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Památka na Sedmiletou válku v Postupicích Slovo starosty
Milí spoluobčané,
právě k Vám přichází další číslo
zpravodaje s informacemi o dění
v obci a přilehlých osadách.
Těší mě, že naše základní škola a
další místní spolky, sdružení i někteří
jedinci projevují mnoho aktivit
svědčících o zdravém jádru obce.

V roce 2009 obnovený kříž na pohřebišti vojáků Na Hrobech.
Při cestě z Postupic do Pozova asi
po 400 metrech stoupání mineme
po pravé straně skupinu starých
lip s křížkem a lavičkou, zvoucí
k odpočinku. Na tomto místě se
říká „Na Hrobech“. Dlouhá léta zde
stál pouze podstavec s uraženým
křížkem, svědčícím o lidské zlobě a
nevědomosti. Je hodno pochvaly, že
se Obecní úřad ujal obnovy tohoto
symbolu křesťanské víry a naděje na
zdejším pietním místě.
Je to památka na zde pohřbené
vojáky císařovny Marie Terezie z doby
„Sedmileté války“ (1756 – 1763).
Sedmiletá válka byla vedena touto
císařovnou se snahou získat od Pruska
zpět ztracená území, a to hlavně
Slezsko, které patřilo spolu s Čechami
a Moravou po čtyři staletí do svazku
„zemí Koruny české“.
O tato území Marie Terezie přišla
po nástupu na trůn v tzv. „Válkách
o dědictví rakouské“ (1740 – 1748).
Války o dědictví rakouské probíhaly
po smrti otce Marie Terezie, císaře

Karla VI. Byl posledním mužským
příslušníkem habsburského rodu
a právo nástupnictví převedl tzv.
„Pragmatickou sankcí“ na svoji dceru.
Její právo nástupnictví se snažil
zajistit množstvím smluv s okolními
mocnostmi. Po jeho smrti, jak je
v dějinách obvyklé, se smlouvy staly
pouhými „cáry papíru“ a začaly
promlouvat zbraně.
Roku 1761 se v Postupicích
ubytovali vojáci císařské armády
pocházející ze Slavonska. Slavonsko
je historický název území zhruba
mezi řekami Drávou a Sávou
v bývalé Jugoslávii a dnes je to
součást Chorvatska. Jeho území bylo
a je podnes obýváno slovanským
obyvatelstvem. Kdo zná příbuznost
srbocharvátštiny s češtinou, si umí
představit, že dorozumívání našich
předků s těmito vojáky nedělalo
problémy.
Problémem se stalo, že si do
Postupic přinesli infekční onemocnění,
na které jich zde mnoho zemřelo.

Uvnitř občasníku najdete také
informace o činnosti obce. Chtěl bych
podotknout, že tyto akce jsou finančně
velmi náročné a o to víc nás potom
mrzí, když někteří mladí občané tuto
práci soustavně vědomě ničí. Měli by
si uvědomit, že tím brzdí rozvoj obce a
narušují spokojenost spoluobčanů.
Připomínám
opět
možnost
zveřejňování Vašich příspěvků a
názorů.
A na závěr mi dovolte, abych Vám
popřál hezké léto, příjemně prožité
prázdniny a dovolené.
Miloslav Půta
ooooo
Polní lazarety byly podle zpráv
zřízeny v okolí čp. 27 (Janušovi) až
čp. 33 (Pavlátovi). Protože se jednalo
o infekční onemocnění a i velikost
tehdejšího hřbitova kolem kostela
sv. Martina nedostačovala, byl
podle tehdejších zvyklostí založen
tzv. „morový hřbitov“ v bezpečné
vzdálenosti od obydleného území.
Proto se pohřebiště zřídilo na
Pokračování na str. 7
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U s n e s e n í 4/2009

ze zas edání Z astupitelst va
ob ce Postupice dne 2. 4. 2009
1. ZO schvaluje podání žádosti o
dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje
v
rámci
programu
FROM v roce 2009. Předmětem
žádosti je projekt „Výměna oken a
zateplení budovy OÚ v Postupicích“.
Projekt je v souladu s územním
plánem Obce Postupice. Obec
Postupice se zavazuje, že se účastní
na financování akce.

U s n e s e n í 5/2009

ze zas edání Z astupitelst va
obce Postupice dne 28. 4. 2009
1) ZO schvaluje rozpočtová opatření
k datu dle návrhu účetní obce paní
Matouškové.
2) ZO schvaluje příspěvky na
pořízení domovních čističek pro
tyto občany:
Jiřina Turková, V Hůře 49, Postupice
Vladimíra Prouzová, Dobříčkov 16.
257 01 Postupice,
Zdeňka Procházková, Dobříčkov 14,
257 01 Postupice.
Částka jednotlivých příspěvků je
30.000,- Kč.
3) ZO schvaluje nájemní smlouvu
dle předneseného návrhu starostou
p. Půtou. Pro rybáře p. Bervidu, p.
Zacha, p. Macha a p. Brabence.
4) ZO schvaluje pronájem části
obecního
pozemku
parc.
č.
1123/1 v k. ú. Nová Ves pro pana
Vobořila Jaroslava v Nové Vsi za
obvyklých podmínek pro pronájem
stanovených.
5) ZO schvaluje směnu pozemků
s
panem
Sternbergem
parc.
č. 836/21 v k. ú. Postupice za
pozemky 856/1, 855/1, 959/1,
854/25, vše v k. ú. Postupice.
6) ZO neschvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 398/6 v k. ú.
Milovanice a schvaluje pronájem za
obvyklých podmínek pro pronájem

pozemku pro p. Novákovou Vlastu.
7) ZO schvaluje pronájem části
pozemku pro manžele Jana a
Marii Chudlářských
parc. č.
979 a pozemku parc. č. 25, oba
v k. ú. Postupice, za obvyklých
cenových podmínek.
8) ZO neschvaluje změnu
stanoviska k záměru stavby
fotovoltaické elektrárny Nové
Vsi.
9) ZO neschvaluje změnu
stanoviska o změně územního
plánu v k. ú. Pozov parc. č. 747/2,
761, pro paní Terezu Mošnovou.
10) ZO pověřuje starostu obce
p. Půtu
k zajištění ocenění
(odhadu ceny) traktoru obce,
který se bude prodávat. Zároveň i
k prodeji nákladního automobilu
Š 706. ZO schvaluje obálkovou
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metodu pro prodej traktoru.
11) ZO ustavuje komisi k výběru
nájemníka do bytu v MŠ. Jsou
to paní Jíšová Jana, p. Kahoun
Miloslav, p. Pěkný Ladislav.
12) ZO schvaluje požádání o
výjimku z normy dusičnanů
pitné vody. ZO bere na vědomí,
že se zatím pozastavuje investice
na úpravnu vody, obec znovu
požádá o dotaci.
13) ZO schvaluje zhotovení
chodníků v pořadí: 1. u Kahounů
na náměstí Sv. Čecha, 2. u kostela,
3. ke hřišti - okolo Kunce.
14) ZO schvaluje pojmenování
ulice okolo školní zahrady jako
PRŮBĚŽNÁ.
15) ZO bere na vědomí žádost p.
Josefa Veseckého z Lísku.

Účast občanů ve volbách do Evropského
parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009
Část obce

počet
zapsaných
voličů

účast voličů
(dle seznamu)

Postupice

470

141

30

Milovanice

36

7

19,4

Holčovice

10

2

20

Čelivo

34

4

11,8

Vrbětín

7

5

71,4

Mokliny

10

1

10

Miroslav

41

9

22

Pozov

46

2

4,3

Nová Ves

65

11

16,9

Buchov

5

1

20

Lhota Veselka

22

0

0

Lísek

55

17

30,9

Roubíčkova Lhota

10

5

50

Dobříčkov

49

10

20,4

Jemniště

54

8

14,8

Sušice

1

1

100

919

226

24,6

Celkový počet zapsaných voličů
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Krátce z činnosti obce
Dokončené akce
Do obou bytů v budovách
ZŠ a MŠ po celkové rekonstukci
v hodnotě celkem cca 1 milion
Kč již vybrala komise jmenovaná
zastupitelstvem obce z doručených
žádostí nejvhodnější nájemníky.
Pokračovali jsme v opravách
místních komunikací položením
nového asfaltového povrchu na
komunikaci od hasičské zbrojnice
v Nové Vsi, dále na cestu z Nové Vsi
k osadě Peklo na hranici správního
území. Nový asfaltový povrch
mají také komunikace z Miroslavi
k chatám, z Postupic k vodojemu
a od Sušice směrem do Struhařova
k hranici správního území obce. Na
tyto opravy za cca 3 miliony Kč se
obci podařilo získat dotaci 2,2 mil.
Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.
Jak jste již jistě zaregistrovali,
probíhá v současné době na celém
území obce výsprava výtluků. Do
Lhoty Veselky je prováděna oprava
důkladnější s plošnou výspravou
větších úseků komunikace.
Dále
se
nám
podařilo
zrekonstruovat
další
úsek
vodovodu v ulici Na Kavčíně spolu
s prodloužením kanalizace, vše
zhruba za 600 tis. Kč.
Po
loňské
rekonstrukci
vodovodu v ulici Zahradní a dvou
přilehlých úsecích byly tyto tři
ulice opraveny položením balené
asfaltové směsi (celková hodnota
1,4 mil. Kč).
Za zmínku stojí i oprava márnice
na místním hřbitově a vysazení
chybějících hlohů na náměstí
Svatopluka Čecha i před hostincem
U Šplíchalů, vybudování i osazení
nového záhonu před kadeřnictvím
a oprava pumpy na náměstí.

červen 2009

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
v obci Postupice
Počet osob zapsaných ve výpisu ze stálého seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů:

919
226
226
225

Výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí a koalice ve volebním
okrsku (VO):
Číslo / Počet platných hlasů / Pořadí
Libertas.cz

1

5

7-9

Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová

2

21

4

Věci veřejné

3

3

11

ODS

4

73

1

Suverenita

5

11

5

Volte Pravý Blok – www.cibulka.net

6

1

15 - 21

Evropská demokratická strana

9

6

6

Demokratická Strana Zelených

11

1

15 – 21

SDŽ – Strana důstojného života

14

1

15 – 21

Humanistická strana

15

1

15 – 21

Spojení demokraté – Sdružení nezávislých

17

1

15 – 21

Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy

20

1

15 – 21

KSČM

21 27

„Starostové a nezávislí – vaše alternativa“

22

5

7–9

Strana svobodných občanů

23

1

15 – 21

SNK Evropští demokraté

24

2

12 – 14

Strana zelených

26

5

7-9

Koruna Česká (monarch. str.Čech, Moravy a Slezska)

27

2

12 - 14

„Strana soukromníků České republiky“

29

2

12 - 14

Nezávislí

32

4

10

ČSSD

33 52

2

Koncem května byla započala
oprava kapličky v Čelivě.
V současnosti budujeme nové
chodníky na náměstí Sv. Čecha,
následovat bude chodník od pošty
ke hřišti. Věříme, že tato akce
přinese kromě zlepšení vzhledu
obce i zvýšení bezpečnosti.
Miloslav Půta
starosta

3

Z činnosti SPOZ
Dne 25. dubna 2009 byli mezi
nové občany Postupic přivítáni:
Veronika Bořkovcová, Miroslav
Linda Kuncová, Postupice
Šimon Kůstka, Postupice
Matěj Pessr, Miroslav
Všem přejeme hodně zdraví,
lásky, štěstí, správného tátu a
šťastnou maminku.
Jana Macháčková
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Říkají mu „VÉLA“

Hasiči Jemniště

Možná se někomu může zdát, že
se náš „Véla“ Mirek Fürbacher moc
chlubí pěknými výsledky dětí, mužů
a žen SDH Jemniště. I kdyby to byla
pravda, tak byste mu neměli závidět.
Za tím vším se skrývá mnoho hodin
mravenčí práce s mladými hasiči, ale i
s dospělými.
Víte, jací my jsme: upovídaní,
neposloucháme, co se nám říká,
protestujeme (jak říká „Véla“, jsme děti
svých matek) a vše se nám musí dokola
opakovat.
Všechen volný čas věnuje přípravě
a nácviku na naše soutěže a připravuje
pro nás různé akce. Zkuste nás uhlídat
bez rodičů na víkendových pobytech
v přírodě. Jednoho bolí nohy, druhý má
hlad a třetí žízeň. A to už je nás 20 a je
nám od 5 let do 14 let. Náš „Véla“ pro
nás všechno zařídí a dokonale připraví,
prostě žije pro nás a naši hasičinu.
Chceme mu proto moc poděkovat
za trpělivost a za vše, co pro nás dělá.
Přejeme mu pevné nervy a s námi
mnoho úspěchů.

Sobotní den před Velikonocemi
jsme s mladými hasiči strávili na
chotýšanské střelnici, kde okresní
sdružení hasičů uspořádalo soutěž
nazvanou „Veselá diabolka“. Jednalo
se o soutěž ve střelbě ze vzduchovky.
Velký úspěch pro jemnišťské hasiče
zařídil Ondra Kahoun, který mladší
kategorii vyhrál. Poslední dubnový
den uspořádal sbor z Jemniště pálení
čarodějnic na parcele pana Zemana
v Jemništi. Pálení se zúčastnili jak
mladí hasiči s rodiči, tak i dospělí
hasiči sboru, ale i lidé z Jemniště.
Škoda, že začalo silně pršet, protože
jsme museli „pěkně rozjetou“ akci
ukončit.
Osmého května, na „Den
vítězství“, se konala na fotbalovém
hřišti v Teplýšovicích okrsková
soutěž v požárním sportu okrsku
Struhařov. Naši muži skončili
devátí ze sedmnácti družstev a
ženy skončily na pěkném čtvrtém
místě z osmi zúčastněných družstev
(nechybělo moc a mohly pomýšlet
na příčku nejvyšší, ale v požárním
útoku se jim rozpojila hadice a
bylo po „medailových ambicích“).

Za mladé hasiče SDH Jemniště
Ilona Kahounová
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Soutěže se zúčastnila i naše dvě
družstva mladých hasičů (mladší a
starší kategorie) a předváděla ukázku
požárního útoku Plamen.
O den později, v sobotu devátého
května, se v Krhanicích konala
okresní soutěž mladých hasičů.
Do bojů o konečné umístění náš
sbor postavil dvě družstva (jedno
družstvo mladší kategorie a jedno
starší kategorie). Po celodenním
soutěžení v pěti disciplínách a
započítání
branného
závodu
z podzimního kola naše mladší
družstvo skončilo na pěkném třetím
místě a starší se umístili čtrnáctí.
V sobotu 27.6.2009 bude náš
sbor pořádat na fotbalovém hřišti
v Postupicích III. ročník soutěže
SDH Jemniště v požárnických
disciplínách
mladých
hasičů,
družstev žen a mužů. Po skončení
soutěže bude v areálu fotbalového
hřiště v Postupicích zábava s živou
hudbou se začátkem v 19.00 hodin.
Na soutěž i na večerní zábavu Vás
srdečně zve SDH Jemniště.
Miroslav Fürbacher, velitel a
vedoucí kolektivu mladých hasičů
SDH Jemniště
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MIKROREGION CHOPOS letos slaví 10 let
Dovoluji si využít příležitosti
zveřejnit pár informací ve vašem
Zpravodaji o vývoji svazku obcí
CHOPOS.
V letošním roce je tomu již
10 let, co se na Obecním úřadě v
Chotýšanech setkali zástupci obcí
Postupice - Miloslav Půta, Popovice
- Ladislav Kazda, Struhařov - Jan
Zeman a Chotýšany - Jiří Granát
a Václav Pošmurný, kteří byli
pověřeni svými zastupitelstvy, aby
společně založili zájmové sdružení
obcí. Poradkyní a iniciátorkou
tohoto setkání byla Ing. Arch.
Ivana Tichá, odborník v oblasti
projektů a územního plánování.
Po jednání, na kterém si
představitelé
obcí
vyjasnili
svoje postoje k práci v daném
regionu a postupně si uvědomili
důležitost tohoto kroku pro
budoucí prosperitu oblasti, ve
které všichni žijeme a pracujeme,
byly sepsány stanovy a podepsána
zakladatelská smlouva sdružení.
Ve stejném období vznikl i název
svazku ze začátečních písmen
zakladatelských obcí – CHOtýšany,
POstupice, POpovice, Struhařov.
Tímto krokem se nastartovala
spolupráce v širokém okolí, ba i
v celé ČR doposud neobvyklá a
nevídaná.
Od prvního roku se svazek začal
velice rychle rozrůstat až do dnešní
podoby. V současnosti je součástí
svazku 20 obcí. Naším záměrem
je výročí připomenout několika
akcemi, které už realizujeme.
První, kterou jsme již učinili, bylo
vydání brožury pojednávající o
všech realizovaných projektech,
jak společných svazkových, tak
samostatných
zrealizovaných
v jednotlivých obcích ve spolupráci
s manažery mikroregionu. Výčet
všech projektů uvedených v
brožuře myslím mluví sám za sebe.
Brožura mimo projekty vypovídá
také o začátcích a vývoji regionu

v průběhu celého období. Její
výtisky jsou dostupné na každé obci
zcela zdarma, nebo je možné si její
obsah prohlédnout na webových
stránkách www.chopos.cz.
Dále byly zhotoveny pohledy
jednotlivých obcí a pexeso
prezentující celý svazek.
Druhou plánovanou, tentokrát
sportovní, akcí je svazkový
fotbálek. Vzhledem k tomu, že
fotbal patřil a stále patří k folklóru
většiny obcí svazku, koncem června
v Bílkovicích během neformálního
setkání starostů oprášíme kopačky
a sehrajeme, doufám, že důstojně
a se ctí, fotbalové utkání proti
zdejším borcům. Završíme tím
uplynulé první pololetí letošního
roku.
V druhém pololetí koncem
září máme v úmyslu zajet se
podívat do podobně fungujícího
mikroregionu Nový Dvůr. Věřím,
že se obohatíme o zkušenosti od
kolegů z opačné části republiky a
na oplátku předáme ty své.
Poslední akcí, kterou chceme
podtrhnout úspěšné desetileté
období je ples, který pořádáme
na konci měsíce října v kulturním
zařízení v Petroupimi.
Aby to nevypadalo, že se letos
pouze slaví, je nutné podotknout,
že během roku se v souběhu
s tím realizují projekty podpořené
různými dotacemi a samozřejmě
se vytvářejí další a další projekty
pro úspěšné čerpání z různých
dotačních fondů. Zkrátka není
možné ustrnout, ale je nutné stále
více a více pracovat.
A nad tím bych se chtěl trochu
pozastavit a vyzdvihnout práci a
úsilí všech představitelů obcí. Asi
málokdo ví, alespoň ne ten, kdo
si na vlastní kůži nevyzkoušel být
aktivním zastupitelem, jak je tato
práce obtížná a zodpovědná. Často
se uchylujeme pro nevědomost a
možná z tradice vypěstované ze
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sledování naší ubohé politické
scény k ukvapeným názorům
nad konáním místní samosprávy
a přitom máme každý možnost
se přímo zúčastnit dění v obci a
ledacos ovlivnit.
V porovnání s lety minulými,
kdy se teprve veřejná správa na
obcích tvořila, je současná situace
o poznání těžší. Na obecní úřady
a jejich vedení se kladou čím dál
větší a větší nároky, obrovsky
narůstá administrativní zátěž a to
nemluvím o stále se zvyšujících
nárocích na znalosti a vzdělání
vedoucích představitelů obcí. Řada
starostů se s tím vyrovná jen díky
svým dlouholetým zkušenostem,
bez nichž by to těžko zvládali.
Opravdu před nimi smekám a
to jsou ve většině obcí neuvolnění,
tudíž své poslání dělají při práci
a často ve večerních hodinách na
místo toho, aby se věnovali rodině
nebo koníčkům. Nepíši to jen proto,
abych někomu pouze pochleboval,
ale proto, že jsem také jedním z
nich a vím, že to v řadě situacích
spojených s vykonáváním veřejné
správy skřípe a vznikají někdy i
obtížně řešitelné situace, jejichž
výsledkem jsou častá kompromisní
řešení (zkrátka je to práce s lidmi),
a také to zmiňuji jako apel na
mladší generace, aby se začaly
více zapojovat a angažovat do
veřejného dění v obcích. Bez toho
bude dle mého názoru v budoucnu
velice obtížné na malých obcích
zajistit kvalitní, někde i jakékoliv,
čelní představitele.
Na závěr bych si dovolil popřát
všem obcím a jejím představitelům
sdruženým ve svazku úspěšný a
pokud možno méně problémový
rozvoj svého území, pevné nervy
a neutuchající zapálení pro tvorbu
a realizaci svých plánů. Svazku
obcí CHOPOS mnoho dalších let
úspěšného fungování.
Miroslav Kratochvíl
manažer svazku obcí CHOPOS
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Jak s e žije p ostupický m maminkám
Dnešní díl je vlastně takové
poděkování všem aktivním občanům,
sdružením atd., kteří se rozhodli svůj
volný čas věnovat dětem. Ať těm, co
vymýšlejí, organizují nebo jen podporují
různé aktivity, tak těm, kteří svojí účastí
těmto akcím vdechují život.
Množství akcí a akciček, kolik se
letos od začátku roku pro naše děti
uskutečnilo, je až neuvěřitelné. V zimě
se uskutečnily dva Dětské karnevaly,
poté následoval jarmark, kde ti nejmenší
měli svůj koutek, ti větší pletli pomlázky
a malovali kraslice. Následovala dvě
divadelní představení. Do školy přijeli
ochotníci z Bystřice, ve druhém
případě s místními dětmi secvičila p.
Blanka Jíšová pohádku Tři vlasy děda
Vševěda. Sotva jsme vstřebali divadlo,
už jsme vstoupili do Pohádkového lesa
za Křemílkem a Vochomůrkou. Po
malém odpočinku se uskutečnil Dětský
den na venkově s oslíky a jinými zvířaty
v Buchově. A už tu máme zase divadelní
vložku, opět hned dvakrát. Tentokrát p.
Jíšová zapojila dospěláky a my zhlédli
Tři vlasy v jejich podání. V Milovanicích
se pak hrálo ve velkém, během
odpoledne se představilo hned několik
divadelních souborů. Je toho mnoho, ale
ještě to rozhodně není vše. Postupické

hasičky uspořádaly pro děti druhý
ročník Dětského dne. Rovněž nechyběl
ani tradiční Běh kolem Paperáku a
Běh naděje (nyní s novým názvem).
Opravdu vyčerpávající seznam.
Děti si tato setkání ve většině
případů vždy velmi užijí. Mají nové
zážitky, zkušenosti, formují si hodnoty.
Odměnou je jim někdy diplom, někdy
medaile, vždy však radost z času
stráveného s rodiči. Ostatně my rodiče si
ten společný čas s dětmi také užíváme.
Nejenže se pro děti připravují různé
typy programů, ale další věc, která se
začíná dnes objevovat téměř v každé
vesnici a která je určena dětem, jsou
dětská hřiště. Jsou dobrou cílovou
destinací při projížďce na kole, místem
,kde si děti aktivně hrají, a v neposlední
řadě i místem, kde maminky klábosí.
Rozhodně tedy důležitá část vesnice.
Klišé říká, že investovat do dětí se
vyplácí, protože jsou naše budoucnost.
Je dobré vědět, že slova se mění ve
skutečnost i v našem okolí. Ještě jednou
velké díky všem, kteří pro naše děti
tyto aktivity chystají a tráví mnohdy
spousty času jejich přípravou. Rovněž i
těm, kteří si občas při zařizování prožijí
i nepříjemné chvíle, když něco nevyjde
tak, jak má; těm, kteří si pak samotnou
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akci nemají možnost užít se svými
dětmi, protože musí organizovat ostatní;
těm, kteří mají nápady, energii a chuť
obětovat něco ze sebe všem; těm, kteří
tyto činnosti podporují jak finančně,
tak materiálně. Pokud jsem něco nebo
někoho opomenula, omlouvám se.
DĚKUJEME.
Štěpánka Tůmová

RC KOSTIČKY
RC Kostičky se během dubna rozhodlo
opustit na chvíli své prostory a připravilo
dvě velké akce pro veřejnost.
První akcí byl 4. 4. 2009 od 13 hod. na
náměstí J. Franka v Postupicích Velikonoční
jarmark. Už od rána bylo na náměstí vidět
pohyb. Tatínkové i maminky stavěli stánky,
zametali, připravovali velikonoční výzdobu,
posezení i dětský koutek. To proto, aby
odpoledne vše bylo tak, jak má být.
Od samého zahájení se náměstí
plnilo návštěvníky a rozhodně jich během
odpoledne přišlo mnohem více, než jsme
se jako pořadatelé odvážili vůbec doufat.
Každého nejprve přivítaly maminky
z rodinného centra malým dárkem,
vyráběného dětmi z Kostiček. Poté měli
všichni možnost si koupit jak různé
velikonoční předměty, tak i malé dárky
pro beránka. Svými výrobky přispěly i děti
ze základní školy. Kdo chtěl, mohl se naučit
plést pomlázku nebo nakreslit kraslici. Pro
méně zdatné byla připravena papírová
vejce. Ti nejmenší pak ze všeho nejvíce
ocenili dětský koutek.
Snad se podařilo založit novou tradici a
příští rok se v Postupicích na náměstí opět
sejdeme.
Druhá akce, kterou jsme pořádali, byla
určena výhradně dětem. 25. 4. 2009 jsme
pro ně připravili procházku Pohádkovým
lesem. Procházka začínala u Sv. Jána na
Podlesí a končila „u zámku“ rovněž na
Podlesí. Přestože se to zdá být krátká trasa,
čekalo na děti osm zastavení s úkoly a
spoustou pohádkových postav. Nechyběly
princezny, čarodějnice, bílá paní. Vidět bylo
i Vodníka, Sněhurku a Karkulku. Po splnění
všech úkolů byly děti odměněny sladkým
balíčkem a pamětní medailí od trpaslíků,
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Pokračování ze str. 1
pastvišti při pozovské cestě. Místo
bylo ohraničeno kameny a později
zde byl vztyčen polní kříž.
Nový kříž postavený v roce 1884
postupickou obcí slavnostně posvětil
na druhou neděli po Velikonocích 27.
dubna téhož roku farář Josef Meloun.
Nakonec se ukázaly snahy
císařovny Marie Terezie o znovudobytí
ztracených území jako marné a my
můžeme jen litovat životů vojáků
spících svůj věčný sen v postupické
půdě. Půjdeme-li kolem, zastavme se
v tiché vzpomínce na zde pochované
vojáky, kteří skončili svůj život tak
daleko od své vlasti.
Připravil Petr Slavíček
čertice pak přidala buřty k opečení.
Vzhledem k tomu, že i po skončení na
louce posedávalo množství dospělých,
čekajících ochotně na své skotačící ratolesti,
zdá se, že Pohádkový les přinesl pěkné
odpoledne i jim.
Sedmdesát dětí, které přišly letos na
start, si říká o to, že příští rok se na Podlesí
zřejmě zase s pohádkou setkáme.
Jsme si vědomi toho, že počasí, které
v obou případech bezesporu přálo, vylákalo
z domovů více návštěvníků, než kdyby
pršelo. Nicméně to byla naše odměna za
práci, kterou přípravy přinesly. A pokud se
vám líbilo, přijdete příště třeba znovu, i když
bude pod mrakem.
Na závěr bych ještě jménem
organizátorů chtěla poděkovat všem našim
příznivcům a návštěvníkům za dodržování
pořádku. Při následném úklidu jak
náměstí, tak i lesa, totiž nebylo třeba, kromě
přinesených propriet, nic uklízet. Všichni
totiž využili provizorních odpadkových
košů. Jsme rádi, že používání košů je stále
ještě samozřejmostí. Nezbývá, než doufat,
že se to časem naučí i ti, po kterých jsme
uklízeli odpadky před zahájením obou
akcí.
Čeká nás léto a s ním letní prázdniny
a tak bych jménem Kostiček chtěla popřát
všem jen příjemné zážitky.
za RC Kostičky Štěpánka Tůmová

Zelené ruce
p a n í Pat r á k o v é
O lidech, kterým se na zahrádce
všechno daří, kterým nezahyne žádná
rostlinka, se říká, že mají zelené ruce. To
platí o paní Patrákové z Postupic. Ještě
máme v blahé paměti oslavy 800 let od
založení naší obce, kdy jsme všichni
uklízeli a šlechtili svá obydlí i veřejná
prostranství.
Tak, jak šel čas, elán upadal a zeleň
se obnovila až po zásahu profesionální
zahradnické firmy, která upravila
náměstí Svatopluka Čecha a postupně
parčík před samoobsluhou, okolo
hospody u Šplíchalů, park kolem školy.
Ale vše je třeba pravidelně udržovat,
plít, zalívat, sekat. A tak nastoupily
zelené ruce paní Patrákové, kterou
můžeme vidět s nářadím, jak se
stará nejen o zeleň, ale i o pořádek v
obci. Jak prokouklo například okolí
samoobsluhy. Radost jí dělají i někteří
spoluobčané, kteří věnují různé
sazenice a přebytky ze svých zahrádek.
Pravidelná péče je znát a na
některé partie naší obce je radost
pohledět, ať jsou to rozkvetlé květiny
kolem kostela nebo nově upravené
záhony před obecním úřadem.
Škoda, že nedokážeme více ohlídat
své adolescentní potomky, kteří
dělají nepořádek na autobusových

ooooo
zastávkách, u rybníka, kde se válí
papíry, krabičky od cigaret, plastové
lahve a uklízet po sobě je pod jejich
důstojnost.
Jiří Šesták

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

Postupický zpravodaj

strana 8

Divadlo v Postupicích
Vzhledem k úspěchu dětského
představení v místním kostele sv.
Martina (muzikál na téma narození
Ježíše) jsem se rozhodla s dětmi
nastudovat jednoduché divadelní
vystoupení, které by tentokrát bylo
uvedeno na jevišti v Sokolovně.
Vybrala jsem pohádku „Tři zlaté
vlasy děda Vševěda“. Z předchozí
zkušenosti jsem věděla, že děti jsou
velice bystré a nadané a nepotřebují
dlouhé zkoušení. Premiéra byla
stanovena na Velkonoční neděli
12.4. Původně „rodinné představení“
pouze pro rodiče herců jsem po
skvělých výkonech dětí změnila na
představení pro širokou veřejnost
a vylepili jsme plakáty.
Účast
překonala naše očekávání a děti
před tak velkým publikem poněkud
znervózněly, zrychlily dialogy a tím
představení poněkud zkrátily. Oč
bylo kratší představení, o to byl
delší potlesk nadšeného publika.
Děti zářily štěstím a rodiče pýchou.
Všechny překvapila krásná výprava
(šaty, šperky, doplňky a rekvizity) a
vypracovaná scéna, kterou připravil
Zdeněk Janů – včetně realizace
systému posuvných kulis.
Bylo mi líto tolika námahy pro
pouhé jediné představení, a proto
jsem nabídla reprízu ředitelce školy,
paní Ottlové. Okamžitě souhlasila
a 7.5. byla repríza pro I. stupeň
a mateřskou školu. Při druhém
představení jsem očekávala větší
zklidnění herců. Ale neuvědomila
jsem si, že hrají vlastně pro své
spolužáky (dokonce i „páťáky“) a
pro své učitele. Takže zklidnění se
nekonalo, ale představení bylo opět
na vysoké úrovni. Perfektní znalost
textů i bezvadný pohyb na jevišti.
Pravda je, že se občas děti otočily
k publiku zády nebo mluvily příliš
potichu, ale tyto drobné nedostatky
odstraníme při dalších hrách.
Osoby a obsazení: Král a děd
Vševěd – Honzík Pokorný, Uhlíř
– Jakub Fürbacher, Rybář – Adam
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Fürbacher, Sudička a víla - Anička
Suchá, Plaváček – Pavel Jíša, Královna
– Anetka Kottnauerová, Převozník
– Štěpán Kladiva, Královna s jabloní
– Klárka Suchá, Královna se studnou
– Zdenka Suchá, víly – Natálka
Šetková a Simonka Filandrová,
Vypravěč – Edita Filandrová.
Pro úspěch dětí a hlavně pro

stála za zveřejnění. Opět jsme
lepili plakáty. Představení, které
bylo
31.5., sklidilo nečekaně
velký úspěch hlavně díky úžasným
výkonům všech herců. Do hry
dali nejenom srdce, ale i vlastní
myšlenky a scénky. A to právě
byl záměr. Pobavit nejenom
děti a dospělé diváky, ale i sebe.

jejich nadšení z hraní uvedeme
koncem září další pohádku –
tentokrát pravděpodobně Popelku.
Aby nebylo divadla málo, dostala
jsem krásný nápad. Blížil se Den dětí
a nejcennější věcí, kterou můžeme
svým dětem dát, je náš čas či dárek
vlastní výroby. Oslovila jsem tedy
rodiče všech účinkujících dětí s tím,
že tentokrát budou hrát divadlo oni
pro své děti - věnují tak dětem čas i
vlastní tvorbu. Ve stejných rolích, ve
kterých se objevily děti, se tentokrát
měli objevit rodiče. Reakce byly
skutečně bouřlivé. Většina rodičů
byla silně proti, někteří si mysleli,
že nejsem zcela normální. Ale slíbila
jsem minimální časovou náročnost
a komorní publikum vlastních dětí.
Na to se dali zlákat téměř všichni.
První část slibu byla dodržena
– zkoušky byly pouze dvě. Druhá
část splnit nešla – taková událost

Myslím, že žádný účinkující na
toto odpoledne nezapomene. A
v návalu nadšení slíbili publiku
další představení – již na podzim
při posvícení.
Osoby a obsazení: děd Vševěd
– Václav Šesták (čestná role), Král
– Martin Pokorný, Uhlíř – Miroslav
Fürbacher, Rybář – Stanislav
Šetek, Sudička a víla – Blanka
Suchá, Plaváček – Zdeněk Janů,
Převozník – Jiří Kladiva, Královna
– Blanka Jíšová, Královna s jabloní
– Michaela Šetková, Královna
se studnou – Marta Filandrová,
víly – Hana Kladivová a Jana
Fürbacherová, Vypravěč – Pavel
Filandr
Scénář, režie, výroba
kulis,
prezentace v tisku: Blanka Jíšová,
Postupice, Kovárna.
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Postupická pouť

Milovanický nálet
dramatický
aneb napadla náves divadla

Nápad
odpoledne plného
divadelních
představení
všeho
druhu a nejen pro děti se zrodil
díky velkému ohlasu na amatérská
divadelní představení, která jsou
tradiční součástí Milovanického
trakaře. Oslovení učinkující byli
profesionálové i amatéři, pečlivě
vybráni s důrazem na pestrost
vystoupení a jejich kvalitu.
Přestože nám počasí příliš
nepřálo, přišlo téměř 150 diváků.
Z ohlasů bylo zřejmé, že se divákům
některá představení
líbila více
a další méně, některá vyvolávala
salvy smíchu, jiná byla k zamyšlení,
některá byla pro větší, jiná pro
menší, a snad u všech se bavili
dospělí. Mnohdy se malí diváci
stávali účinkujícími, ale i tvůrci děje.
A tak se příští rok sejdeme znovu.
Už nyní přemýšlíme, co je třeba
zlepšit, na co se zaměřit. Chceme to
dělat pro děti, jejich zábavu, smích i
ponaučení. Pokud i vy máte nějaký
nápad i radu, nenechávejte si je pro
sebe, pokud chcete i nějak pomoci,
jste vítáni.

Tento první ročník se uskutečnil
díky sponzorům a dobrovolníkům.
A proto hlavně Markovi Zemanovi,
společnosti V-systém elektro a řadě
dalších, kteří jakkoli pomohli i
finančně přispěli, srdečně děkujeme.
A těšíme se na divadelní nálet příští
rok.
Radek a Daniela Kozlovi

V Postupicích připadá pouť
na první neděli po sv. Janu
Nepomuckém – v letošním roce
tedy na 17. květen. Nemá u nás
příliš silnou tradici, i když snahy
o oživení zde byly. Rozhodli jsme
se pouť „držet v malém“ s tím, že
se snad časem rozroste a stane
se významným datem v našich
kalendářích. Pouť v našem pojetí
– to jsou hlavně hry pro děti,
koláče a putování ke kapli sv.
Jana Nepomuckého na Podlesí.
V letošním roce byla účast
opravdu hojná a navíc jsme u
kapličky sehráli krátkou scénku
„Umučení Jana z Nepomuku“.
Děti si tak zapamatovaly některá
historická data, což se jim nikdy
neztratí.
Vše, co děláme, děláme pro
děti. A tak věřím, že například
vzniklé RC Kostičky může tuto
naši více méně rodinnou tradici
rozšířit mezi další obyvatele.
Blanka Jíšová, Kovárna
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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
Všem malým flétnistům přeji,
Z činnosti kroužků zbytečné.
aby na svůj nástroj o prázdninách
Kroužek drhání
Od loňského školního roku začal
na zdejší škole fungovat pod vedením
Mgr. Pavly Markové kroužek drhání.
Navštěvují ho především děvčata
(ve 2. pololetí minulého školního
roku docházel do kroužku i jeden
chlapec) od 1. do 5. ročníku.
Drhání
představuje
vázání
různých druhů uzlů, z nichž pak
vznikne obrazec. Děvčata si vyrobila
ozdobné závěsy na stěnu, taštičky
na krk, pásky i náramky. Některé
výrobky byly k vidění ve vitríně u
vchodu školy.

Volejbal
I v tomto školním roce je jedním
ze zájmových kroužků na škole
volejbal. Myslím si, že zmiňovat jeho
činnost na stránkách Zpravodaje
jen ve spojení s veleúspěchy by
bylo nefér pro ty, kteří se se mnou
dobrovolně setkávají 2x týdně po
celý školní rok.
Kluci a děvčata se i letos
zúčastnili (a ještě zúčastní) různých
turnajů a okresních přeborů
základních škol. Ve všech soutěžích
si vedli velice dobře. Na medailová
místa to tentokrát nestačilo. A to jen
z toho důvodu, že družstvo dívek je
letos složeno ze 3 ročníků a kluků
dokonce ze 4 ročníků. Když pak
proti našim šesťákům stojí deváťáci,
je hned znát ten handicap nejen
vzrůstový, ale i silový. Jsem moc ráda,
že i za této situace to děti nevzdávají
a alespoň jako šikovní jednotlivci
se jednou budou moci zapojit do
školních týmů na středních školách
a učilištích. Vyprávět by o tom
mohla děvčata z posledních tří
ročníků ZŠ, kdy se všechna potkala
na středoškolském přeboru. Vždycky
potěší, že můj čas a jejich úsilí nebylo

A závěrem: jestli volejbal
(především
letošní
šesťáky)
nepřestane bavit a nevzdají se
předčasně a jestli se dostaví síla
(letošním sedmačkám), opět se na
medailové
příčky
vyšplháme!
Jana Jíšová

Kroužek fléten
Na škole pracuje tento kroužek
už pět let. Své výsledky prezentuje
hlavně na Vánoční besídce a v závěru
roku na Minikoncertě fléten. Tato
činnost vyžaduje nejen docházku
do kroužku, ale i domácí přípravu.
U někoho větší, u někoho menší.
Proto většina dětí během druhého
stupně končí, protože mají výrazně
jiné zájmy. Ale i kdyby si odnesly jen
to, že si budou umět zahrát písničku
podle not, je to úspěch.
Letos jsme se chtěly s trojicí
dívek z druhého stupně, které jsou
už na vyšší úrovni, zúčastnit soutěže
pro flétnové soubory „Pískání pro
zdraví“. Bohužel se letos nekonala.
Ale doufám, že to není konec úplný.
Dorůstají nám další šikovní flétnisti.

nezapomněli.

Miroslava Ottlová

Atletika
Atletický kroužek pracuje na
škole už čtvrtým rokem a od 1. třídy
nachází talenty. Má úspěch u dětí
z 1.stupně, které ještě nejsou líné,
mají potřebu se odpoledne vyběhat,
tedy mají energii nazbyt. Soupeří
mezi sebou v krátkém a dlouhém
běhu, skoku dalekém, hodu míčkem,
v různých štafetách a na překážkové
dráze.
Na jaře se přidávají k těm, co
chodí do kroužku celý rok, i ti, kterým
jde atletika při tělocviku a mají chuť
závodit. Trénink navíc se vyplácí,
protože vybereme ty nejlepší, aby
reprezentovali ve Vlašimi v soutěži
všestrannosti 1. – 5. tříd. Družstvo
tvoří chlapec a dívka za třídu. A
letos se povedlo – družstvo bylo na
9. místě z 19 přihlášených škol. A
ještě lepší byli jednotlivci – Gábina
Zachová zvítězila mezi dívkami 4.
tříd, Jakub Kozel a Pavel Starý byli
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na 2. místě z chlapců 2. a 3. třídy.
Většinou dosáhli lepších výkonů
než žáci v 6. a 7. tř.
Atletickou soutěží pro 6.-9.
třídy je Pohár rozhlasu ve Vlašimi,
kam jsme vybrali čtyři družstva
– mladší a starší chlapce a dívky.
Ti, kdo už jeden rok závodili, chtějí
znovu závodit a většinou zlepšují
rekordy na školní nástěnce. Letos
se dobře umístilo družstvo starších
dívek .
Doufám, že atletika nepřestane
děti bavit a budou se i nadále ve
svých výkonech zlepšovat.
Helena Krásová

Naše mateřská škola
Jaro je v plném proudu a
co jsme slíbili, to plníme. Akce
v mateřské škole se přesunuly
ven, takže jsme mohli na návštěvu
k hasičům. Tam jsme zkusili stříkat
z hadice přes plot, hasit požár nebo
to, jak nám padnou hasičské helmy
a jestli nám sluší jako přítomným

pánům hasičům Řezníčkovi a
Buckovi.
30. dubna jsme se, tedy hlavně
my – holky, pořádně vykrášlily
a připravily na ,,slet“. Jedna
čarodějnice byla krásnější než
druhá, proto jsme udělaly módní
přehlídku ve škole a prošly se vsí.
Při následném „buřtopečení“ si
všichni pochutnali a potom jsme si
stihli ještě zasoutěžit.
Pak už jsme se připravovali na
besídku a stužkování předškoláků.
Všechno dopadlo na výbornou a
v očích maminek se objevilo pár
slziček. Malé děti byly roztomilé,
předškoláci důležití, atmosféra
slavnostní.
Dětský den jsme si užili, zbývají
výlety.
Také jsme slíbili vystoupení
pro klienty LDN Vlašim a pak? No
přece HURÁ NA PRÁZDNINY !
Proto vám přeji krásné léto,
hodně sluníčka a šťastné cesty i
návraty.
Kamila Marešová
učitelka MŠ Postupice

červen 2009

Poděkování
Moji milí předškoláci, chci vám
poděkovat za krásný školní rok,
který jsme spolu prožili.
Za to, jak jste pracovali, jak jste si
hráli a jak jste mě dokázali potěšit a
rozesmát. Ze srdce doufám, že jsem
pro vás byla oporou, za kterou jste
mohli přijít, ať už vám bylo veselo,
nebo jste měli den „našišato“. A tobě
Kájo K, Verčo, Domčo, Natálko, Kýťo,
Honzíku, Kájo B., Dádo, Tome, Vojto,
Vendo, Ivčo, a Lukáši přeji hodně
radosti a úspěchů ve škole. A, podle
naší závěrečné písničky, ať vás vaše
cesta vede tak daleko, jak si budete
přát.
Vážení rodiče, hodně štěstí i
vám.
Vaše Kamila
třídní učitelka
Mnohokrát,
alespoň
touto
cestou, děkujeme paní Blance Jíšové
za množství sponzorských darů
v podobě hraček.
učitelky MŠ Postupice
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Postupice
– Malé náměstí
Dominantou
Malého
náměstí byl rybník nebo spíše
rybníček. Nejdříve se mu říkalo
Kalužinka,
později
dostal
honosnější
název
Městský
rybník.
Jeho
původním
posláním bylo zřejmě útočiště
pro husy, kachny a plavili se
zde i koně. Sloužil jistě i jako
požární nádrž.
V kronice z roku 1930 je
zaznamenána úprava celého
náměstí, a zejména tohoto
rybníčku. V
květnu
bylo
vyvezeno na pole bahno,
zedníci
zpevnili
hráze
a
částečně byl opatřen i kovovým
zábradlím. Rybníček byl při
těchto
úpravách
zmenšen
zhruba
o
třetinu.
Bylo
provedena částečná kanalizace,
zejména od obecní studny.
V roce 1934 přišla po
velkých
deštích
pohroma
– zdivo hráze bylo podemleto
a zřítilo se do vody. Proto
proběhla další velká úprava,
původní zdivo hráze bylo
rozebráno, byly udělány nové
řádné základy, vznikl nový
taras a kovovým zábradlím
byl obehnán celý rybníček.
Strouha pod rybníkem byla
zkanalizována a zavezena.
V roce 1936 se začalo s
úpravou okolí rybníčku. Poté
nastal ráj pro děti, v létě se zde
koupaly a v zimě byl ideální
na bruslení a hokej, zdi tvořily
krásné mantinely. Tyto zimní
hrátky ale často překazili

místní hostinští a cukrář, kteří
zde vysekávali led do svých
lednic, hlavně kvůli snadnému
přístupu.
Takto upravený rybníček
sloužil až do roku 1978, kdy

MNV rozhodl rybník zrušit
a zavézt. V následujícím roce
se prostranství přeměnilo na
parčík.
Připravil Jiří Šesták
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