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Povodeň
Letošní rok je bohatý na srážky a skoupý na slunečné dny.
Přívalové deště v květnu způsobily hodně škod v Milovanicích,
v Holčovicích a v Čelivě. Škody
jistě zaznamenávají i zemědělci,
splachy orné půdy působí devastaci polí.

Na oslavu narozenin pana prezidenta T.G.Masaryka byla uspořádána 12. března
1933 tělocvičná akademie, při níž cvičili žáci a žačky, muži i ženy.
V dubnovém čísle Zpravodaje
jsem přiblížil vznik Sokola a průběh
stavby sokolovny s tím, že v příštím čísle přiblížím další osudy této
stavby až do dnešní doby. Myšlenka
dobrá, ale po přečtení všech dostupných dokumentů, kdy sokolovna
s velkým sálem byla jediným kulturním a společenským stánkem
v Postupicích, její historie trvání
osmdesáti let by vydala na celou
knihu.
Proto jsem vybral jen ty nejzajímavější záznamy, jak roky šly. Touto
stavbou bylo splněno přání místních
Sokolů mít vlastní stánek hlavně pro
cvičení, sál na taneční zábavy, jeviště
pro divadelní spolek. Tento kulturní
stánek byl skutečně plně využíván.

V roce 1934 byly dokončeny
veškeré vnitřní úpravy. Pan Linhart
vymaloval, rodák pan Skočdopole
namaloval nad jevištěm výjevy ze
sokolského života, které zdobí sál
dodnes. Ak. malíř Karel Kupka st. namaloval na šibřinky 6 pláten, které se
zachovaly a dnes jsou instalovány na
bočních stěnách stropu. Pro potřeby
kuchyně a výčepu byla vykopána 15
metrů hluboká studna. Divadelní
spolek sehrál pět představení, která
režíroval Bohouš Matoušek, a tanečních zábav bylo také pět.
Rok 1936. Tělocvična byla postavena na místě vlhkém. Při projednávání stavby bylo na to důtklivě
upozorňováno, leč varovné hlasy
nebyly vyslyšeny. Houba během čtyř
Pokračování na str. 8

Po vytrvalém dešti, který
začal 1. června, se rozvodnila
říčka Chotýšanka a povodeň
dosáhla nebývalých rozměrů.
V neděli odpoledne hrozilo
protržení hráze rybníka v Jankově a tím katastrofa podobná
té z roku 1906, kdy v důsledku
následné povodňové vlny došlo
k ohromným škodám a ztrátám
na životech. Letos bylo podobné
ohrožení velmi reálné. Naštěstí
se situace z roku 1906 nezopakovala. Hráze rybníků nápor
vodního živlu vydržely.
Došlo k mnohým škodám.
Ale nejsou tak katastrofální jako
v r. 1906 a jsou nesrovnatelné
se škodami, jaké zaznamenávají
mnohé obce v okrese Benešov a
v naší republice.
Velké poděkování patří všem,
kteří se podíleli a pomáhali v
krizových situacích během povodně, pomáhali svým sousedům
a spoluobčanům. Velký dík patří
zejména postupickým hasičům,
jejich obětavost a profesionalita
si zaslouží velké uznání.
Miloslav Půta, starosta
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Usnesení č. 2/2013 Upozornění

mezi plochou a parkovištěm, stavba
altánu k uskladnění prvků hasičského
sportu je také velmi zřetelná. Altán nebude sloužit jako kiosek, je to doplňková stavba charakteru skladu. Intenzivní práce probíhají na urovnání celé
plochy, která bude zatravněná. Mnozí
návštěvníci uvítají také pingpongový
stůl a venkovní fitnes-zařízení.
Mezi startovišti a parkovištěm
vzniká zelená plocha, která musí zůstat
nezastavěná, neboť zde vede dálkový
optický telefonní kabel s ochranným
pásmem. Proto i za altánem nezůstává
prostor na možný chodník.
Na doplnění ještě nutno uvést, že
vzdálenost od pozice hasiče s proudnicí před terči je k prostoru pod
vedením vysokého napětí v nejužším
místě cca 35 metrů, tedy vzdálenost
dostačující.
Doufám, že vzniklá multifunkční
plocha si najde široké využití.

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 18.4.2013
v zasedací síni OÚ Postupice

1. ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 1 dle návrhu účetní obce (návrh
přílohou zápisu).
2.
ZO
schvaluje
poskytnutí
finančního příspěvku 30 000,- Kč na
vybudování malé domovní čistírny
odpadních vod HCh.
3. ZO neschvaluje směnu poz. parc.č.
1263, k.ú. Čelivo ve vlastnictví Obce
Postupice za pozemek parc. č. 1288/
2 nebo 1218 v k.ú. Čelivo, případně
pronájem poz. parc.č. 1263 v k.ú.
Čelivo dle žádosti JN.
4.
ZO
schvaluje
poskytnutí
finančního příspěvku 900,- Kč
na úhradu poplatku za svoz kom.
odpadu 3 žadatelům. (žádosti jsou
přílohou zápisu)
5. ZO bere na vědomí informace
o průběhu výběrového řízení
na veřejnou zakázku „Zateplení
a výměna zdroje vytápění ZŠ
Postupice“ a o předběžném plánu
realizace této akce.

Nadešel čas sekání trávy a řezání
dřeva na zimu. Bylo by však dobré a
ohleduplné vůči sousedům, kdybyste
se těchto činností zdrželi o nedělích,
ve státem uznávaných dnech pracovního klidu a o sobotách večer.
Vždyť určitě i vy si rádi v těchto
dnech užijete klidu.
OÚ Postupice

Plajchy ve finiši
Jsem rád, že se moje přání vybudovat něco smysluplného v prostoru
Plajchy splnilo, že tam již nebude
skládka sutí a různého odpadu, že
zmizí oku nelichotivý prostor a letitá
ostuda Postupic.
Tempo budování hasičského sportoviště je závratné, a tak si myslím, že
až budete číst tento zpravodaj, bude
dílo dokončeno nebo těsně před dokončením.
V době, kdy Vás informuji o
průběhu prací, je zhotovena běžecká
dráha, čeká jen na položení umělého
povrhu a nalajnování. Jsou připraveny
plochy startovišť k položení asfaltového povrchu, buduje se odvodnění
Stavba hřiště Plajchy.

Miloslav Půta, starosta

Stavba zateplení ZŠ
Postupice
Do výběrového řízení na tuto akci
podaly své nabídky 4 firmy. Nabídku
s nejnižší cenou podala firma STARKON Jihlava CZ a.s., která v loňském
roce realizovala stavbu Zateplení MŠ
Postupice.
V průběhu výběrového řízení
však nesplnila určité požadavky zadavatele a musela být vyloučena. Stavbu
proto bude realizovat Stavební firma
Pazdera s.r.o. z Vlašimi.
S ohledem na drobné komplikace
v průběhu výběrového řízení se zahájení stavby mírně opozdí. Termín
dokončení prací uvnitř budovy ZŠ
18.8.2013 by však měl být dodržen.
Čeká nás náročná stavba, ale věřím, že vše proběhne bez závažných
komplikací a obci tak přibude další
zrekonstruovaný objekt.
Miloslav Půta, starosta
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Jarní vítání občánků
V sobotu 13. dubna se uskutečnilo v Postupicích jarní Vítání
občánků. Za přítomnosti rodičů,
prarodičů, přátel, zástupců obce a
členek Sboru pro občanské záležitosti byli přivítáni 1 děvče a 7 chlapců:
Vendula Janáčková -– Jemniště, Filip
a Jakub Kazdovi – Nová Ves, Denis
Košumberský – Nová Ves, Jakub Majerik – Čelivo, Jiří Maršálek – Nová
Ves, Maxmilian Neuhort – Čelivo, Matyáš Svoboda – Postupice.
Slavnostní projev pronesl pan
starosta Miloslav Půta, poblahopřál rodičům a popřál jim a
jejich dětem hodně radosti, štěstí,
zdraví a spokojený život v rodině.
Slavnostní atmosféru obohatilo
vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ.
Všichni noví občánci dostali od
obce Postupice dárek v hodnotě
1.000,- Kč a malý dárek od dětí z MŠ.
Maminky si domů odnesly kytičku pro radost. Na památku se
rodiče s dětmi vyfotografovali
u kolébky a zapsali se do pamětní knihy Obce Postupice.
Na závěr bych ráda poděkovala
všem, kdo s přípravou a průběhem
této akce pomáhali – fotografovi,
členkám SPOZ, pí. učitelce z MŠ a
ředitelce ZŠ.
Za SPOZ Postupice Radka Marešová

Proč je v Postupicích
taková nuda?
Už několikrát jsem zaslechla
nářky sousedů, že se v Postupicích
nic neděje. A co prý dřív bylo akcí,
ta vesnice žila… Tak jsem se trochu
zamyslela. A opravdu, nic moc...
počítejte se mnou: máme u nás dva
jarmarky – v zimě a o Velikonocích.
Jarní „Pohádkový les“ je vždycky
pečlivě připravený a kouzelný. Divadelní představení dospělých je

v zimě (pětkrát) a dětí v létě. Hasiči Postupice pořádají dětský den
a hasiči z Jemnišť hasičskou soutěž
i s vyhlášenou večerní zábavou.
Fotbalisty máme „áčko“ i „béčko“,
takže se na hřišti vždycky něco děje
– a to tam ještě dopoledne běhají
žáci. Plesy máme minimálně dva
a jeden maškarní. Kdo chce, může
přijít na posvícenskou zábavu nebo
na pěknou hodinku po posvícení.
Dva maškarní bály jsou i pro děti.
Volejbal hrají nejenom ve škole, ale i
„dospělí“. Šachový turnaj si stále drží
tradici. Máme běh okolo Paperáku,
senioři se setkávají na „dýcháncích“
a jezdí na zájezdy. Ve vánočním
čase je adventní koncert a v kostele zpívají děti. Když napadne sníh,
kde se vzal, tu se vzal – objeví se za
Kuliškou vlek. Máme vynikající rybí
hody na Americe i veselé pálení čarodějnic.Kdo chce, stráví vzrušující
odpoledne při lovení kapra Kulišáka.
A dalších spoustu akcí dělá škola i
obec – vítání občánků, dětské besídky, vynášení Moreny, masopustní
průvod, Běh naděje. Pořád to není
dost? Tak se můžeme podívat do
vedlejší vesnice – na přejezd rybníka trakařem nebo na dětský den,
na žehnání hasičského praporu… Je
to opravdu málo? A to jsem určitě

na něco zapomněla – omlouvám se
pořadatelům. Řeknu vám, my se u
nás nenudíme. Jenom je fakt, že na
většině těchto akcí se potkávají stále
titíž lidé. Proto si ti, kteří sedí doma,
mohou postesknout, že se nic neděje.
Já vím, ona i ta tráva byla dřív zelenější… Chtěla bych tímto poděkovat
všem, kteří něco dělají nejenom pro
sebe, ale i pro ostatní, a popřát jim
hezké počasí a velkou návštěvnost.
Blanka Jíšová

Informace pro seniory
Rádi bychom vás informovali
o distribuci informací o akcích
seniorů. Po získané zkušenosti
bohužel není možné rozvážet plakáty na plánované akce. Během
pár dní jsou plakáty ztrhané a i
rozvoz autem je finančně nákladný
do 18 osad se najede téměř 30 km.
Sledujte prosím vývěsní skříňku (vpravo u vchodu na Obecní úřad), ve které najdete informace o akcích a zájezdech.
Získali jsme přátele, kteří jsou ochotni v našich vesničkách informovat
seniory o činnosti. Rovněž nám
pan starosta rozesílá INFO kanálem
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odnesly domů spoustu cen. Potom
na ně čekaly doprovodné atrakce
jako skákací hrad a jízda na koních.
Nejen pro děti bylo připravené pečené prase, cukrová vata, zmrzliny a
další občerstvení. Tato akce mohla
být uskutečněna díky štědré podpoře
sponzorů a účasti mnoha dobrovolníků. Ještě jednou všem děkujeme a
těšíme se na příští rok.
Pořadatelé

Divadlo Postupice
obecního úřadu pozvání formou
SMS na mobilní telefony obyvatelům, kteří se již registrovali.
Malé ohlednutí - Krásné procházky v našem kraji během měsíce
března zahájily začátek tohoto roku.
V dubnu přednáška paní Kláry Dvořákové nám otevřela
poznání, jaké možnosti mají
těžce nemocní lidé v Hospici
Dobrého Pastýře v Čerčanech.
První jarní posezení v restauraci u SOKOLA mělo malou
účast, doufáme že se příští rok
sejdeme
v
hojnějším
počtu.
Zájezd na hrnčířské a řemeslné
trhy do Berouna byl nádherný,
každý si našel něco zajímavého.
Hobby výstava v Českých Budějovicích byla letos zásobena
květinami ve velkém množství a
pro zahrádkáře a kutily prostě ráj.
V červnu jsme se sešli na besedě
s hercem Ladislavam Mrkvičkou,
který působí v činohře Národního
divadla a volné chvíle o víkendech
tráví jako chalupář v Holčovicích.
Poslední týden v červnu plánujeme
pěší procházku na zámek Jemniště s
prohlídkou zámku a parku.
Žít život v radosti je tím nejkrásnějším, který můžeme prožít a
také, že každý prožitek si utváříme
vnímáním štěstí a citu, tedy vztahem
k sobě a svému životu. Radostí vyjadřujeme podstatu života žít krásný a
harmonický život a prožít události s

citem a něhou.
Krásné léto, hodně sluníčka přejeme všem.
.
Marta Jurníčková, Hana Čadková,
Marcela Nová, Miloslava Patráková

Dětský den v Nové Vsi
Dne 8.6.2013 přivítal SDH Nová
Ves a MS Leč Nová Ves na 2. ročníku dětského dne v Nové Vsi všechny příchozí. Startem prošlo 167 dětí,
které si po splnění několika úkolů

Postupické divadelní jaro patří
dětem. I tento rok jsme přivítali
v naší sokolovně nejenom MŠ a ZŠ
Postupice, ale i školy z Benešova a
Vlašimi. Pro větší děti jsme hráli
detektivku „Kdo to byl“ a pro menší pohádku „Popelka“. Děti se opět
dočkaly chvály nejenom od obecenstva, ale i od pedagogů. Menší děti
jsou roztomilé ve své snaze překonat
trému a zároveň se blýsknout před
známými. Větší děti si již dovolí
pohrávat s textem a pozměňovat
narážky. Na představení, které hrály
starší děti – detektivka „Kdo to byl“,
jsme získali autorskou licenci z USA,
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velmi úspěšnou a oslavili jsme to na
„Americe“ při příležitosti narozenin
velitele mužů Luboše Bucka. Věříme,
že stejně podařená bude i soutěž
22.6. 2013, kterou pořádají jemniští
hasiči a bude na Plajchách.
Michaela Šetková

Jemništští hasiči

takže hru uvádíme jako jediní v Čechách. Z New Yorku nám dokonce
přáli „break a leg“ (držíme palce).
Rádi bychom se s touto hrou zúčastnili nějakého divadelního festivalu.
Oba dětské soubory mají dohromady 26 dětí – 13 menších a
13 větších. V představení „Popelka“
pod vedením Mileny Kunešové vystoupili: Denisa Kůstková, Martin
Řezníček, Naďa Venderová, Saša
Venderová, David Šetek, Filip Zach,
Šimon Tůma, Jiří Kakos, Jakub
Šťastný, Karolína Kakosová, Zuzana
Pokorná, Johana Šebestová, Eliška
Šváchová. Choreografii navrhla Michaela Šetková. V představení „Kdo
to byl“ pod vedením Blanky Jíšové
(překlad a scénář) vystoupili: Adam
Fürbacher, Natálie Šetková, Tereza
Patráková, Gabriela Zachová, Lucie
Čadková, Aneta Kottnauerová, Martin Žížala, Simona Filandrová, Jan
Pavel Jíša, Jan Pokorný, Klára Suchá,
Zdenka Suchá, Markéta Žížalová.
Mgr. Blanka Jíšová, Ochotnický divadelní spolek

Hasičky z Postupic
Dne 18. 5. jsme se probudily do
deštivého, zataženého dne, lilo jako
z konve a to nás vůbec netěšilo. Přes-

to jsme vyrazily na okrskovou soutěž
do Střížkova. Těšily jsme se na nové
soupeřky z Popovic, které čerstvě
založily své družstvo. Dalšími našimi rivalkami byly Struhařandy
– ostřílené závodnice. Soutěž začala
disciplínou pořadová příprava, která
pro nás nedopadla zrovna růžově,
protože jsme dostaly 2 trestné body
za předčasně provedený zákryt. Naše
soupeřky byly bez trestného bodu.
Dále následovaly stovky, ve kterých
už nám ostatní družstva nestačila, a
začaly jsme je porážet. Nejlepší výkon podala Eva Rosová, ale i ostatní
výkony byly velmi slušné. Ovšem
naší nejsilnější disciplínou se stal požární útok, který se nám podařil ve
výborném čase 32 sekund. Po součtu
všech výsledků jsme se probojovaly na zlatou příčku a vezly jsme si
domů pěkný pohár za 1. místo. Na 2.
místě se umístilo družstvo Popovic,
na 3. místě družstvo Struhařova.
Také naši muži předvedli na této
soutěži velmi zdařilý výkon, kdy
pořadovou disciplínu zvládli bez
trestného bodu, ve stovkách nejvíce
zabodoval Vojta Daněk, který se celkově umístil na 2. místě, a také Luboš
Bucek, který ve 45 letech překonal
bariéru – gratulujeme. Požární útok
se mužům podařilo zvládnout za 36
sekund. Celkově skončili na 5. místě
z 15 – ti zúčastněných mužstev.
Celou akci jsme zhodnotili jako

Třicátého dubna uspořádal sbor
v bývalé drůbežárně v Jemništi pálení čarodějnic. Akci navštívilo kolem
padesáti, šedesáti lidí. V letošním
roce jsme měli štěstí, že nepršelo. Pálili jsme tam dva velké ohně a jeden
malý, na kterém jsme opékali buřty.
K tomu se čepovalo pivo a točená
limča.
V sobotu 4. 5. jsme na okresní
soutěži mladých hasičů v Sedlci
vybojovali další úspěch pro hasiče
z Jemniště. Mladší družstvo skončilo na třetím místě. Škoda, protože
všechny disciplíny kromě útoku
vyhráli (vyhráli i podzimní branný
závod). Akorát neudělali útok (spadl
jim po nastříkání koš ze savice). Tzn.
v celkovém hodnocení, kde se sčítají
umístění ze všech disciplín, jsme
skončili na pěkném třetím místě.
Staršímu družstvu unikl o kousek
bronz. V dorostenkách byla Šárka
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Kahounová na třetím místě a Anna
Suchá skončila na pátém místě.
Umístěním na třetím místě se Šárka
kvalifikovala do krajského kola.
Dále náš kolektiv mladých hasičů „zabodoval“ v soutěži požární
ochrana očima dětí, kde s literární
prací Blanka Fejtková postoupila do
krajského kola.
Na okrskové soutěži, která byla
letos 18. 5. ve Střížkově, se ženy
umístily v kategorii mladších žen na
třetím místě. Muži neudělali útok.
Proto nebyli v celkovém hodnocení
klasifikováni.
Další akcí, které jsme se zúčastnili v sobotu 25. 5. 2013, byl Hasičský
den na Konopišti. Jednalo se o akci,
při které sbory soutěžily s koňskými
stříkačkami, dále jednotlivé sbory a
hasičský integrovaný sbor prezentoval svoji činnost a techniku. Dále
v doprovodném programu byla
soutěž MISS hasička Středočeského
kraje 2013 a slavnostní nástup historických praporů (náš sbor se této
akce zúčastnil s praporem sboru).
Hasičský den na Konopišti začal
v Benešově na náměstí. Odtud šel
průvod v čele s mažoretkami a hudbou. Pak následovali praporečníci
s prapory (včetně našeho praporu
jich bylo 15), koňské stříkačky tažené koňmi a novodobá a historická
technika. Akce dále pokračovala na
Konopišti, kde bylo slavnostní nastoupení praporečníků s prapory, při
kterém došlo k „šerpování“ praporů
stuhami OSH Benešov. Za náš sbor
šel s praporem František Jelínek.
Miroslav Fürbacher, velitel a vedoucí
mladých hasičů SDH Jemniště

RC Kostičky
Jak jsem v minulém čísle naznačila, na jaro RC Kostičky přichystalo pro
děti již pátý ročník oblíbené Procházky pohádkovým lesem. Ještě než se
však děti mohly vydat do lesa za pohádkovými postavami a plnit drobné

úkoly, bylo potřeba vše řádně připravit. Ušít kostýmy, vymyslet úkoly, zabalit sladké odměny a vyrobit medaile.
I přes nepříznivou předpověď počasí
se nakonec v sobotu 27. 4. 2013 sešel
na opravdu již pátém ročníku Procházky pohádkovým lesem rekordní
počet návštěvníků. Zdolávat trať plnou ošemetných úkolů, které pro děti
měly připravené pohádkové bytosti,
se vydalo téměř 150 dětí. Na startu,
kde letos na děti čekala jedna ze čtyř
muchomůrek, děti dostaly soutěžní
kartičku a na tu pak opět sbíralysamolepky za splněné úkoly. Někteří
malí návštěvníci byly sice trochu zaskočení, když spatřily v lese podivná
stvoření a možná bylo vidět i několik
slziček, ale plnit úkoly se nakonec vydali všichni. Na trati bylo letos potřeba osvobodit Šípkovou Růženku, najít
jehlu v kupce sena, prostřít ubrousek
Prostři, se! nebo s Patem a Matem
zatlouci hřebík. U hajného Robátka
si děti nejdříve musely vyrobit vlastní
dalekohled, aby pak mohly pomoci
najít zvířátka, která se rozutekla po
celém lese. Na závěr ještě podpis do
pamětní knihy a hurá pro odměnu a
medaili.
Každý kdo chtěl, mohl si ještě
opéci buřta a zakončit hezké slunečné odpoledne piknikem v trávě. A
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zájem o buřty byl opravdu veliký, na
poslední návštěvníky se dokonce ani
nedostalo.
Na závěr bych ráda poděkovala
všem, kteří se nějakým způsobem
podíleli na přípravách a těm, kteří
neváhali se obléci do masek a tím
připravit pro mnoho děti opravdu
pěkné odpoledne. Možná se opakuji a
toto jsem psala již loni, ale bez těchto
dobrovolníků by to opravdu nešlo a
poděkování jim rozhodně patří. Pokud se Vám na Podlesí líbilo, můžu
slíbit již nyní, že příští rok se touto
dobou zase uvidíme. Povodeň sice
poničila lesní cesty, ale věřím, že nás
to v pořádání příštího ročníku nijak
neomezí.
Kostičky 10 června mají naplánovaný pravidelný výlet. Letošní
návštěvu pražské ZOO nám však
trochu zkomplikovala povodeň a tak
jsme zvolili jinou trasu. Do ZOO se
tentokrát vydáme do Jihlavy, předpověď počasí nám sice příliš nepřeje
(bez pláštěnek a možná holínek se to
neobejde), ale nejsme z cukru.
Přes léto budeme mít otevřeno
pouze v úterý v herně odpoledne od
14 30 do 16 30.
Krásné a slunečné léto všem za RC
Kostičky Š. Tůmová
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Okrsková soutěž
SDH ve Střížkově
Dne 18. 5. 2013 jsme se zúčastnili okrskové soutěže SDH.
Počasí nám moc nepřálo, proto
si moc vážím výsledků, kterých
jsme dosáhli. Naše děvčata ve své
kategorii obsadila první místo.
Chlapi v konkurenci patnácti družstev skončili pátí.
Dále bych chtěl poukázat na
výkon Luboše Bucka, který ve svém
věku skočil bariéru, když musel
zaskočit za mladšího člena našeho
družstva. Další velký úspěch jsme
zaznamenali ve stovce jednotlivců.
Vojtěch Daněk v silné konkurenci
obsadil druhé místo.
Jiří Paule, SDH Postupice

Rozhledna Špulka
Na vrchu Březák u Lbosína na
Benešovsku byl 27. dubna položen základní kámen rozhledny Špulka, která
se stane novým symbolem regionu.
Stavbu zajímavé dominanty, jejíž součástí bude naučná stezka, připravilo a
realizuje 21 obcí sdružených ve svazku
CHOPOS. Náklady se odhadují na

sedm milionů korun, z toho 1,8 milionu
korun pokryje dotace ze Strategického
plánu Leader, který v regionu administruje společnost Posázaví o.p.s. Zbytek
uhradí obce, drobní dárci a partneři
projektu, kterými jsou společnost WIFCOM a.s. a Rádio SÁZAVA.
„Od prvních myšlenek vybudovat v
mikroregionu CHOPOS naučné místo
s rozhlednou uplynuly 3 roky a 7 měsíců. Bylo to nezbytné, protože rozhledna Špulka musela takříkajíc dozrát. Je
za námi řada fází projektových příprav
a diskuzí v mikroregionu i uvnitř obcí,
hledání optimálních i kompromisních
řešení, vyřizování povolení, výběr dodavatele stavby, oslovování partnerů,“
řekl manažer svazku obcí CHOPOS
Miroslav Kratochvíl. „Teď už zbývá
jen nakoupit cement, písek, kámen,
hřebíky, prkna, trámy, pár tun oceli a po
vzoru filmu Na samotě u lesa nesmíme
zapomenout ani na dobrého a levného
mistra, který vše ohlídá,“ dodal s nadsázkou.
Základní kámen rozhledny, který
vyrobil divišovský kameník Jan Záruba,
posvětil farář Martin Janata. Připomněl,
že špulka, jejíž jméno rozhledna ponese, je symbolem vzájemného propojení,
v tomto případě 21 obcí, které se tímto
způsobem rozhodly dát jasně najevo, že
k sobě patří.
Projekt ale podnítil mnohem širší
spolupráci. Podporují ho místní obyva-
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telé, školy, spolky, firmy a mnoho dalších
organizací. Do současnosti na něj přes
150 dárců přislíbilo dát dohromady
asi 620 000 korun. Stranou nezůstává
ani nejmladší generace. Například žáci
Základní a Mateřské školy Teplýšovice
vyrobili trojrozměrný model rozhledny
a na její stavbu věnovali 5.000 korun,
které vydělali sběrem papíru a jablek.
Základní škola Chotýšany uspořádala
ve prospěch stavby rozhledny zábavné
odpoledne.
Rozhledna Špulka bude stát na nejvyšším kopci uprostřed mikroregionu,
který leží poblíž významných památek,
jakými jsou hrad Český Šternberk či
zámky Jemniště a Konopiště. Podobu
stavbě z oceli, dřeva a kamene dala
architektka Iveta Torkoniaková. Rozhledna bude stát na kamenné mapě
mikroregionu. Její součástí bude kruhová naučná stezka s 21 panely plnými
historických i současných vlastivědných, přírodovědných a dalších informací o regionu. K rozhledně povede z
osady Lbosín ještě další naučná stezka,
kterou postupně vytvoří děti z pěti regionálních škol. Podrobné informace o
projektu, včetně jeho virtuální podoby,
jsou na www.chopos.cz.
Jaroslava Tůmová
Kontakt pro další informace:
Ing. M. Kratochvíl, tel.: 777 193 556,
e-mail: kratochvil@posazavi.com.
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Milovanický trakař
sobota 3. srpna 2013

- vstup volný, občerstvení zajištěno
Program:
13:00 - přejezd rybníka trakařem
15:00 - harmonika Josefa Němce
17:00 - kapela Hasičára
19:00 - Chci je živý, ne mrtvý !
(naturální divadlo - western pro děti
i dospělé)
20:30 - rocková skupina La sklerosa
(taneční zábava)

Pokračování ze str. 1
let zničila veškeré podlahy a nové stály 5.525 korun.
Během roku 1937 se odehrávaly
hlavně proslovy, přednášky, akademie, dva programové večery, jeden
společenský večer, jeden rozhlasový poslech, promítal se film Naše
armáda, konaly se taneční zábavy.
Provedeno bylo šest divadelních
představení, nejúspěšnější Čapkova
Bíla nemoc. Všechny akce byly hodně
navštěvovány.
V roce 1938 skončila tělocvičná
činnost. Pokračovala pouze divadelní
představení – celkem pět, a taneční
zábavy.
Rok 1939 pouze ve znamení divadla, kdy zde hostovali pražští herci – Déda Papež a populární Václav
Voska.
V roce 1940 nastaly velké změny,
jelikož na jaře byl ustanoven biografický odbor. Byla zřízena promítací
kabina, zakoupen promítací přístroj
a to z úrokové zápůjčky splatné
z výtěžku provozu biografu. Prvním
promítačem byl pan Waldman, u něhož jsem se učil promítat i já. Nevíme
ceny lístků a kdy se promítalo.

SDH Postupice
zve všechny děti i jejich rodiče na

DĚTSKÝ DEN
31. srpna 2013
Fotbalové hřiště Postupice
U příležitosti loučení se
s prázdninami

V listopadu roku 1941 byl z rozkazu okupantů rozpuštěn Sokol a
všechny sokolovny byly zabrány
protektorátní vládou pro převýchovu
mládeže po nacistickém vzoru, což se
v naší obci nenaplnilo.
Koncem války zabrali sokolovnu
Němci, po osvobození zase Rudá armáda. Sokolovna byla vojáky značně
zdevastovaná. Po nejnutnějších opravách sokolovna opět ožila zejména
pro cvičence díky všesokolskému
sletu v roce 1948 v Praze, kterého se
naši členové účastnili, hlavně ženy a
dorostenky. Činnost obnovil i divadelní spolek, konaly se opět taneční
zábavy i šibřinky. Největší problém
v sokolovně byl s kinem. Při každé
akci se musely vystěhovat židle a pak
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znovu nanosit. A tak v padesátých
letech se zde provozovalo hlavně
kino.
V roce 1951 po dostavbě nové
školy se Sokol dohodl se školou a
radou MNV o používání krásně vybavené školní tělocvičny, kam převezli tělocvičné nářadí, a začalo se
s pravidelným cvičením. Sokolovna
pro tělocvičnou činnost definitivně
osiřela, provozovalo se pouze kino
a taneční zábavy. Budova a okolí
chátrá, děti rozbíjejí okna, lezou do
budovy a ničí, co se dá. Mrzutosti
s rodiči jsou velmi časté.
V roce 1955 nastávají lepší časy.
K životu se přihlásí opět divadelní
spolek, taneční zábavy, plesy, besedy s úspěšnými sportovci.
V roce 1957 se ozvaly první hlasy volající po rozšíření sokolovny.
Taneční zábavy mají dobrou úroveň, tancechtivých lidí je tolik, že
se často na sále strkají, skoro se ani
tančit nedá.
Vše je nedostačující, nejvíce sál,
ale i ostatní prostory jako kuchyň,
výčep, šatny a WC. Žádost o finance
na rozšíření sokolovny byla několikrát zamítnuta.
V roce 1960 bylo přece rozhodnuto o přístavbě východního přísálí
a nových WC, ale pouze z prostředků Sokola. Ke slovu přišli zejména
dobrovolní brigádníci. Rozpočet
činil 83.000,- Kč.
A tím začala další etapa postupného rozšiřování a stavebních
úprav. Pokračovalo se výstavbou
nové šatny pod jevištěm, západního přísálí s kasinem. Vše bylo
ukončeno v roce 1972. Od tohoto
roku může pokračovat další etapa
života sokolovny. I dnes zůstává
sokolovna hlavním kulturním centrem Postupic.
Jiří Šesták
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Z á k l adní a Mate řská škol a v Postupicích infor muj e
Že by za to mohla
Morena?
Zima se nám všude roztahovala
ještě v době, kdy už měla být dávno
pryč. Ve školce bylo všem jasné, že
bez vynesení Moreny pořádné jaro
nebude. Svůj názor Morena vyjádřila
nasněžením v den jejího vynášení a
několikerým zaseknutím v potoce.
Bylo zřejmé, že se jí nikam nechce.
Snad se ještě Morena převalovala
pod jezem, protože ani skřítek Alois
nepospíchal se zámkem a kouzelnými
klíči k odmykání zahrady. Zahradu se
podařilo odemknout až 15.4. a zdálo
se, že jaro tak trochu přišlo. Občas
jsme si již za lepšího počasí hráli na
zahradě. Ale nic moc.
30.4. 2013 se ve školce konal slet
mladých čarodějnic a čarodějů. Za
dohledu starých a zkušených čarodějnic bylo vyzkoušeno několik nových
kouzel, vyčarován koš myší, ošatka netopýrů a uvařeno několik kouzelných
lektvarů... I dobré počasí se podařilo
vyčarovat.
A když nevyjde počasí, je čas na
pohádky. Divadlo za námi několikrát přijelo do školky, předškoláci
se za divadlem vydali do Vlašimi na
představení Kubula a Kuba Kubikula.
Krom toho předškoláci trénovali na
září a navštěvovali již tradiční Školu
nanečisto, zakončenou vysvědčením
na poslední hodině.
30. 5. jsme měli naplánovaný
výlet do Ekocentra Čapí hnízdo a
jistě uhodnete, jaké vyšlo počasí. Ano,
deštivé. Nicméně i tak jsme si návštěvu
výborně užili zejména zásluhou skvělého personálu, který zajistil výborně
vedenou prohlídku s výkladem. Děti
se dozvěděly zajímavosti ze života
zvířat a ptáků a byly svědky krmení
zdejšího ochočeného Vydrýska. Jediné, co nás mrzelo, bylo kvůli počasí
nepřístupné krásné dětské hřiště.
Jarní počasí včetně toho, které nás
začátkem června doslova ,,vyšplouchlo“, má jistě na svědomí Morena, která

až doteď čekala pod jezem. Doufejme,
že ji velká voda konečně odnesla...
Hana Kladivová

Škola nanečisto
Budoucí prvňáčci si od 13. 3. do 29.
5. 2013 na ZŠ v Postupicích vyzkoušeli
školu nanečisto.
První den byl pro ně nejdůležitější. Poznali svou novou třídu, paní
učitelku i nové spolužáky, se kterými
od září budou trávit každý školní den.
Navzájem se skamarádili a společně
plnili své první úkoly. Počítali, psali,
zpívali, tancovali, malovali. Paní učitelka je provedla celou školou, vysvětlila,
jak mají správně pozdravit učitele na
začátku každé vyučovací hodiny, že se
mají hlásit a nevykřikovat. Předškoláčci byli v hodinách poslušní a aktivní,
zasloužili si tedy práci na interaktivní
tabuli, říkali jí kouzelná tabule.
Poslední hodinu projektu „Škola
nanečisto“ děti strávily plněním úkolů
na kouzelné tabuli. Nakonec dostaly
krásná a zasloužená vysvědčení.
Dětem se ve škole moc líbilo.
Doufáme, že díky tomuto projektu se
budou celé prázdniny těšit do školy,
protože my se na nové prvňáčky těšíme moc.
Ivana Svobodová

Čtvrtý ročník závodů
„O kapra Kulišáka“
Letošní zima byla dlouhá, nemohli jsme se dočkat jara a najednou
tu byl květen a s ním čtvrtý ročník
dětských rybářských závodů „O kapra
Kulišáka“.
Děti se těšily, jak si 11. 5. 2013
zarybaří. V poledne se začali scházet
první rybáři a přišel déšť, který nás
po celou dobu závodů neopustil. To
ale závodníky neodradilo a přišlo jich
27. Nebyli to jen naši rybáři, ale přijeli

i z Benešova, Bystřice, Divišova, Vlašimi a z Prahy. Všichni se i přes špatné
počasí s vervou vrhli k rybníku. Musíme pochválit všechny závodníky,
kteří se i přes všudypřítomnou vodu
nevzdali a někteří dosáhli úctyhodných výsledků.
Ve starší kategorii jsme měli pouze
dva úspěšné rybáře:1. místo získal Marek Lupač Nespery (177 cm), 2. místo
Vojtěch Vender Vlašim (30 cm).
V mladší kategorii se umístili tito
rybáři: 1. místo Martin Čadek Postupice (361 cm), 2. místo Michal Čadek
Postupice (240 cm), 3. místo Pavel
Kölbl Benešov (130 cm).
Největší rybu ulovil Šimon Tůma
z Postupic. Jeho kapr měřil 54 cm.
Po vyhlášení výsledků proběhla
naše tradiční soutěž „Hod kaprem“. Té
se zúčastnili jak malí závodníci, tak i
ti dospělí.
Přes nepřízeň počasí se letošní
ročník vydařil, ryby docela braly a i
závodníci, kteří nestáli na stupních
vítězů, dostali alespoň cenu útěchy.
K dobré pohodě přispěla i paní Jíšová,
která přinesla velkou mísu výborných
domácích koláčů a všechny závodníky
podělila.
Výborné byly i řezy paní
Fürbecherové a koláče paní Čadkové.
Poděkování patří také panu Semerádovi, který nám pomáhal s organizací
a dohlížel na hladký průběh závodů.
Všem, kteří nás přišli podpořit, děkujeme za přízeň a našim sponzorům za
sponzorské dary. Všem přejeme krásné léto, příjemnou dovolenou a dětem
bezstarostné prázdniny.
Václav Gruber

Zájezd do Anglie
Začátkem května 2013 se opět
zúčastnilo několik žáků 8. a 9. ročníku
naší školy jazykového a poznávacího
zájezdu do Anglie.
První den po příjezdu na území
Velké Británie trajektem jsme se dopoledne prošli po bílých křídových
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útesech na pobřeží Anglie v Doveru,
navštívili katedrálu v Canterbury a
prohlédli si hrad Leeds s jeho rozlehlými zahradami, kde jsme se snažili
najít správnou cestu ven z bludiště
vytvořeného sestříhanými tujemi.
Nebylo to nic lehkého.
Další 2 dny jsme vyplnili prohlídkou londýnských pamětihodností.
Byli jsme na Londýnském oku, viděli
domy parlamentu, westminsterskou
katedrálu, budovy ministerstev, sídlo
britského ministerského předsedy
v Downing street 10, sídlo britské
královny Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, katedrálu sv. Pavla,
památník londýnského požáru z roku
1666 Monument, Tower a Tower
bridge. Také jsem navštívili přírodopisné muzeum, prolezli si bývalý
vojenský křižník HMS Belfast, projeli
se londýnským patrovým autobusem,
metrem a nadzemní dráhou. Na závěr
našeho zájezdu jsme pluli lodí po řece
Temži do Greenwich, odkud nás autobus dovezl podmořským Eurotunelem
zpět domů do České republiky.
Byli jsme ubytováni v anglických
rodinách na jižním okraji Londýna,
kde jsme vždy dostali snídani a večeři.
Všichni se museli snažit anglicky se
domluvit, aby porozuměli životu a
zvykům Angličanů. Počasí sice nebylo
nejlepší, ale naštěstí jsme nezmokli.
Všichni úspěšně zvládli ubytování v
anglicky mluvících rodinách a přivezli
si mnoho nezapomenutelných zážitků
a fotografií.
Pavla Marková

ZŠ Postupice se účastní
atletických soutěží
V květnu jsme se zúčastnili
několika atletických soutěží, které
se konaly ve Vlašimi. Byl to Pohár
rozhlasu, kde děti soutěží ve 2 vybraných disciplínách, a Atletické všestrannosti, kde musí každý absolvovat 4 atletické disciplíny (60 m, hod

míčkem nebo vrh koulí, skok daleký
nebo do výšky, vytrvalostní běh 800
– 1000 m). Mladší žáci soutěží ve 3
disciplínách. Na soutěže jsme vybrali
naše nejlepší atlety, kteří podávali
slušné výkony o hodinách tělesné
výchovy. Musím říct, že děti šly do
soutěže naplno a opravdu ze sebe
vydaly to nejlepší. A to nám přineslo
ovoce. Největší úspěch měl Lukáš
Černý, který si v atletické všestrannosti chlapců 6. – 7. tříd vybojoval
stříbrnou medaili. Z dívek si vedla
dobře Gábina Zachová, která se
umístila ve vrhu koulí na 1. místě
a ve skoku vysokém na 2. místě. Ve
vytrvalostním běhu se zase nejlépe
dařilo Patricii Němečkové. Musím
však pochválit i ostatní závodníky:
Marka Brabence, Petra Vilímka, Jiřího Kahouna, Ondřeje Czafíka, Míšu
Buckovou, Petru Loudovou, Nikolu
Duškovou, Veroniku Koukalovou,
Jindru Czafíka, Davida Zhorného,
Nikolu Muškovou a Lucii Koukalovou.
Atletické všestrannosti se zúčastnili i děti 1. stupně. Z každé třídy byl
vybrán 1 chlapec a 1 dívka, takže jelo
desetičlenné družstvo. Soutěžili ve 3
disciplínách (skok daleký, běh 50m a
hod míčkem). Na 2. místě ve skoku
dalekém se umístil Jakub Šťastný a
Filip Zach, v běhu na 50m se umístil
na 2. místě Martin Řezníček. Chvá-
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líme i ostatní závodníky: Lukáše
Daňka, Míšu Smrčkovou, Honzu
Umrdlého, Natálku Šetkovou, Káju
Říhovou, Nikolu a Denisu Dvořákovy.
Na soutěž jsem děti doprovázela
já jako učitelka tělocviku a Helena
Krásová, která vede na škole atletický kroužek. Našim svěřencům jsme
fandily a snažily jsme se je povzbudit
k co nejlepším výkonům. Přeji jim
krásné léto a doufám, že načerpají
dostatek sil do dalších atletických
soutěží.
Michaela Šetková

Volejbalová sezóna
ukončena
Posledním kolem Okresního poháru mládeže 20. dubna jsme v Kácově ukončili tuto celoroční soutěž
výhrou všech setů. S námi v soutěži
letos nastoupila družstva Čerčan,
Kácova a Benešova. Po odehrání
všech 4 kol soutěže ( někdy se nám
dařilo hodně dobře, někdy hůře)
jsme skončili na 2. místě s rovným
počtem bodů, jako měl vítěz celé
soutěže Benešov. Při konečném
určování pořadí totiž hrál podstat-
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nou úlohu součet všech vyhraných
míčů. A tam se bohužel odrazilo to,
co se snažím (možná trochu naivně
vštěpovat při sportu dětem) – sice
si pohlídat vítězství v zápase, ale ne
za každou cenu. A tak často při naší
převaze ve hře došlo k tomu, že jsme
nasadila „na zkušenou“ i začátečníky
nebo méně důrazné hráče. (Na rozdíl od Benešova, který neplánovaně
nasazoval i kadetky, které běžně hrají
krajskou soutěž). A tak nám prostě
nějaký ten míč v celkovém hodnocení chyběl.
Na začátku sezóny se zdálo, po
odchodu úspěšných hráčů z minulých let, že se žádných velkých úspěchů letos nedočkáme, ale děti se moc
snažily a nakonec opravdu hráčským
nasazením a odhodláním překvapily. Přeji těm, co s námi letošní rok
skončily, aby se s volejbalem setkávali dál na školách a učilištích a „potěru“, který tady zůstane, aby je hra
nepřestala bavit a příští rok se s nimi
v tělocvičně opět ráda uvidím.
Jana Jíšová

Přání
Letošní školní rok končí v nezvyklém termínu. Nestihli jsme zorganizovat úplně vše, co jsme chtěli. Některé
akce nám zrušilo i počasí. Proto se
odsouvají na září. Přesto doufám, že se
na ně děti budou těšit. Všem zaměstnancům a žákům školy přeji pokud
možno klidné prázdniny s pěkným
počasím.

kem Takata. Děti se na závodění moc
těšily a věřily, že se letos umístíme na
některé z vítězných příček. Ani jsem
nedoufala, že by tomu tak mohlo být,
a tak jsem jim říkala: „ Nejedeme
tam, abychom zvítězili, ale chceme
si zatančit mezi ostatními týmy a
získat nějakou inspiraci.“ Na soutěž
jsme dorazili vlakem, v hotelu Pošta
už čekalo snad 200 tanečníků, od 1.
stupně až po střední školy, kteří se
chtěli předvést se svými tanečními
kreacemi. Já jsem pomohla upravit
se 14-ti malým bleškám (Denisce
Dvořákové, Natálce Šmídové, Verče
Tokárové, Haničce Bořkovcové, Majdě Jelínkové, Marušce Setničkové,
Simče Embacherové, Klárce Němcové, Anetce Martínkové, Natálce Šetkové, Káje Kakosové, Káje Buřičové,
Domče Zhorné, Verče Zhorné) a jednomu zapálenému tanečníkovi Davidovi Šimánkovi. Ten dodává našemu
týmu ten pravý sex-apeal. Sestavu
jsme vyzkoušeli před nádražím v Postupicích, a tak jsme zpestřili ranní
čekání na vlak několika cestujícím,
kteří se zvědavostí přihlíželi. Soutěž
začala a děti s nadšením sledovaly
tančící minitýmy i skupiny. Když začaly tančit „moje děti“, daly do toho
všechnu svoji energii a taky vášeň.
Byla radost je sledovat a od ostatních
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diváků se jim dostalo mohutného
ohlasu.
Na soutěž s námi jelo i hvězdné
trio „Kristalis“. Sestry Lucie a Veronika Koukalovy a Nikola Dušková,
které tančí jako jedno tělo a jejichž
sestavy jsou nápaditě propracované a
vždy zaujmou. Naše děti je podporovaly pokřikem: „Do nich! Výborně!“
Holky nezaváhaly ani na okamžik a
bezchybně předvedly svou sestavu.
Poté jsme už jenom sledovali ostatní
vynikající taneční výkony a čekaly na
vyhodnocení. Když se ozvalo, že na
3. místě se ve skupinách 1. stupně ZŠ
umístil tanec Takata, děti měly obrovskou radost a běžely si pro pohár,
cenu a diplom. V jejich očích bylo
vidět tak obrovské nadšení, až jsem
z toho byla dojatá. Naše štěstí korunovaly Kristalis, jež získaly 1. místo
v minitýmech 2. stupně ZŠ. Takže
jsme ze soutěže přivezli 2 poháry,
které budou vystaveny ve vitríně
vestibulu naší školy. Skupině Kristalis
budeme držet pakce i dále. 29.5. nás
jedou reprezentovat na krajské kolo
taneční soutěže do Příbrami.
Přeji všem našim tanečníkům hodně
elánu do příštího roku, protože tanec
je moc krásný sport.
Michaela Šetková

Miroslava Ottlová

Taneční pohár
Dne 16. 5. se taneční kroužek ZŠ
Postupice zúčastnil okresní soutěže
v moderních tancích, která se konala
v hotelu Pošta v Benešově. Na soutěž
jsme se dlouho připravovali s taneč-
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Kolonie rachitiků a nalezenců v Postupicích

V televizním programu se objevil
zajímavý pořad „Tajemství rodu“, kde
známým osobnostem bylo umožněno
pátrat pomocí profesionálů po svých
předcích. To také byl návod pro
mnoho našich občanů zjistit, kde žili
a pracovali jejich předci, což mohu
potvrdit podle zájemců, kteří se na
mne obrátili o pomoc při hledání
svých příbuzných. Zajímavá byla
žádost o pomoc paní Adamové, která
našla očkovací vysvědčení vydané
v Postupicích. Jednalo se o Ludvíka
Lébra, jenž se narodil r. 1906 v Praze
jako nemanželské dítě. Tyto děti
byly často umisťovány v Koloniích
rachitiků a nalezenců (dnes můžeme
říci ozdravovny).
Že v Postupicích tato kolonie byla,

je zaznamenáno v kronice, ale nevím,
jak přesně fungovala. Zřejmě děti byly
umisťovány do rodin, kterým přispíval
stát. Tento chlapec byl u Vosátků
v Leči čp. 19A. Tyto děti ošetřoval
lékař Jan Ptáčník, který měl ordinaci
v čp. 81, dnes Důchod, a žil v domě
nad poštou čp. 127.
V kronice je o postupické kolonii
jen tento záznam: Několikaletou
praxí ve zdejší krajině nabyl obvodní
lékař M.U.Dr Ptáčník přesvědčení,
že zdejší lesnatá krajina poskytuje
zvláštní podmínky pro úspěšné léčení
křivice (rachitismus). Proto byla zde
v roce 1907 jeho přičiněním založena
bývalým presidentem pražského
nalezince M.U.Dr Janem Dvořákem
„Kolonie rachitiků – nalezenců“

pro děti ve stáří do šesti let, trpící
křivičitostí. Kolonie se rychle rozvíjela,
takže v roce 1910 čítala 137 umístěných
dítek. Tohoto roku zřídila zde kolonii
dětí od 6 do 14 let i Česká zemská
komise pro péči o mládež v Praze.
Obě tyto kolonie jsou pod dozorem
obvodního lékaře. Dne 18. června
1922 nalézalo se zde v ošetřování 56
nalezenců – rachitiků a 19 dětí od
České zemské komise. Úhrnný počet
nalezenců, dosud ošetřených lékařem
činil 486 a mládeže 86.
Možná, že někteří starší občané si
z vyprávění rodičů či prarodičů o této
kolonii něco pamatují. Rád si od nich
doplním chybějící informace.
Připravil J. Šesták
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