku na
obecním úřadě.
Michal Vesecký, Milovanice
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Základní škola v Postupicích informuje
Maškarní karneval
(to abychom
nepochvalovali)

si

zde

všechno

Dne 12. dubna 2008 se v tělocvičně
ZŠ konal dětský maškarní ples. O
hudbu se postaral p. Zdeněk Kopecký,
o tombolu p. Zdeněk Janů, o ceny
do soutěží DV Jednoty Postupice, o
občerstvení p. Machová a Střelková, o
průběh soutěží pí. učitelky 1. stupně a
šikovné pomocnice z vyšších ročníků –
Maruška, Iveta, Šárka, Daniela a Tereza.
Škoda, že úsilí nás všech zůstalo bez
očekávané odezvy Vás z řad veřejnosti.
Může za to pozdní termín konání
karnevalu? Byly už děti přesyceny
konáním podobných akcí? Nebo snad
pěkné počasí?
A tak chci poděkovat těm, kteří
se svými dětmi přišli. Masek bylo sice
méně, než jsme očekávali, ale ty, co
dorazily, byly pěkné, vtipné a nápadité. A
děti měly jednu velkou výhodu.Všechny
si mohly zasoutěžit vždy v každé soutěži
a také místa na rej bylo dostatek.
Jen ten, kdo má s pořádáním
podobných akcí nějakou zkušenost,
ví, kolik práce je s přípravou akce. A
tak se příští rok pokusíme uspořádat
v dřívějším termínu. A jestli ani to
nepomůže,……….
Jana Jíšová

Závěr
sezóny

volejbalové

V minulém čísle jsem psala o
skvělém zahájení volejbalové sezóny
v naší škole.
A jak že se nám dařilo dál?
Kluci obsadili v okresním kole
v Benešově pěkné 6. místo (z 10). Možná
zvláštní, že si pochvalujeme i 6. místo,

když holky dosahují lepších výsledků.
Ale…
Kluky na škole spíše baví florbal,
anebo také nedělají nic. A tak zájemců
o volejbal moc není (ale abych to
nezakřikla, v sedmičce se něco rýsuje).
Školu tedy reprezentuje družstvo
složené z kluků 6. – 9. třídy. A jak já
říkám:“na to, že mi 3 z nich projdou
pod sítí“, se drželi skvěle.
Odměnou
těm
nejlepším
z nich byla účast na velkém turnaji
Ámosových bratrů. Je to turnaj, kdy
se na hřišti ve stejném družstvu
potkávají 2 kluci, 2 holky, učitel i
učitelka (v našem případě udělena
výjimka pro dospělé – může být i
osoba spojená se školou a pracující
s dětmi). Na turnaji jsme postupovali
pomalu ale jistě k předním místům.
Až ve finále jsme byli poraženi
Vorlinou. Hodně záleželo nejenom
na holkách, o kterých se ví, že umějí,
ale i na klukách. Tady bylo vidět, že
kluci umějí také, i když jako družstvo
dosahují průměrných výsledků. Abych
na těchto stránkách nechválila stále
pouze děvčata, veřejnou pochvalu si
zaslouží Petr Brabenec, Zdeněk Žížala
a Lukáš Kunc.
Děvčata obsadila v okresním
kole 2. místo (finálové utkání
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s Gymnáziem Benešov prohrála „o
prsa“ 23:25 a 23:25). Vzhledem k tomu,
že děvčata z gymnázia nesplňují
předem stanovenou podmínku pro
účast v krajském kole (jsou moc
mladá), postupujeme místo nich 16.6.
do Rakovníka my jako reprezentantky
okresu Benešov.
Dne 18.6. nás ještě čeká velký
turnaj v Kácově – O pohár Posázaví.
V loňském roce jsme si odvezli
vítězství. Proto nám držte palce i letos.
Jana Jíšová

povrchu tělocvičny se nevzdáme a
projekt podáme znovu.
Za spolupráci při psaní a realizaci
projektů chci poděkovat Janě Jíšové.
Dále bych chtěla poděkovat Posázaví
o.p.s., které nám pomáhá radou při
práci na velkých projektech. Také pan
starosta Miloslav Půta a účetní obce
paní Jana Matoušková mají s námi
práci navíc, pokud granty vyjdou.
Obec nás navíc musí finančně jistit.
Tohoto jejich přístupu a pomoci si
velmi vážím.
Miroslava Ottlová

Granty
Celou naši společnost teď ovládá
systém grantů a dotací. Dotace se
vypisují na všechno možné. Můžete
získat od několika tisíc až po několik
milionů. Pokud chce organizace něco
navíc, musí se snažit.
Napsat a zpracovat dobrý projekt
je práce. V letošním školním roce jsme
podávali projekt ke Středočeskému
kraji do programu Volnočasové aktivity
s názvem ,,Sportujeme bez klouzání.“
Žádali jsme peníze na úpravu povrchu
tělocvičny. Ten nám bohužel nevyšel.
Další grant jsme posílali na
Ministerstvo školství do programu
EVVO.
Má
název
,,Zřízení
přírodovědné laboratoře při venkovní
učebně.“ Uspěli jsme a na pomůcky
jsme obdrželi dotaci 47 500,- Kč. Další
peníze dostaneme od Ministerstva pro
místní rozvoj. Do programu Podpora
obnovy venkova jsme prostřednictvím
obce podávali projekt ,,Venkovní
aktivity – využití prostoru v okolí ZŠ.“
Do října tak budeme investovat do
úpravy areálu dotaci 344 000,- Kč.
Na začátku dalšího školního roku
se dozvíme výsledek projektu, který
jsme podávali do Norských fondů a
týká se vybavení školy a školky. Už teď
připravujeme projekt do programu
ROP, kterým se budeme snažit
vybudovat sportovní areál za školou.
Stejně tak se pokusíme z dotací zateplit
budovy školy a školky, energetický audit
máme již zpracován. Ani u zmíněného

Květen v mateřské
škole
U nás ve školce jsme každý měsíc
pořádali spoustu akcí. Ovšem v květnu
se s nimi roztrhl pytel.
Děti viděly výcvik slepeckých psů,
aby si tak alespoň zčásti uvědomily, jak
jsou tato zvířata pro handicapované
spoluobčany důležitá.
Byly se podívat v hasičské zbrojnici
a dokonce se svezly hasičským vozem.
Do školky přijelo i divadlo s veselou
pohádkou, do toho fotografování,
Škola nanečisto pro budoucí prvňáky
a Holčičí den. U příležitosti Dne dětí
jsme celé dopoledne soutěžili.
Při tom všem jsme ale měli důležitý
úkol: nacvičit besídku ke Dni matek a
Roztančení předškoláků. Součástí bylo i
malé překvapení. Všichni se moc snažili
a podle toho to také dopadlo.
V den D byly děti znatelně
nervózní, ale také nedočkavé a
natěšené. Možná, že někdo zapomněl
kousek básničky nebo začal zpívat dřív,
než měl. Ale to nevadilo. Malé děti byly
kouzelné a roztomilé, předškoláci vážní
a soustředění. A maminky? Některé
zadržovaly slzy, některé se dojetí
nebránily.
Avizované překvapení spočívalo ve
stužkování budoucích prvňáků. Brali to
opravdu vážně a na svou první stužku v
životě byli náležitě hrdí! A když zpívali
závěrečnou písničku: ,,Slunce mám,
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na cestu mi svítí...“, zahlédla jsem i
dojatého tatínka. Ale nebojte se, já to
nepovím, chlapi přece nepláčou. Prostě
jsme si v tu chvíli všichni uvědomili, jak
nám ty děti rostou a život letí. Zkrátka,
letošní besídka se opravdu povedla.
Kamila Marešová

Poděkování
Moji milí skoroprvňáci,
už se nám to krátí, za pár dnů se
rozloučíme a vy půjdete svou vlastní
cestou. Určitě se budeme potkávat a já
na vás budu ještě dlouho vzpomínat.
Děkuji vám za krásný rok, během
něhož možná občas ,,lítaly chlupy“ a
ještě jsem vyhrožovala, že ,,už se ale
doopravdy rozzlobím“.
Nejvíc ze všeho jsem se ale smála a
hlavně těšila na každý den.
A proto Pavlíku, Míšo, Dančo,
Verunko, Páťo, Lukáši, Martine, Daníku,
Simčo, Lucko, Jirko, Štěpáne, Nikolko,
Terezko a Honzíku, přeji hodně štěstí.
Vážení rodiče, děkuji za důvěru.
Kamila, tř. učitelka

Atletika
Na naší škole je hlavním sportem
pro děvčata volejbal a pro kluky
florbal. Ale na podzim a na jaře patří
do tělocviku také atletika. Většinou
na ní „brblají“, ale na Pohár rozhlasu
v květnu chce být vybrán každý, kdo
„umí“. Motivace – kdo bude lepší?
Kluci x holky, starší x mladší?
Letos byly nejlepší starší dívky (8.,9.
tř.). Z 15 škol se umístily na 9. místě.
Mladší chlapci (6.,7. tř.) obsadili místo
11. Lenka Matoušková (8.tř.) vyhrála
vrh koulí a další úspěšní byli z 9. tř.:
Marie Matoušková ve skoku vysokém
a běhu na 800 m, Iveta Procházková
ve vrhu koulí a běhu na 60 m, Petr
Brabenec ve skoku vysokém a běhu
na 1500 m, Milan Červenka ve skoku
dalekém a vysokém.
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Talenty se objevují už od 1.třídy.
Děti navštěvují atletický kroužek a
závodí ve všestrannosti. Její disciplíny
jsou: běh na 50 m, skok daleký a hod
míčkem. V okresní soutěži, které
se účastnilo opět 15 škol, vyhrál
v kategorii 1. tříd Jakub Kozel, za 2.
třídy Pavel Starý a za 3. třídy Gábina
Zachová, která svými výkony předčí i 5.
třídu. Všem gratulujeme a doufáme, že
jim forma vydrží i nadále.
Helena Krásová

Úspěšný školní rok
2007/2008
Pokud mám hodnotit tento rok
z hlediska úspěchů v soutěžích a tím
vlastně v propagaci školy, musím
celému osazenstvu poděkovat za
perfektní práci. Dětem za skvělé
výkony a kolegům za skvělou přípravu.
Bylo o nás slyšet. Zde je výčet těch
nejlepších výkonů:
Zkratky:
AV
–
Atletická
všestrannost, PR – Pohár rozhlasu
1. místo
Ekosoutěž „Zachraňme Afriku“
P. Brabenec, P. Dvořáková, P. Hanzal,
Mc Donaldś Cup 1. - 3. třída

Z. Poláková, I. Procházková, Z. Žížala
Koule AV – L. Matoušková
Koule PR – L. Matoušková
„Memoriál Fr. Šusty“ ve volejbale
– K. Chudlářská, M. Matoušková, V.
Zvíhalová, Z. Poláková, I. Procházková,
P. Šváchová, L. Matoušková, K.
Klebanová
AV jednotlivci
– J. Kozel, P. Starý, G. Zachová
Míček AV – G. Zachová
Dálka AV – G. Zachová
50 m AV – J. Kozel
„O pohár Posázaví“ ve volejbale
2. místo
„Turnaj Ámosových bratrů“ ve
volejbale smíšených družstev
– K. Chudlářská, M. Matoušková,
I. Procházková, Z. Žížala, P.
Brabenec, L. Kunc
Turnaj „O neveklovský měšec“ ve
florbale - P. Brabenec, J. Buřič, Z.
Žížala, P. Šesták,
L. Kunc, A. Dušek, J. Blíha, L. Konderla
Oblastní kolo ve volejbalu dívek
Okresní kolo ve volejbalu dívek
– postup do krajského kola
„Jaga Oxygen Cup“ ve florbale 4.-5.
tř.
míček AV – N. Dušková, P. Starý
dálka AV – J. Kozel, P. Starý
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3. místo
„Podblanický
slavík“
–
M.
Smetanová
„Coca Cola Cup“ – kapitán Z. Žížala,
výběr chlapců 2.st.
oblastní kolo ve volejbalu chlapců
míček AV – J. Kozel
50 m AV – P. Starý, G. Zachová
4. místo
„O nejkrásnější adventní věnec“
– Z. Poláková, I. Procházková,
M. Matoušková, T. Šváchová
okresní kolo olympiády z Nj
– K. Klebanová
„Pohár hejtmana Středočeského kraje
ve florbalu“ – O. Kahoun, R. Běžel, T.
Dub, O. Zach, J. Kozel, J. Fürbacher, V.
Brabenec
Oblastní kolo „Mc Donald Cup“ 4.- 5.
tř.
Míček AV – M. Brabenec
50 m AV – D. Starý
Krajské kolo ve volejbalu dívek
Rakovník
5. místo
Výška PR – M. Matoušková
AV jednotlivci – N. Dušková
Dálka AV – M. Brabenec
6. místo
Plavecké závody – 25 m kraul
– M. Graf
okresní kolo ve volejbalu chlapců
okresní kolo „Mc Donald Cup“ 4.-5.
tř.
turnaj ve vybíjené dívek 4.- 5. tř.
výška PR – M. Červenka
7. místo
Koule PR – I. Procházková
AV jednotlivci – M. Brabenec
8. místo
– Atletická všestrannost - starší
žákyně
výška AV – M. Matoušková
koule AV – I. Procházková
štafeta st. žákyň PR
Plavecko – běžecký pohár Benešov
– J. Kozel
50 m AV – N. Dušková
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Pohár rozhlasu - mladší žákyně
9. místo
Okresní kolo olympiády z Aj
– Z. Poláková
okresní kolo „Mc Donald Cup“ 1.
– 3. tř.
turnaj ve vybíjené chlapců 4.- 5. tř.
Pohár rozhlasu – starší žákyně
800 m PR – M. Matoušková
dálka AV – N. Dušková, D. Starý,
D. Žížalová
50 m AV – O. Zach, D. Žížalová
10. místo
Okresní kolo olympiády z Aj
– E. Filandrová
11. místo
Plavecko – běžecký pohár Benešov
– M. Jirásková
Pohár rozhlasu – mladší žáci
Atletická všestrannost 1. st. družstvo

12. místo
Plavecko – běžecký pohár Benešov
– G. Zachová
13. místo
Okresní kolo olympiády z D
– P. Dvořáková
míček PR – S. Štěpán
60 m PR – I. Procházková
14. místo
1000 m PR – T. Kozel
1500 m PR – P. Brabenec
16. místo
Krajské kolo „Helpík“ Praha
– M. Jirásková, V. Boušová

Školní výlety
Tak jako každý rok i letos si třídní
učitelé pro děti připravili závěrečné
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výlety. Jsou vybírány nejen s ohledem
na stmelení kolektivu a pro zábavu, ale
i pro získání všeobecného rozhledu.A
kam vedou kroky jednotlivých tříd?
1. třída – 10. 6. - Benešov, Konopiště
2., 3., 4., 5. třída – 19.6. – Šiklův Mlýn,
westernové městečko
6. třída – 3.-4.6. – Beroun, Karlštejn
7. třída – 5.-7.6. – Zruč nad Sázavou,
Kutná Hora
8. třída – 5.-7.6. – Slapy
9. třída – 11.-14.6. – Stvořidla, Sázava.
Doufám, že si akce užijí nejen děti,
ale i dospělí. Závěrem bych chtěla
všem zaměstnancům poděkovat za
celoroční práci a popřát jim, aby
načerpali ve dnech dovolených
co nejvíce sil do dalšího školního
roku. Dětem pak pohodové prožití
prázdnin.
Miroslava Ottlová
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Jemniště
V říjnovém vydání Postupického
zpravodaje jsem psal o činnosti
Sboru dobrovolných hasičů Jemniště.
Byl to zatím poslední příspěvek ve
Zpravodaji o naší čnnosti. Od této
doby se u hasičů v Jemništi stalo
plno událostí.
Nejdříve začneme s našimi
nejmenšími, tedy s kolektivem
mladých hasičů. V říjnovém vydání
jsem uvedl, že od začátku září
družstvo mladých hasičů pilně
trénuje na podzimní kolo hry
Plamen. V sobotu 13. 10. 2007 jsme
se s dětmi zúčastnili okresního
podzimního kola hry Plamen, ve
kterém jsme skončili na výborném
druhém místě. Soutěž se konala
v táborové osadě Miličín. Podzimní
kolo je branný závod. Běhá se v lese a
plní se disciplíny na šesti stanovištích.
Střelba ze vzduchovky, dále následuje
překonání překážky po vodorovném
laně, topografie, požární ochrana,
uzlování a první pomoc. Zúčastnilo
se celkem šestnáct pětičlenných
hlídek z jedenácti sborů (pouze pět
sborů postavilo dvě hlídky a my
mezi nimi). Hlídka ve složení velitel
Veronika Boušová, členové Jakub

Fürbacher, Ondřej Kahoun, Anna
Suchá a Vojtěch Vender skončila
na druhém místě. A hlídka našich
„prcků“ ve složení velitel Natálie
Filipová, členové Adam Fürbacher,
Gabriela Zachová, Klára a Zdenka
Suchá skončila na pěkném desátem
místě. Jsou to opravdu prckové
(tři z první třídy, jedna ze třetí a
jedna ze čtvrté) a např. ve střelbě
ze vzduchové pušky byla tato
hlídka se Střezimíří nejlepší (pět
nesestřelených špalíků z patnácti
možných). V této disciplíně měla
naše první hlídka 10 trestných bodů.
Hodnocení z této soutěže je opravdu
perfektní. Ještě musíme z tohoto
závodu vyzdvihnou výkon Gábiny
Zachové, která začala trénovat na
podzimní kolo tři dny před soutěží,
ale všechno zvládla úplně perfektně.
Při soutěži i při nácvicích nám ještě
pomáhala Šárka Kahounová.
V sobotu patnáctého prosince
měli naši „soptíci“ v hasičské
zbrojnici SDH Jemniště první valnou
hromadu mladých hasičů, při které
jsme hodnotili celoroční činnost,
činnost při pravidelných schůzkách,
účasti na soutěžích a víkendový

pobyt v přírodě. Dále jsme při valné
hromadě zhlédli DVD s prezentací
činnosti SDH Jemniště za rok
2007 (fotografie a videa ze soutěží,
kterých se zúčastnila družstva
mladých hasičů, žen a mužů). Na
konci schůze dostal od sboru každý
mladý hasič k občerstvení pizzu a
coca-colu nebo fantu.
V sobotu 23.2.2008 se mladí
hasiči
zúčastnili
HASÍKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ v Kondraci,
které pořádalo Okresní sdružení
hasičů Benešov s SDH Kondrac.
Jednalo se o pochod na horu
Blaník z parkoviště u Louňovic pod
Blaníkem s výstupem na rozhlednu.
Cíl této akce byl na fotbalovém hřišti
v Kondraci. Při pochodu jsme plnili
na stanovištích plno úkolů. V sobotu
prvního března jsme se v rámci
schůzky zúčastnili maškarního
karnevalu v sokolovně v Postupicích.
O týden později, v sobotu osmého
března jsme pro mladé hasiče a
děti uspořádali výlet do Aquacentra
Měřín. V zimním období jsme mimo
jiných aktivit jezdili s dětmi bruslit
na zimní stadion do Benešova,
chodili jsme do hasičské zbrojnice.
Hasiči na akci v Kochánově
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Od neděle 16.3. do pátku
21.3.2008 jsme pro mladé hasiče a
děti zorganizovali šestidenní „ZIMNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ NA HORÁCH“.
Jednalo se o zimní lyžařský výcvik
v Orlickém Záhoří v Orlických
horách. V neděli, to byl den odjezdu,
jsme se sešli v Lísku kde jsme naložili
do „mikrobusu“ pana Pokorného vše
potřebné k zabezpečení zimního
dobrodružství jako bylo jídlo
(vařili jsme si sami), lyže, vybavení,
plno náhradního oblečení apod.
Při příjezdu nás čekalo, hlavně pro
děti, zklamání v tom, že nebyl sníh,
ale nakonec jsme měli štěstí a do
rána nasněžilo dvacet centimetrů. A
sněžilo i další dny, takže jsme mohli
již od pondělka lyžovat. V pondělí
jsme po obědě vyrazili na lyžovačku
do polského zimního střediska
Zieleniec v Bystřických horách,
kde jsme se pomalu rozjezdili na
menším kopci. Od úterý do čtvrtka
jsme každý den jezdili lyžovat do
nedalekého zimního střediska Říčky,
kde byly dlouhé upravené sjezdovky,
„moře“ sněhu, absolutně bez front
se sedačkovou lanovkou. Každý den
jsme po příjezdu z lyžování na chatě
hráli fotbal, stolní tenis či stolní fotbal
nebo „mastili“ karty. Prostě jsme si
ten týden náramně užili a odpočinuli
si od všedních pracovních a školních
starostí, povinností a problémů.
Zimního dobrodružství se celkem
zúčastnilo 18 osob, z toho 10 dětí a
8 dospělých a ještě s námi byl jeden
pes. Po zkušenostech z letošního
roku bychom chtěli lyžařský výcvik
s hasiči opět zopakovat.
V neděli, dva dny po příjezdu
z hor, jsme při schůzce mladých
hasičů pletli pomlázky na pondělní
koledování. Na „čáry“ jsme na parcele
pana Zemana v Jemništi, tak jako
v roce 2007, pálili čarodějnice, pekli
jsme buřty a hráli fotbal. V sobotu
třetího května se družstvo mladých
hasičů zúčastnilo v rámci okrskové
soutěže dospělých vloženého závodu
dětských družstev v požárním útoku
Plamen. Zúčastnili se mladí hasiči
Jemniště, Čerčan a Čeňovic.

V neděli 11.5.2008 jsme se
zúčastnili jarního okresního kola
soutěže hry Plamen mladých hasičů
konané na fotbalovém hřišti v
Miličíně. Po podzimním kole, ve
kterém jsme skončili na druhém
místě, jsme začali první disciplínou
a to štafetou CTIF. Dále následoval
útok CTIF, štafeta 4x60 m, štafeta
požárních dvojic a požární útok
Plamen. V celém závodě jsme se
drželi na průběžném druhém místě.
Zkazili jsme pouze předposlední
disciplínu, štafetu požárních dvojic,
která nás odsunula na celkové páté
místo. Ale i to je perfektní výsledek.
Skončili jsme na okresní soutěži
z jedenácti kolektivů mladých hasičů
na pátém místě.
V létě bychom chtěli s dětmi,
tak jako v loňském roce, vyrazit
na třídenní víkendovou „toulavou“
akci přírodou, při které bychom
opět spali „pod širákem“. Dále
máme naplánováno, podle toho jak
vyjde počasí, vyrazit na řeku a sjet
ji na raech. Doufáme, že při tom
zažijeme plno srandy a zážitků, na
které by naši mladí hasiči mohli
rádi vzpomínat. Na podzim se
zúčastníme podzimního kola hry
Plamen, zajedeme si do Benešova
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V Orlických horách
na bowling apod. Prostě se snažíme
s dětmi dělat řadu jiných aktivit,
aby se nejednalo o jednostranně
zaměřenou činnost kolem hasičiny.
Jak už bylo v Postupickém
zpravodaji napsáno, sbor hasičů
Jemniště má i družstvo žen. Naše ženy
se před okrskovou soutěží scházely
od poloviny dubna při trénincích
na fotbalovém hřišti v Postupicích.
Zkoušely požární útok, pořadovou
přípravu a 100m překážek. Při již
zmiňované okrskové soutěži, která
se konala v Kochánově a pořádal
ji sbor z Čeňovic, skončilo naše
ženské družstvo na předposledním
šestém místě. V pořadové přípravě
skončily na třetím místě, v běhu na
100m skončily na pátém místě (to
měly smůlu, protože když běhaly
tak pršelo a silně foukal vítr).
Akorát nevyšel požární útok, ten se
jim nepovedl. Bylo to zapříčiněno
rozhodčí disciplíny, která jim
nepovolila mít savici tak, jak to
trénují, přes držadlo stroje, údajně
že to porušuje pravidla požárního
sportu což v žádném případě není
pravda (pozn. našemu družstvu
mužů to bylo při útoku povoleno).
Tzn. příprava a provedení pokusu
u sání, které je při požárním útoku
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nejdůležitější, byla jiná než na co byly
zvyklé. Samozřejmě se nedá nic dělat
a je to ponaučení do dalších soutěží.
Soutěže se družstvo zúčastnilo ve
složení: Ilona Kahounová, Jana
Fürbacherová, Hana
Hrbková,
Tereza Šváchová, Blanka Suchá,
Petra Hrbková a Eva Venderová.
Družstvo mužů ve složení:
Miroslav Fürbacher, Lukáš Tůma,
Martin Šťastný, Petr Suchý, Luděk
Švácha, Vladislav Kahoun a Tomáš
Kvída (poslední dva jmenovaní
hostování z SDH Nová Ves) se
také zúčastnilo okrskové soutěže
v Kochánově. Na této soutěži
skončilo
družstvo
mužů
na
výborném sedmém místě ze šestnácti
zúčastněných sborů dobrovolných
hasičů okrsku Struhařov. V pořadové
přípravě skončili na prvním
místě, v běhu na 100m skončili na
sedmém místě a v požárním útoku
na jedenáctém místě (ten se nám
taky moc nepovedl). V celkovém
součtu to znamenalo tedy sedmé

místo. Opravdu málo, a to pouze
dvě vteřiny v požárním útoku, což
není moc, nám chybělo na celkové
umístění na čtvrtém místě. To by byl
takový malý zázrak, ale i sedmé místo
je pro tak malý sbor vynikajícím
úspěchem. V běhu jednotlivců
na 100 m překážek se umístil na
třetím místě Miroslav Fürbacher.
V konkurenci kolem šedesáti,
sedmdesáti jednotlivců a pro ty,
kteří ví „jak vypadá - rozumíme tedy
jeho velikosti, váze“ je to výborný
výsledek. Obě družstva účast na
soutěži řádně oslavila v hasičské
zbrojnici při soudku Budvárku a
grilovaných steaků. „Samozřejmostí“
je, že úspěch ze soutěže jednotlivců
stál velitele uvedený soudek piva,
který s radostí „spolubojovníkům“
dal (třetí místo je třetí místo).
Dále se velitel Miroslav Fürbacher
v sobotu pátého dubna zúčastnil
hasičského cvičení k prověření a
zdokonalování zásahových jednotek
obcí okresu Benešov. Jednalo se o
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cvičení jednotek, které mají cisterny
„trambus“ nebo cisterny LIAZ. Jako
velitel družstva automobilu LIAZ
sboru z Postupic s nimi absolvoval
trasu z Čeňovic, přes Jezero, Věřice,
Okrouhlice, Petroupim, Kozmice,
Teplýšovice zpátky do Čeňovic.
Na trase bylo plno úkolů: písemný
test znalostí, překážková dráha
se štafetou požárních dvojic a
výměnou kola u přívěsu k motorové
stříkačce PS12, dále byla na trati
zdravověda, technika vozidla, výroba
pěny k hašení, sání vody z potoka
pomocí ejektoru, pořadová příprava,
simulace požáru v lese, zabránění
úniku olejové skvrny na vodě,
slaňování a záchrana osoby ze sklepa
teplýšovické sokolovny, určování
technických prostředků a závěrečný
běh Čeňovicemi. Celé cvičení bylo
velice zajímavé a poučné a v případě
zájmu bych se se sborem z Postupic
opět tohoto námětového cvičení
zúčastnil. Tímto děkuji za možnost
se tohoto cvičení zúčastnit. Cvičení
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pořádalo SDH Čeňovice. Z osmnácti
zúčastněných jednotek okresu jsme
skončili na jedenáctém místě. Na to,
že se jednalo o první takové cvičení
postupického sboru, to byl velice
dobrý výsledek.
V úterý 27.5.2008 sbor z Jemniště
uspořádal brigádu na budoucím
hasičsko - fotbalovém hřišti v Lísku.
Brigády se zúčastnilo celkem 17
osob (rodina Suchých, Venderových,
Fürbacherových, Boušových a Láďa
Pěkný). Většinou se jednalo o hasiče
a mladé hasiče z SDH Jemniště.
Vybírali jsme kámen a poté seli trávu
na připravenou plochu, kterou nám
urovnal pan Kladiva z Postupic. Na
konci brigády jsme si opekli buřty.
Teď už nás čeká pouze zalévání, které
budeme provádět při námětových
cvičeních a ještě požádáme sbor
z Postupic, aby k nám přijeli s jejich
novodobou stříkačkou „máňou“, s
cisternou LIAZ a budeme čekat na
déšť z nebes.
A ještě pár řádků k soutěži SDH
Jemniště, kterou budeme v letošním
roce opět pořádat. Jedná se o druhý
ročník soutěže, kterou jsme začali
v loňském roce soutěží v rámci oslav
75.výročí založení našeho sboru.
Hasičská soutěž bude v sobotu
28.6.2008 na fotbalovém hřišti v
Postupicích a to v požárnických
disciplínách kategorie mladých
hasičů, družstev žen a mužů. Od 10
hodin bude soutěž mladých hasičů
ve štafetě 4x60m, štafetě CTIF a
požárním útoku Plamen. Od 15
hodin bude soutěž v požárním útoku
mužů a žen. Po skončení soutěže
bude v areálu fotbalového hřiště v
Postupicích zábava s živou hudbou
začátek v 19.00 hodin. Na soutěž i na
večerní zábavu Vás srdečně zve SDH
Jemniště.
Závěrem bych jako velitel
SDH Jemniště chtěl velice kladně
zhodnotit činnost všech našich
družstev, poděkovat Obci Postupice
a Středočeskému kraji, kteří finančně
podporují mladé hasiče (Středočeský
kraj poskytl grant na nákup
vybavení) a dále panu Jaroslavu

Tůmovi z Jemniště za poskytnutí
sponzorského daru na činnost
mladých hasičů. Spolupráce s obcí
je na velmi dobré úrovni. Jak po
finanční tak i po materiální stránce.
Dále bych chtěl také moc poděkovat
rodičům, kteří pomáhájí při činnosti
s mladými hasiči a to manželům
Kahounovým, Blance Suché, Janě
Fürbacherové, Evě Venderové a
neposledně Petru Suchému (mimo
jiné novému starostovi sboru), který
také vede mladé hasiče a pustil se i
do soutěží v družstvu mužů, za což
mu patří velký dík.
V případě, že by měl někdo zájem
finančně podpořit sbor z Jemniště,
zejména činnost mladých hasičů,
která je i pro případného dárce podle
zákona o daních z příjmů daňově
zvýhodněna, rádi uvítáme případné
zájemce s „otevřenou náručí“.
S pozdravem hasiči Jemniště
do toho a s přáním pokračovt v
činnosti, jak té hasičské i v té mimo
hasičské, jako doposud.
Miroslav Fürbacher, velitel a
vedoucí kolektivu mladých hasičů
SDH Jemniště

Aktivity dobrovolných
hasičů z Postupic
V sobotu 5. dubna se v okolí
obcí Čeňovice, Teplýšovice a
Kozmice
uskutečnilo
hasičské
cvičení zaměřené na zdokonalování
dobrovolných zásahových jednotek
obcí.
Naše družstvo mužů se
zúčastnilo v počtu 5 členů (Luboš
Bucek,
Milan
Jíša,
Miroslav
Fürbacher, Josef Řezníček ml. a Pavel
Jurníček). Absolvovali tyto disciplíny:
test znalostí, jízdu hasičským autem
ve vytyčené trase, překážkovou
dráhu s hadicemi a opravu kola.
Celkově se umístili na 11. místě z 18
zúčastněných družstev.
Dne 3. května se naše družstva
mužů i žen zúčastnila soutěže,
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kterou přádal SDH Čeňovice v obci
Kochánov. Obě družstva asolvovala
3 disciplíny: pořadové cvičení,
překážkovou dráhu a požární útok.
Ženské družstvo (ve složení:
Vladislava Fliegerová, Jana Bucková,
Dagmar Daňková, Monika Zachová,
Michaela Šetková, Markéta Čadková,
Hana Průchová a Zdeňka Říhová)
se umístilo v požárním útoku na
2. místě s časem 35:80 s. Přestože
to byl výborný výkon, „dovolilo“ si
nás porazit až poslední startující
družstvo z Kozmic, a to o pouhé 2
sekundy. Tím nás připravilo o basu
Bohemia sektů, které vyhrálo. Na
překážkové dráze si ženy vedly taktéž
výborně. Opět jsme celkově obsadily
2. místo (M. Zachová čas 26:94, což
byl 3. nejlepší čas ze všech startujících
žen, H. Průchová čas 29:67, M.
Šetková čas 30:34 a M. Čadková
čas 35:05).Poslední disciplínou byla
pořadová příprava, kterou jsme na
soutěži předváděly poprvé. Bohužel
jsme dostaly 10 trestných bodů.
V celkovém součtu jsme se umístily
na 4. místě z 8 zúčastněných družstev.
„Bramborová“ medaile nás mrzela,
alespoň však máme motivaci se dále
zlepšovat.
Družstvo mužů (ve složení: Luboš
Bucek, Tomáš Říha, Josef Řezníček
ml., Vojta Daněk, Jan Peterka, Pavel
Jurníček, Josef Peterka a Lukáš
Zoubek) se umístilo na 13. místě
ze 17 zúčastěných družstev. Pokud
budou mít příště více hasičského
štěstí a také tréninků, které soutěži
předcházejí, jistě obsadí lepší pozici.
Na závěr bych chtěla poděkovat
Luboši Buckovi, který s námi
absolvoval tréninky na soutěž a
celou soutěž s námi s adrenalinem
v krvi prožíval. Dále panu Josefu
Řezníčkovi a Václavu Svatkovi, že nás
přijeli na soutěž podpořit.
Chtěli bychom všechny čtenáře
pozvat na hasičskou soutěž, která se
uskuteční 28.6.2008 na fotbalovém
hřišti v Postupicích.
Případné sponzory našeho
hasičského
sboru
uvítáme
s otevřenou náručí.
M. Šetková
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Historické pohlednice
z Postupic
O dochovalé historické pohlednice Postupic se
po Jozovi Papežovi zasloužila obchodnická rodina
Franků, která roku 1840 koupila čp. 88 a později
sousední čp. 89 na Malém náměstí a oba domy spojila.
V čp. 88 byl obchod se smíšeným zbožím a u čp. 89
byla vinopalna.
Nejvíce pohlednic se dochovalo od Morice Franka
z počátku století a z dvacátých let od Otty Franka. Na
počátku dvacátých let u p. Franka pracoval pan Josef
Franc jako obchodvedoucí a v roce 1928 usedlost
koupil. Po Josefu Francovi se dochovaly pohlednice z
třicátých let.
Připravil Jiří Šesták

Pohlednice vydaná Moricem Frankem, na které jeho syn Otto Frank
píše panu Kandovi z Postupic na vojnu v první světové válce.

Na této pohlednici je celá usedlost čp. 88 a 89 s obchodem a vinopalnou.

Postupický zpravodaj je občasníkem obecního úřadu v Postupicích, vychází 3-4x ročně, distribuce zdarma do
všech domácností na Postupicku. Číslo 19 vyšlo 27. června 2008.
Redakční rada: Miloslav Půta (postupice@chopos.cz), Jana Jíšová (jana.jisova@zspostupice.cz), Petr Slavíček, Jiří Šesták,
Michal Vesecký (michal.vesecky@v-system.cz) a Petr Zapletal (zapletal@buchov.cz).
Sazba: Petr Zapletal, Michal Vesecký
Příspěvky je možné předávat do kanceláře obecního úřadu (pokud možno v elektronické podobě) nebo zaslat emailem
na adresu postupice@chopos.cz. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla bude 30. září 2008.
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