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Světová válka očima místních pamětníků

Na této pohlednici odeslané z Postupic 28.5.1918 je postupické nádraží a zdejší
občané, kteří vozili potraviny ze svých hospodářství do Prahy příbuzným.
Od začátku světové války letos
uplyne 100 let. Následující informace
jsem čerpal ze zápisků pana učitele
Jana Maršíčka. Rakouský následník
trůnu Ferdinand d´Este a německý
císař Vilém zosnovali plán k pokoření Slovanstva germanskému jhu.
Když pak následník trůnu se svou
chotí byl v Sarajevu dne 28. června
1914 zastřelen, Rakousko vzalo si
atentát za záminku a vypovědělo
Srbsku válku. Průběhem jejím byly
strženy do války skoro všechny státy
evropské a mnoho států zámořských.
Válčící strany byly rozděleny: mocnosti střední (Rakousko, Německo,
Turecko, Bulharsko) a státy dohodové
(Anglie, Francie, Japonsko, Amerika a
jiné menší státy).
Vyhláška války v obci. Dne 28.
července 1914 čekáno rozhodnutí
Srbska na rakouské ultimatum. Právě
tohoto dne v neděli o pouti v Popovi-

cích padlo rozhodnutí a válka vypukla. Do Postupic přijel v 9 hodin ráno
posel, jenž přivezl s sebou vyhlášky o
mobilizaci vojska. V hloučcích rokováno a posuzováno, že za nynějších
prostředků válečných potrvá válka
jen 2 – 3 měsíce. Druhý den v pondělí
z Postupic scházeli se mobilisovaní na
nádraží. Příbuzní se s nimi s pláčem
loučili. Nastoupili ponejvíce službu u
102. pěšího pluku v Benešově, kterýž
přestěhován později do Beges – Čáby,
města v uherských rovinách. Na rozkaz státních úřadů 15 až 18-ti letá
mládež měla se vojensky doma cvičiti,
v místech, kde byla škola, zřízeny cvičitelské sbory, cvičitelům rozkázáno
hejtmanstvím, aby řídili cvičení. Výsledek však byl nepatrný a pokusy
přestaly. Poněvadž spousta vojínů
padla, byla raněna, zajata, čeští vojíni,
zejména sokolové, přebíhali k Srbům
a Rusům, nařízeny byly odvody od 18
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do 50 let. Tak postupně zbaveny byly
Postupice skoro všech mužů. Ku práci
byli starci, ženy a děti. Ženy samy orají, sejí, sekají a jiné práce vykonávají.
Aby obdělány byly pozemky ve všech
hospodářstvích, zřízena žňová komise, která řídila pomoc tam, kde bylo
málo pracovních sil. V hospodářství
bylo čím dál tím hůř. Rekvisice za pomoci četnictva i vojska prohledávaly
stavení, rekvírováno obilí, brambory
i hovězí dobytek. Potravin se nedostávalo, zejména chudším vrstvám,
zřízena proto zásobovací komise,
kteráž rozdělovala přikázané potraviny nesamozásobitelům. Chlebenky,
cukřenky, tučenky, kávenky, mydlenky i petrolej a soda na poukazy. Nastal
nedostatek a drahota, není petroleje,
nedostává se soli, sody, mýdla, schází
uhlí, dříví je málo.
Při vpádu Rusů do Haliče nastěhováni do naší obce haličští uprchlíci,
mezi nimiž bylo mnoho židů. Nedostatek mužských sil v hospodářství
měli nahradit váleční zajatci. Na
polích pracuje se v neděli, ve svátky.
Při sebemenších úspěších rakouských zbraní nařízeno domy zdobiti
prapory. Objevily se prapory české,
ale i rakouské. V Jemništi na zámku
dokonce i turecký. Vrchnost zdejší
vůbec nepokrytě ba ostentativně
dávala najevo své přání pro potlačení
Slovanstva a pro vítězství Germánů.
Přičiněním jejím zřízen na Podlesí
v panském domě lazaret pro 21 mužů,
jehož správcem byl stanoven MUDr.
Stejskal z Postupic. Do něho na léčení
bráni vojíni z Postupic a okolí.
V obcích konány různé sbírky
z nařízení úřadů a agitace pro upisování válečných půjček. V kostele
zavedeny páteční válečné bohoslužby
Pokračování na str. 6
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Usnesení č. 2/2014

ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice
(ZO) konaného dne 24. 4. 2014 od 17.
hodin v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2014 (viz příloha zápisu).
2. ZO schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku 900,- Kč na úhradu poplatku
za svoz kom. odpadu 5-ti žadatelům.
(seznam přílohou zápisu).
3. ZO schvaluje zahájení řízení o změně
č. 4 ÚPO Postupice.
4. ZO schvaluje uzavření pachtovní
smlouvy s VK na pozemky parc.č. 959,
ost. plocha o výměře 2 810 m2, parc.č.
974, ost. plocha o výměře 1 192 m2,
parc. č. 988, ost. plocha o
výměře 917 m2, parc.č. 1130, ost.
plocha o výměře 11 330 m2, parc.č.
1108, ost. plocha o výměře 7 208 m2,
parc. č. 1109, ost. plocha o výměře 2 629
m2, parc.č. 989, ost. plocha o
výměře 5 067 m2 a část poz. parc.č.
1188, ost. plocha o výměře 7 780
m2, celkem 3,8933 ha, vše v k.ú.
Roubíčkova Lhota, na dobu neurčitou
s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou od
1.10.2014. Pachtovné činí 2.000,- Kč/
ha/hospodářský rok, tj. celkem 7.787,Kč/hospodářský
rok. Dále ZO neschvaluje pronájem
poz.1112 v k.ú. Roubíčkova Lhota.
6. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
příspěvku 30.000,- Kč na vybudování
domovní ČOV pro PZ.
7. ZO schvaluje bezúplatnou směnu
pozemku parc.č. 1421, ost.plocha,
o výměře 407 m2 v k.ú. Postupice,
který je v majetku Obce Postupice,
za pozemek parc.č. 92/5, trvalý travní
porost, v k.ú. Postupice o výměře 245
m2 ve vlastnictví JS za podmínky, že JS
doloží provedení zápisu vkladu práva k
pozemku parc.č. 92/5 na jeho osobu (již
podán návrh zápisu do KN). Náklady
spojené s převodem nemovitostí
ponesou obě strany rovným dílem.

8. ZO schvaluje předložený Plán
společných zařízení pro k.ú. Jemniště
vyhotovený v rámci KPÚ k.ú. Jemniště.
9. ZO schvaluje výši úhrady Kč 200,Kč včetně DPH za zřízení věcného
břemene, kterou uhradí oprávnění
PaFD před podáním návrhu na vklad
do KN za zřízení věcného břemene na
pozemky 860/201, 860/193 a 860/1 v
k.ú. Postupice.

V krátkosti z obce
V současnosti probíhá v obci
rekonstrukce vodovodního řadu
– první etapa na náměstí J. Franka je
již dokončena, pokračuje se v Blanické ulici a čeká nás nejnáročnější úsek
v ulici V Hůře. Rekonstrukce vodovodního řadu je komplikovanou
záležitostí, zejména při přepojování
nových úseků, kdy je nutné uzavírat
vodu. I když výpadek dodávky vody
netrvá více než jeden den, je to pro
odběratele nepříjemné. Výsledkem
ale bude kvalitní vodovodní řad.
Postupně také opravujeme výtluky na místních komunikacích. Hotová je silnice z Postupic do Pozova,
do Lhoty Veselky a budeme pokračovat v opravě místních komunikací
v osadách.
Rád bych také ocenil místní
spolky, které za podpory obce vyvíjejí mnoho činností a přispívají
ke společnému dění v obci. Jsou to
hasiči, Senioři, mateřské centrum,
Sokol, divadelní soubor. Nutno také
zmínit velmi úspěšnou prezentaci
naší školy na naučné stezce k rozhledně Špulka.
Miloslav Půta, starosta

RC Kostičky
V jarních dnech pro Vás Kostičky připravily dvě tradiční jarní
akce.
Velikonoční jarmark
12 dubna 2014 proběhl v Postu-
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picích v pořadí již šestý velikonoční
jarmark. Je to až k nevíře, ale opět
jsme se dočkali krásného slunného
počasí bez deště.
Jarmark, jako vždy, začal dopoledním stavěním stánků. Na hřišti
u sokolovny vyrostlo během dvou
hodin 18 stánků, připravilo se posezení pro návštěvníky, velikonoční
výzdoba a nezbylo než očekávat
první hosty. Ti se začali scházet
hned úderem jedné hodiny. Všichni
si prohlédli stánky, v kterých stejně jako vždy naši šikovní sousedé
nabízeli spoustu dobrot jako marmelády, čokoládové pralinky, ovoce
v medu, perníky, uzeniny a jiné. Své
místo zde měl opět i stánek s výrobky školních dětí.
Jarmark svým vystoupením oživily děti z dramatického kroužku
ZŠ Postupice. Pod vedením paní
učitelky Svobodové si připravily veselou pohádku o Karkulce a několik
jarních veršů.
Na jarmarku se velkému zájmu
těšil i oblíbený dětský koutek. Teplé
počasí děti přímo vybízelo vyrobit
si nějakou drobnost, zatímco dospělí nakupovali. Děti malovaly,
lepily, modelovaly a dekorovaly velikonoční zajíce, vajíčka, jarní květy
i roztomilé kačenky. Své výrobky si
následně hrdě odnášely domů. Šikovnější si mohly uplést pomlázku
a ten, kdo nechtěl nic vyrábět, mohl
třeba, jen hrát obří Člověče, nezlob
se.
Ráda bych závěrem chtěla poděkovat všem za příspěvek do kasičky
dobrovolného vstupného. Vaše příspěvky jsou využity při organizaci
dalších akcí pro Vás a Vaše děti.
Procházka pohádkovým lesem
Letošní ročník procházky Pohádkovým lesem proběhl v sobotu
3. května na tradičním místě v Postupicích na Podlesí. Předpověď počasí nebyla příznivá, a tak nezbylo
než doufat, že se nevyplní.
Tentokrát se tak nestalo a pohádkové postavy i s organizátory se
probudily do deštivého až mrazivé-
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v úterý odpoledne od 14 30 do 16
30 hod.
Krásné prázdniny všem.
Štěpánka Tůmová

Jemništští hasiči

ho rána. Bylo třeba tudíž zatnout
zuby, pokračovat v přípravách a
věřit, že alespoň odpoledne nebude
pršet. Všichni sice víme, že není
špatného počasí, jen nevhodného
oblečení, ale…..
V poledne se pohádkové postavy sešly v lese a s odhodláním nepoddat se zimě, která byla opravdu
vlezlá, začaly připravovat jednotlivá
stanoviště. Ve čtvrt na dvě byli
všichni na svém místě a s napětím
vyhlíželi první dětské návštěvníky.
Bylo až neuvěřitelné, jak rychle
se les naplnil dětmi s holínkami,
čepicemi, rukavicemi a jejich doprovodem. Vodníci, bludičky, trpaslíci, kuchařky i pirátky, ti všichni
letos měli pro děti připravené různé
zapeklitosti a záludnosti k plnění.
Děti vesele plnily úkoly navzdory
zimě, stavěly domečky s Křemílkem
a Vochomůrkou, házely míčky do
klobouku kouzelníka Pokustona, u
vlka a Karkulky bylo zase potřeba
roztřídit košík a nalézt věci, které
Karkulka babičce nesla.
V cíli je, jako každý rok, čekala
letos opravdu zasloužená sladká
odměna, pamětní medaile a pečení
buřtů. Každý, kdo chtěl, si v cíli také
mohl nechat namalovat na obličej

nějaký pěkný obrázek. I přes ono
chladné počasí za námi letos přišlo
sto deset dětí nejen z Postupic. Tímto bych chtěla všem návštěvníkům,
kteří v chladném počasí oblékli
teplé oblečení sobě a svým dětem
a neváhali přijít, poděkovat. I díky
Vám, můžeme považovat šestý ročník za úspěšný.
V příštích dnech nás ještě čeká
výlet do oblíbené ZOO v Praze a
pak se již rozejdeme vstříc letním
prázdninám. O prázdninách bude
v centru v případě zájmu otevřeno

Třicátého dubna jsme v bývalé drůbežárně v Jemništi pořádali již po osmé
od založení mladých hasičů pálení
čarodějnic. Akci navštívilo přes padesát
lidí. Měli jsme i štěstí, že nepršelo a že
nebyla ani zima, protože na všech akcích je vždy nejdůležitější počasí. Pálili
jsme dva velké ohně a jeden malý, na
kterém jsme opékali buřty. K tomu se
čepovalo pívo a točená limča.
V sobotu 10.5. jsme s mladými
hasiči vyrazili do Načeradce. Konalo
se tam okresní kolo hry Plamen mladých hasičů. Na soutěž jsme jeli s cílem
skončit na bedně jak s mladším, tak i
se starším družstvem. U starších jsme
na bedně v celkovém hodnocení ještě
nebyli, ale v letošním ročníku hry Plamen jsme po první části hry, kterou
je podzimní kolo, měli dobře „našlápnuto“ (podzimní kolo starší družstvo
vyhrálo a mladší byli třetí). Takže po
celodenním klání (domů jsme přijeli
před devátou hodinou večerní) se
družstvo mladší kategorie umístilo na
pěkném druhém místě z patnácti družstev a starší družstvo skončilo páté ve
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veliké konkurenci devatenácti družstev.
Kousek od bedny, ale jinak také pěkný
výsledek. Díky Míše Fürbacherové jsme
si v jednotlivcích v běhu 60 m překážek
odvezli první místo v kategorii mladší
dívky.
Dále náš kolektiv mladých hasičů
„zabodoval“ v soutěži požární ochrana
očima dětí, kde s literárními pracemi
Jakub a Adam Fürbacherovi a Anna
a Klára Suché postoupili do krajského
kola.
Na okrskové soutěži dospělých ve
Struhařově, která byla 17.5., jsme si
jak s družstvem žen, tak i s družstvem
mužů „vybrali“ smůlu. Díky chybám
při útocích skončila obě družstva na
předposledním místě. Samozřejmě se
nedá nic dělat a naštěstí se nikomu
nic za celý den nestalo. Příště to bude
určitě lepší.
Dále bych chtěl oslovit zájemce o
rozšíření řad hasičů v Jemništi, aby mi
zavolali na tel. č. 736 725 686.
Závěrem tohoto článku Vás zveme
v sobotu 28.6.2014 na hřiště do Postupic na již osmý ročník soutěže SDH
Jemniště v požárnických disciplínách.
Soutěž začíná již v osm hodin, kdy
budou soutěžit mladí hasiči a cca od 14
hod bude pokračovat soutěž družstev
mužů a žen. A přibližně kolem šesté
hodiny začne již tradiční venkovní zábava s živou hudbou. Akce je finančně
podpořena Středočeským krajem a
Obcí Postupice. Na celodenní akci je
VSTUP ZDARMA.

družstvo žen ve 3 disciplínách – pořadové přípravě, požárním útoku a běhu.
Pořadová příprava se nejvíce povedla
našim benjamínkům a zvládli ji bez
jediného trestného bodu. My ženy jsme
dostaly 5 trestných bodů za povel: „vlevo hleď“, kterému jsme se při večerních
oslavách ještě dlouho smáli. Požární
útok se ženám povedl na jedničku
a skončily jsme na 3. místě. Mužům
se v útoku vedlo také dobře a mladší
porazili starší. Počasí bylo opravdu
nehostinné, „ani psa by nevyhnal.“
Nám se však vedlo báječně. Na řadu
přišly běhy na 100 metrů s překážkami.
V této disciplíně zazářil Vojta Daněk,
který obsadil 1. místo. My ženy jsme si
vedly taktéž bravurně a posunuly jsme
se třemi nejlepšími časy na nečekané
2. místo v celé soutěži. To nás hřálo u
srdce, i když jsme jinak byly celé mokré
a vymrzlé. Naši chlapci byli na 8. místě
a starší muži na 7. místě. Výhru jsme
snědli a vypili večer v sokolovně. Byly
to utopenci a 2 lahve Bohemia sektu.
Další soutěž nás čeká 28. června
v Postupicích na Plajchách, pořádají ji
hasiči z Jemniště.
Michaela Šetková

Rozloučení s prázdninami
Dne 31.8.2014 zveme všechny
děti a jejich rodiče na Rozloučení
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s prázdninami, kde vás čeká plno
soutěží, zábavy a odměn. Bude na
hřišti na Plajchách od 13 hodin.

Divadlo Postupice
Děti hrály v sokolovně v neděli
1.6., v den svého svátku. Představení Sněhurka pro ně zveršovala
Milena Kunešová, která se ujala i
režie. Všechno bylo krásně nacvičené a maminky, babičky, tatínkové i
dědečkové slzeli při pohledu na své
šikovné potomky. I když se nám to
leckdy nezdá, děti mají obrovskou
trému a přistupují ke každému vystoupení velmi zodpovědně. V den
představení nemohou dospat a i u
velkých suverénů se zachvěje hlas.
Odměnou jim byl nadšený potlesk
publika.
Starší děti jely v dubnu na víkendovou krajskou přehlídku dětských
souborů. Bylo to pro ně nejenom
poučné, ale hlavně zábavné, protože se v rámci přehlídky účastnily
„hereckých dílen“. Z tohoto důvodu
však nestihly nastudovat nové představení. Vystoupily proto s několika
písničkami, které byly vtipně doprovázeny hraním. Na klavír krásně
hrál Pavel Jíša a Klára Suchá. Vedení
„starších“ je stále v rukách Blanky Jíšové, která je z nich nadšená, protože
z dětí vyrostli skvělí parťáci. Na pří-

Miroslav Fürbacher, SDH Jemniště

Postupičtí
dobrovolní hasiči(ky)
Dne 17.5. 2014 jsme se zúčastnili
okrskové soutěže ve Struhařově, pořádané k 110. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů Struhařov.
Na soutěž jsme vyrazili všichni,
„mladí“ i ještě mladší. Soutěžilo družstvo mladších mužů, starších mužů a
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pravě nového vystoupení se budou
podílet už i sami a všichni věří, že to
bude hodně zábavné tvoření.
V představení „Sněhurka“ pod
vedením Mileny Kunešové vystoupili: Adéla Charvátová, Adriana
Konšelová, Denisa Kůstková, Zuzana
Pokorná, Martin Řezníček, Dominik
Řezníček, Naďa Venderová, Saša

stupně vítězů mají jisté. Ale opak
byl pravdou. Ryby jim moc nebraly,
a tak do poslední chvíle probíhal
tvrdý boj o jakoukoli malou rybičku.
Nakonec 1. místo vybojoval Ondra
Čadek (Postupice) , 2. místo Jan
Švácha (Jemniště) a třetí byl Michal
Čadek (Postupice).
V mladší kategorii bylo závodní-

Venderová, Johana Laura Šebestová,
David Šetek, Jakub Šťastný, Eliška
Šváchová, Kateřina Tomisová, Šimon
Tůma, Lotka Tůmová, Filip Zach.
Pod vedením Blanky Jíšové hráli a
zpívali: Lucie Čadková, Jan Pavel
Jíša, Aneta Kottnauerová, Tereza
Patráková, Jan Pokorný, Klára Suchá,
Natálie Šetková, Naďa Venderová,
Saša Venderová.

ků více a všichni se snažili ze všech
sil. Vítěz této kategorie Roman Vladyka (Kácov) nasadil laťku vysoko
a svými 314,5cm se stal absolutním
vítězem. Druhé místo obsadil Martin Čadek (Postupice) a třetí byl
Pavel Kölbl (Benešov). Ještě musím
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dodat, že úplně první rybu závodů
chytil Martin Čadek a kapra Kulišáka, který letos měřil 56cm ulovil
Ondra Čadek.
Mnoho soutěží o sladkosti a
drobné odměny bylo připraveno i
pro malé děti do šesti let a kolem
rybníka bylo celé odpoledne živo.
Všichni rybáři i hosté si mohli
pochutnat na výborných koláčích,
upéct si buřta, klobásu nebo ochutnat pečeného kapra.
Po ukončení závodů si vítězové
vybrali hodnotné ceny a ti, co nestáli
na stupních vítězů, dostali alespoň
cenu útěchy za snahu. Nakonec
se všichni, malí i velcí, pobavili při
hodu železným kaprem Kulišákem
na terč.
Sluníčko nám tentokrát přálo a
doufám, že všichni přítomní zažili
příjemné odpoledne. Velice děkujeme ZŠ Postupice, o.s.Záškolák,
všem sponzorům a organizátorům,
kteří se zasloužili o hladký průběh
soutěže. Samozřejmě děkujeme i
všem rodičům, kteří přišli fandit a
povzbudit své rybáře k co nejlepším
výkonům.
Letošní závody skončily a my se
již těšíme na ty příští. Vám všem přejeme hodně letní pohody a dětem
bezvadné prázdniny.
Václav Gruber

Mgr. Blanka Jíšová, Ochotnický divadelní spolek

Dětské rybářské závody
„O kapra Kulišáka“
10.5. jsme opět po roce uspořádali pro děti závody na rybníku
Kuliška.
Letošní závody proběhly za menší účasti závodníků, bylo jich pouze
18. Do starší kategorie se přihlásili
3 rybáři, a proto se mohlo zdát, že
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M I L O VA N I C K Ý Škoda talentů,
které pro „chudobu“ projevují
TRAKAŘ
výtvarný talent zbytky barev na různých veřejných plochách.
sobota 2.8.2014
13 h. přejezd rybníka trakařem
17 h. MIGRACE NA DVOJKU
– naturální divadlo - večerníčkový
příběh pro děti i dospělé
18 h. HASIČÁRA k poslechu i tanci
21 h. Dylan BLUES taneční zábava
- vstup volný
- občerstvení zajištěno

UMĚLCI, pokud nemáte na
malování blok a pastelky, zajděte na
obecní úřad. Ochotně pomohou.
Apelujeme na rodiče těchto „TALENTŮ“. Dejte jim možnost vyžití
doma.
Zkrášlené čekárny

Vítání občánků - Dne 13. dubna byli na jarním vítání občánků mezi nové
občany obce přivítáni: (zleva) Max Jobánek - Postupice, Antonín Mert – Lísek,
Sára Studničková – Dobříčkov a Tereza Tůmová – Postupice.
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Pokračování ze str. 1
s modlitbami za císařský rod
Habsburský, ovšem skromně navštěvované. Kostelní dva velké zvony
zrekvírovány vojsku pro rozlití na
děla. (V sousední Lhotě Veselce zvonek zakopali).
Zajatí: Někteří vojíni octli se
v zajetí, nejvíce v Rusku, Itálii a Srbsku. V Rusku nastoupili do čs. Legií
a bojovali proti Rakousku. Byli to
z naší obce Kopecký Jan, Bucek Josef,
Novák Jaroslav, Starosta Jan, Šimon
Karel. Zeman Josef v Rusku zemřel.
V Itálii Kouřil František, syn učitele
Skočdopole, stal se v zajetí italském
poručíkem, podobně i student Nádvorník František. Cezemský Jindřich
a jiní pobyli krátký čas v zajetí v Itálii.
Rajtr Karel vrátil se ze zajetí srbského.
Hrabánek František a Havel Karel
v zajetí ve Francii, odkud se také šťastně vrátili.
Invalidi: Mnozí zaplatili válečnou
dobu škodou na svém zdraví. Nemocemi, podvýživou podkopali své zdraví. Někteří ranění, Střelka František čp.
78 raněn tak, že ochrnula mu noha,
Petr František čp. 93 stižen ochrnutím
nohou, takže se postavit nemůže, Červenka Antonín čp. 63 raněn do hlavy.
Padlí: Rakouskou zpupnost zaplatili smrtí: Petr Josef 50 let pochován
v Temešváru, Mytýsko Václav 20 let,
Biskup František 24 let, Žížala Jan 20
let, Brodina Karel 19 let, Jíša František
19 let, Průcha František 19 let, Kuthan
Václav, Vobecký František, Bucek Josef,
Bucek Václav, Dotlačil František, Dotlačil Josef, Fortýn Josef, Jenšík Ludvík,
Lejček Karel, Paleček František, Rajtr
Josef, Střelka Josef, Vosátka Jan, Vrňák
František, Jindřich, Karel, Zeman Josef,
Žížala Jan, Kopecký Vojtěch mlynář, je
nezvěstný, patrně mrtev. Porybný Vojtěch Vrňák z čp. 132 ztratil všechny
syny. Po synovi Františkovi mu zůstala vnučka Helena Vrňáková.
Tak jako v celé zemi i pro Postupice a okolí byla dlouhotrvající válka
velice zatěžující, obyvatelstvo strádalo,
byla bída, často hlad, nejistota z budoucnosti.
Připravil J. Šesták

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

Postupický zpravodaj

strana 7

červen 2014

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
Mateřská školka
Taky se vám zdá, že to všechno
nějak rychle utíká ? Za pár týdnů
máme konec školního roku. Může to
být i tím, že jsme z podzimu přešli
plynule rovnou do jara. Tak dlouho
jsme čekali na sníh, až rozkvetly
stromy.
Ale nemyslete si, my ve školce
nesedíme a nečekáme. Máme za sebou spoustu báječných zážitků.
Například předškoláci už zvládli
celý plavecký kurz a Škola nanečisto
se taky pomalu chýlí ke konci. Kromě toho jsme vítali nově narozená
miminka, užili si divadelní představení a úžasně se pobavili při Čarodějnickém dnu.
Tolik krásných malých čarodějů a čarodějnic, kteří skládají své
zkoušky a plní pohádkové úkoly, se
často nevidí.
Ale nemyslíme jen na sebe. Domluvili jsme se s p.uč. Svobodovou,
která vede dramatický kroužek ve
škole, my jsme nacvičili vystoupení s
básničkami a písničkami a společně
jsme tak potěšili babičky a dědečky
v Domově důchodců ve Vlašimi.
Jako správná návštěva jsme samozřejmě přinesli malé, vlastnoručně
vyrobené, dárečky a sklidili velký
potlesk.
Škoda, že jsme kvůli počasí museli odvolat zábavné odpoledne ke
Dni dětí. Pozvali jsme rodiče, těšili
se, jak si užijeme legraci a taky dobrého opečeného buřtíka. Jenže vytrvalý déšť a podmáčená zahrada měly
pádnější argumenty. Ale pozor! Nic
nevzdáváme, jen posouváme.
Zatím se připravíme na besídku,
kterou chceme přivítat prázdniny
a taky se stužkováním rozloučit
s předškoláky.
Samozřejmě, že si nenecháme
ujít výlet – tentokrát na zámek
Berchtold, kde už jsme byli a kde se
nám to líbí.

A jako každý rok vám přejeme
krásné léto, zajímavé zážitky, šťastné
cesty a hlavně návraty.
Kamila Marešová, MŠ Postupice

vákům malé dárky, které pro ně ve
škole vyrobily. Při odchodu všichni
dětem ještě jednou poděkovali, obdarovali je sladkou odměnou a pozvali na další brzkou návštěvu.

Děti z MŠ a dramat. Ivana Svobodová
kroužku v domově
Moji milí předškoláci
pro seniory
V úterý 13. května se rozhodly
děti z mateřské školy a dramatického kroužku při ZŠ v Postupicích
potěšit dědečky a babičky v domově
důchodců ve Vlašimi. Mile je tam
přivítali, byl plný sál a jistě se všichni
těšili na představení, které pro ně
bylo překvapením.
Děti z MŠ měly vše dokonale připravené. Tančily, recitovaly, usmívaly
se a zpívaly. V sále jste mohli vidět
dojetí a radost. Obecenstvo postupně přibývalo, i paní ošetřovatelky se
přišly na vystoupení podívat.
Pak už na pódium vstoupil
chlupatý vlk s Karkulkou, babičkou,
maminkou a myslivcem a pohádka
mohla začít. Malí herci se snažili, aby
se představení co nejvíce líbilo. Závěrečný potlesk si všichni zasloužili.
Nakonec děti rozdaly milým di-

Končí další školní rok, během
kterého jsem se dozvěděla spoustu
věcí a moc se při tom nasmála.
Tak třeba, že do lednice se dávají
rybičky v kompotu, že na klouzačce
ležela mrtvá včela a vypadá to, že
zahynula. Nebo když na návštěvu
přijde těhotná paní učitelka, tak se
- s pohledem upřeným na její zakulacující se bříško – nemám, jako
většina dospělých,
ptát : „A už víš, co to bude ?“ ,
nýbrž : „ Co se vám to stalo ?“
Zkrátka, budete mi chybět.
Přeji vám, moji milí předškoláci,
hodně štěstí, zdraví, ať se vám daří ve
škole i v životě. A ať se v tom životě
zasmějete tak často, jako já s vámi.
Takže každý den.
Kamila Marešová, třídní učitelka
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Úvaha deváťáka
Je pro žáky škola zlo? Opravdu ji
žáci tak nenávidí? Dle mého názoru
škola je dobrá, i když se žáci neradi
učí.
Škola totiž nejen že tě něco naučí,
pokud tedy posloucháš, ale příjdeš
mezi své vrstevníky, najdeš si nové kamarády a pak ve volném čase máte co
dělat. Nebudete se nudit, což je jedna
z nejhorších věcí. Nevýhodou školy je,
že se musí brzy vstávat, proto ji hodně
lidí nemá rádo. Někomu to zas ale nevadí. Většina studentů si stěžuje na zatížení jejich volného času. V 6:00 ráno
vstáváš, jsi tam až do 15:00 a pak ještě
musíš udělat úkoly, s kterými si nevíš
ani rady. A když se bere, že ten dotyčný má ještě nějaké povinnosti doma,
tak nemá už ani čas zajít si ke kamarádům a zahrát si třeba fotbal. Někdy
se stává, že učitel/ka neumí vysvětlit
svůj předmět a žák to nepochopí a má
z toho doma problémy.
Řekl bych, že vztah ke škole závisí na náhodě, do jaké společnosti
(spolužáků) se dostaneš. Pokud máš
hodně kamarádů a učitelé/ky, které/ří
dokážou naučit a oživit hodinu, žáka
to začne bavit a má i pěkné známky.
Rozhodně se pokuste s učiteli vyjít co
nejlépe. Jste přece slušně vychovaní.
Dominik Němeček

Peníze EU školám
Název tohoto projektu jste asi slyšeli mnohokrát hlavně ze sdělovacích
prostředků. Také naše škola se ho zúčastnila. Pracovat na něm jsme začali
1.7. 2011 a skončili 31.12. 2013. Nyní
nás čeká jen finanční vypořádání se
státním rozpočtem.
Cílem projektu bylo vybavit školu
další digitální technikou, aby ještě více

žáků mělo přístup k počítačům a
interaktivní tabuli. Tento projekt
také umožnil učitelům přípravu na
vyučování za použití ICT.
Z přidělené částky 755.128 Kč
jsme zřídili učebnu vybavenou
interaktivní tabulí, 16 počítači a
novým nábytkem, dále jsme koupili učební pomůcky podle přání
učitelů.
Protiváhou těmto vydaným
penězům byla práce učitelů na tzv.
šablonách nebo dumech (DUM =
digitální učební materiál). Z nabídky projektu jsme si vybrali šablony
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT , V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd a III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast
digitálních technologií. Tyto materiály museli učitelé nejen vymyslet
a vypracovat, ale hlavně odzkoušet
v hodinách. Nyní máme na sdílené
složce tyto materiály k dispozici
všem pro další školní roky.
Tento projekt byl určen jen pro
základní školy. Od minulého roku
na podobném projektu pracují
střední školy a proslýchá se, že i mateřské školy budou mít svůj projekt.
Třeba za nějaký rok bude obdobné
technické vybavení i v naší mateřské školce.
Miroslava Ottlová

Přání
Ráda bych všem zaměstnancům
ZŠ a MŠ Postupice popřála klidné
a pohodové prázdniny a dovolené,
kdy si odpočinou, načerpají síly,
upevní nervy, aby zvládli další školní rok ve zdraví a plné síle.
Miroslava Ottlová
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Postupická škola
podporuje mladé atlety
Naše škola je jedinečná v tom,
že podporuje děti v nejrůznějších
zájmových činnostech a naši žáci se
mohou zúčastňovat nesčetně soutěží. I přesto, že jsme malá škola, naše
děti se dokáží prosadit mezi ostatními a obsazovat přední příčky. To
dokazují i úspěchy z květnových
atletických závodů ve Vlašimi, kde
jsme se zúčastnili Poháru rozhlasu
a Atletické všestrannosti. Na těchto
soutěžích závodili naši žáci od 1. do
9. třídy. Atletika je královnou sportu, a tak pozorovat žáky při jejich
výkonech byla radost. Žáci se snažili ze sebe vydat to nejlepší, někdy
končili až na pokraji sil. Jako matka
dětí, které navštěvují postupnickou
školu, jsem ráda, že moje děti mají
dostatek možností se sportovně
realizovat. Mohou navštěvovat
atletický kroužek pod vedením
paní Krásové a o hodinách tělesné
výchovy se také atletické disciplíny
snažíme procvičovat.
Na letošních atletických závodech si vedla výborně Gabriela
Zachová, která obsadila 2. místo
v atletické všestrannosti. Nejvíce
se jí zdařil vrh koulí a skok vysoký, v obou disciplínách byla první.
Chtěla bych poděkovat všem sportovcům za jejich zdařilé výkony.
Patricie Němečková je výborná
dálková běžkyně, Marek Brabenec
dobře vrhal a skákal do výšky,
Nikola Dušková obsadila 2. místo
v hodu míčkem, Lukáš Černý je
šikovný sprinter a vytrvalec stejně
jako Petr Vilímek, ale dobré výkony
podali i Jindřich Czafik, Michaela
Smrčková, Veronika Vilímková,
Štěpán Kladiva, Nikola Mušková,
Michaela Bucková, Petra Loudová,Milan Pýcha, Petr Rebicer a Filip
Mládek.
Z prvního stupně obsadila taktéž 2. místo v atletické všestrannosti
Natálie Šimánková. Byla 2. ve skoku
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dalekém a běhu na 50m. Filip Zach
získal 2. místo ve skoku dalekém a
běhu na 50m, Jakub Šťastný obsadil
2. místo v hodu míčkem, Stanislav
Slavata byl 3. ve skoku dalekém, Adéla Charvátová zabodovala ve skoku
dalekém a hodu míčkem, kde byla 4.,
Denise Dvořákové se nejvíce povedl
hod míčkem, Natálii Šetkové skok
daleký, Ondřeji Povejšilovi běh na
50m a Lukáši Košumberskému hod
míčkem. Celkově naši žáci soutěžící
za 1. stupeň obsadili 7. místo ze 17
zúčastněných škol.
Jsme rádi, že naše žáky sport baví a
už se těšíme na další sportovní soutěže v příštím školním roce.
Michaela Šetková

Slavnostní otevření
naučné stezky
26. dubna 2014 nadešel dlouho
očekávaný den – slavnostní otevření
naučné stezky k rozhledně Špulka i
samotné rozhledny.
Jak už všichni víte, i naše škola
se podílela jak drobným finančním
příspěvkem (sběr papíru, prodej
výrobků na vánočním jarmarku…),
tak při přípravě jednoho ze stanovišť
naučné stezky. Vzhledem k očekáva-

nému velkému počtu návštěvníků
jsme upustili od nápadu, že se slavnostního dne zúčastní větší počet
žáků školy.
V 9 hodin vše začalo na návsi
ve Lbosíně, kde ředitel ZŠ Divišov
P.Lunga přivítal s dětmi pěti škol
první oficiální návštěvníky naučné
stezky. V hlavní části programu naši
školu reprezentovala Nikola Mušková a Kačka Zívalová, žákyně 9. třídy.
Kačka byla tou, která přestřihávala
slavností pásku a pak spolu s Nikolou na našem stanovišti představila
naši školu, její činnost, zaměření i to,
jak stanoviště postupně vznikalo.
Celý dlouhý průvod návštěvníků
pak pokračoval až pod samotnou
rozhlednu, kde postupně probíhaly
projevy starosty Divišova Z. Eichlera, předsedy svazků obcí CHOPOS,
L. Matouška, manažera svazku a koordinátora celého projektu M. Kratochvíla, autorky projektu I. Torkoniakové. Mystická i duchovní slova
pronesli faráři dvou církví - evangelické a katolické. Kmotrem rozhledny se stal náš starosta M. Půta, který
ji pokřtil trochu netradičně benešovským pivem. Při poděkování M.
Kratochvílovi za vynaložené úsilí a
dotažení celého nápadu od začátku
až do konce, které za všechny pro-
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nesl starosta Teplýšovic J. Škvor, se
slzy dojetí objevily v mnoha očích.
Pak následovalo přestřižení pásky,
kterou byla v několika kruzích obtočena pata rozhledny, téměř všemi,
kdo nějakým způsobem přispěli k
vybudování rozhledny. Nůžky v ruce
v tu chvíli mělo více než 250 lidí.
Tento sobotní den vládla na vrchu Březák velmi srdečná atmosféra,
na pódiu se vystřídaly dvě kapely,
občerstvení bylo připraveno různorodé a účast lidí předčila všechna
očekávání. Ať už to pro ně byla „srdeční“ záležitost, nebo přišli jen ze
zvědavosti, všichni si to užívali.
A protože je potřeba naše školní
stanoviště pravidelně obměňovat,
aby se nestalo okoukaným a pro pravidelné návštěvníky nezajímavým,
děti ve škole už dostaly za úkol vymyslet nějaké téma, na které se pak
v září opět zaměříme.
Kdo jste ještě tento nový cíl cesty
v našem regionu nenavštívil, doporučuji jako prázdninový výlet, je na
co se podívat.
Jana Jíšová

Poznávací zájezd
do Londýna a Bruselu
Ve dnech 14. - 19. 5. 2014 se 11
žáků základní školy spolu s učitelkou angličtiny Mgr. Pavlou Markovou zúčastnilo poznávacího zájezdu
do Anglie a Belgie.
Ve středu odpoledne jsme vyrazili na cestu přes Prahu, Rozvadov,
SRN, Belgii a Francii do přístavu
Calais, kde jsme spolu s autobusem
najeli do Eurotunelu vedoucího pod
kanálem La Manche a nechali se
převézt do anglického přístavního
města Doveru. Z autobusu, který samozřejmě přejel okamžitě po výjezdu z tunelu na levou stranu vozovky,
jsme si prohlédli doverské bílé útesy
a hrad. Ve čtvrtek ráno jsme dorazili
do Londýna a začali s naší dvoudenní prohlídkou. Nejprve jsme navšívili obří kolo- London Eye, z něhož je
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nádherná vyhlídka na město, a pak
pěšky prochodili oblast Westminsterského opatství, Parlamentu a Big
Benu, Whitehallu s budovami ministerstev a uličku Downing Street, kde
sídlí britský ministerský předseda,
Trafalgarské náměstí, kde byl čas si
prohlédnout originály známých malířů v Národní galerii, Regent park a
Buckinghamský palác.
Večer jsme byli ubytováni v anglických rodinách na jižním okraji
Londýna. Všichni netrpělivě očekávali, u koho budou ubytováni a jak
se s nimi dorozumí. V rodinách jsme
strávili 2 noci a dostávali tam snídani a večeři.
V pátek jsme pokračovali
v druhé části poznávání Londýna.
Začali jsme prohlídkou Přírodopisného muzea, poté se přesunuli
přes Hyde park do obchodní ulice
Oxford Street, kde byl i krátký čas
na nákupy. Tam jsme nastoupili do
poschoďového londýnského double
deckeru, z nějž byl krásný výhled
po ulicích Londýna. Vystoupili jsme
u katedrály sv. Pavla a přesunuli se
na prohlídku Toweru, v němž jsou
kromě jiného uloženy i britské královské korunovační klenoty.
Další den ráno jsme na rozloučenou s Londýnem navštívili Green-

wich, kde jsou kromě královské
hvězdárny k vidění britské jednotky
měr a kde se většina žáků vyfotila
jednou nohou na západní a jednou
nohou na východní polokouli, neboť
tudy prochází nultý poledník.
Pak jsme vyrazili na prohlídku
městečka Rochester, kde je k vidění
ponorka z 2. světové války, krásná
gotická katedrála a hrad z doby
normanské. V Rochesteru se také
narodil anglický spisovatel Charles
Dickens.
V odpoledních hodinách jsme se
nalodili na trajekt, který nás převezl
do francouzského Calais. V pozdním
odpoledni jsme se ubytovali na okraji belgického města Gent v levném
hotelu F1. V neděli po snídani jsme
přejeli do Bruselu, kde následovala
jeho celodenní prohlídka. Navštívili jsme výškovou moderní stavbu
Atomium, která má znázorňovat
atom železa. Výtahem jsme vyjeli až
do nejvyšší části, odkud je vidět celý
Brusel. Nedaleko Atomia je venkovní park Mini Europe, v němž jsme
si prohlédli modely zajímavých staveb jednotlivých evropských zemí.
Všechny jsou postaveny v poměru 1:
25. Za Českou republiku tam najdete
Staroměstskou radnici s orlojem, na
němž se dokonce objevují v okénku
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i apoštolové. Přesně tak, jak tuto scénu známe z Prahy. U každé stavby
je tlačítko, po jehož stisknutí zazní
státní hymna dané země. Poté jsme
prošli starou částí města, prohlédli si
gotickou katedrálu, viděli královský
palác, nádherné náměstí i pověstnou
sošku čůrajícího chlapečka.
Večer jsme se vydali na noční
přejezd Německem a do České republiky jsme dojeli během pondělního rána. Do Postupic jsme dorazili
kolem půl deváté.
Zájezd se uskutečnil ve spolupráci se ZŠ Divišov, ZŠ Trhový
Štěpánov a průvodkyní Dr. Danou
Obrovou. Celý zájezd nás provázelo
teplé slunečné počasí, které jsme si
přivezli s sebou do Čech, a samozřejmě mnoho zajímavých zážitků.
Pavla Marková

Úspěšná volejbalová
sezóna
Od podzimního čísla Zpravodaje, kdy jsem psala o již odehraných
turnajích ve volejbale, jsme se herně
posunuli takovým směrem, který
bych na začátku letošního školního
roku vůbec neočekávala.
Ale vezmu to pěkně od začátku……….
Prvního většího úspěchu dosáhlo družstvo děvčat (složené
z nedostatku hráček opět z děvčat
6.-9.tř.) 10.dubna ve Vlašimi na
okresním přeboru dívek ZŠ. Ze šesti
družstev před sebou holky nechaly
pouze hráčky z Benešova Dukelské
a vlašimské Vorliny a obsadily pěkné
3.místo. Bylo hodně příjemné slyšet
pochvalu od ostatních zúčastněných
– tak malá škola a tak malé a šikovné
děti.
Následovalo 4. a poslední kolo
okresního přeboru žactva v Kácově.(Smíšená družstva, kde hrají i
kluci.) Spolu s družstvem Týnce,
Čerčan a hostujícího Kácova jsme
si užili prima herní sobotu. Byla
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to podívaná „skoro jako v televizi“.
Všechna čtyři družstva odvedla
herně za celý rok mnoho práce, a
tak byla hra vyrovnaná a opravdu se
hraje na všech stranách sítě „volejbal“. Pro nás bylo důležité, že jsme si
vítězstvím ve 4.kole zajistili celkově
1.místo v celé soutěži. Poděkování
po všech těchto kolech soutěže patří především rodičům, kteří si svůj
soukromý program přizpůsobili našim aktivitám a také těm, kteří nám
pomohli zajistit ve svém volném
čase dopravu na turnaje.
A třešničku na dortu jsme si nechali na konec. Povedlo se nám něco,
co se hned tak nebude opakovat. 25.
dubna se v Benešově konal turnaj
velmi smíšených družstev. Organizátorem již 18. ročníku byla i v tomto
roce ZŠ Jiráskova BN. Turnaj je zajímavý tím, že na jednom hřišti spolu
hrají muž (učitel,školník,či jiný

přítel školy), žena (učitelka, účetní,
školnice, či jiná milovnice školy),
2 hoši a 2 dívky. Po dvou letech se
nám opět podařilo přemluvit přítele
školy, letos „Páju“, aby nám v turnaji
vypomohl. Hrající muž je totiž naší
letitou slabinou. A protože to Pavel
dětem prostě nemohl udělat, vzal si
dovolenou a vyrazil si s námi užít
páteční den.
Do turnaje bylo přihlášeno 8 škol
(Dukelská,Jiráskova,Karlov,Gymnázium BN, Sedlčany,Týnec,Vorlina a
Postupice). V základní herní skupině
jsme obsadili 2.místo a postupovali
mezi nejlepší 4 týmy turnaje do semifinálových bojů. V semifinále se
nám podařilo porazit Sedlčany a čekalo nás velké finále s družstvem ZŠ
Vlašim Vorlina (s týmem, který již 9
let držel prvenství na tomto turnaji!). A povedlo se téměř nemožné, po
urputném boji jsme Vorlinu porazili
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a odváželi si tento páteční den 1.místo a velký putovní pohár.
Do konce školního roku ještě
máme s děvčaty naplánované volejbalové soustředění na 4 dny ve Sluneční zátoce, které každý rok pořádá
Volejbalový oddíl Kácov. Pojedou se
mnou děvčata už od 4.třídy, která
teprve s přípravou začínají, a tak
doufám, že tam chuti hrát volejbal
propadnou natolik, že budeme moci
brzo nahradit odcházející hráčky z
devítky.
Je mi líto, že se zase musím s některými „odrostlíky“ rozloučit, ale
věřím, že budou hrát volejbal dál na
školách, na které odcházejí , a nebo
se zařadí mezi „dospěláky“ a budou
volejbal pro radost hrát dál. A na
„potěr“, který mi tady zůstane, se
těším opět v září.
Jana Jíšová
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Památník u Dobříčkova
6. května letošního roku se
uskutečnila malá slavnost při
opětovné instalaci pěticípé hvězdy,
symbolu Rudé armády, o kterou se
soukromě zasadil Viktor Kornienko,
obchodní zástupce jedné z českých
firem. Při krátkém projevu uvedl, že
hodlá vrátit pomníku podobu, kterou
měl. Hvězdu na vrchol památníku
umístil nikoliv z politických důvodů,
ale jako dík za životy vojáků, kteří
padli při bojích proti fašismu.
Slavnosti se také zúčastnili zástupci
ruské ambasády, obce Postupice a
města Benešova.
Památník byl postaven v roce
1945 ruskými vojáky za pomoci
občanů Dobříčkova, Struhařova a
Bořeňovic na místě setkání armád I. a
I I. ukrajinského frontu pod vedením
armádních generálů Koněva a
Malinovského. Byla zde postavena
velkolepá dřevěná slavobrána, která
byla zhotovena z nekvalitního dřeva
a v roce 1953 byla kvůli nebezpečí
zhroucením stržena. V roce 1954
místo ní byla postavena brigádnicky
v akci Z stavba kamenná, která stojí
dodnes. V roce 1972 při terénních
úpravách byl vedle památníku
umístěn tank, který byl v roce 1991
odstraněn.
Připravil J. Šesták
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