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Veřejný pořádek a bezpečnost na Postupicku Slovo starosty
v minulosti
Milí spoluobčané,
Pokračování z minulého čísla
Když 9. února 1856 vnikly
zlodějové do postupického kostela
a odcizili ze sošky P. Marie 36
stříbrných penízů, náležely Postupice
do obvodu četnictva benešovského.
V r. 1866, před příchodem Prusů
do zdejší krajiny, činil četnictvu
mnoho starostí vyzvědač ? Mírovský.
Bydlel na Podlesí (v bývalé hospodě,
později drůbežárně), a četnictvo
chtějíc ho dopadnout, mnohou noc
strávilo čekáním v okolních lesích.
Stalo se, že Mírovský utíkal jen
v nočním prádle a přece utekl.
Po pruské válce nutno z důvodů
bezpečnostních četnictvo rozmnožit.
Tak bylo r. 1867 zřízeno stanoviště
v Postupicích. Prvním velitelem stal
se strážmistr Josef Průcha.
Masopust
býval
vždycky
v
Postupicích
veselý. Různé
maškary prováděly v hostincích i po
městečku své žerty a dovádění jejich
bylo někdy příliš hlučné.
Tak tomu bylo r.1874. Tehdy
byl prý však vydán úřední zákaz
maškarních průvodů. Postupičtí
jonáci toho nedbali – četnictvo
zakročilo. Vznikla slovní potyčka,
konečně i srážka maškar s četníkem
a výsledek – žaloby na účastníky a
stížnost na četníka. Následkem toho
bylo stanoviště r.1875 přesunuto
z Postupic do Bystřice a místní
hlídkový okruh přidělen četnictvu
bystřickému a vlašimskému.
Občanstvo však záhy poznalo
výhody, jež místní stanoviště

s obdobím jara, které jistě všichni
po letošní dlouhé zimě toužebně
očekáváme, k Vám přichází i nové
číslo Postupického zpravodaje.
Úvodem bych Vám chtěl popřát,
abyste z probouzející se přírody
načerpali co nejvíce energie a dokázali
si v dnešní uspěchané a komplikované
době vždy najít chvíli i pro odpočinek,
zábavu a pro své blízké a přátele.
Věřím, že jste příjemně a spokojeně
prožili také velikonoční svátky. Přeji
všem pevné zdraví a hodně úspěchů
doma i v práci.
Miloslav Půta
Na pomník padlým v první světové
válce bylo použito částí z bývalého
pranýře.
poskytovalo a proto r. 1880 žádal
obecní výbor o opětovné dosazení
četnictva. Přání nebylo vyhověno,
a tak veškerý dozor spočíval na
obecním strážníkovi Františku
Kubátovi.
Měl
proto
hojně
povinností, ale také dosti práv. Směl
trestat a pokutovat. A toto své trestní
právo vykonával tak důkladně, že jej
obecní výbor „pro podivný způsob
pokut a trestů“ – propustil ze služby.
Teprve roku 1891 zřízeno
v městečku opětně četnické
stanoviště (v čp. 132), a od r. 1919
v čp. 103.
Přidělený
hlídkový
obvod
doznal časté změny. Největší však

1. listopadu 1919, kdy bylo zřízeno
stanoviště v Popovicích a dne 15.
března 1920 zřízením stanoviště
také v Chotýšanech.
Z původního stanoviště obvodu
Postupice, Jemniště, Bořeňovice,
Struhařov, Myslíč, Horní Podhájí,
Nová Ves, Miroslav, Popovice, Čeliv
a Milovanice zbyly obce Postupice,
Jemniště, Struhařov, Horní Podhájí,
Pozov a Milovanice.
Policejní záležitosti místního
rázu ponechány však i po r. 1891
dohledu obecní správy.
Nemálo starostí činila r.1890
místní policii Anna Kolářová. Byla
chudá, práce méně schopná a obec
Pokračování na str. 5
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U s n e s e n í 7/2008

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice ze dne 16. 12. 2008
1. ZO schvaluje rozpočtová
opatření č. 5 dle návrhu J.
Matouškové
přiloženého
k zápisu. Dále zplnomocňuje
starostu
k
provedení
nezby tných
rozpočtových
opatření
za
období
od
posledního zasedání ZO, tj. 16.
12. 2008, do konce roku 2008
s tím, že přijatá rozpočtová
opatření budou předložena
ZO ke schválení při pr vním
zasedání roku 2009.
2. ZO schvaluje rozpočtové
provizorium obce na období
od 1. 1. 2009 do doby schválení
rozpočtu obce na rok 2009.
3. ZO schvaluje založení
depozitního účtu, na kter ý
budou na konci prosince
převedeny finanční prostředky
určené k vý platě mezd a odvodů
zdravotního
a
sociálního
pojištění za prosinec 2008.
4. ZO
bere
na
vědomí
hospodaření DSO CHOPOS
v rozpočtovém provizoriu od
1. 1. 2009 do doby schválení
rozpočtu pro rok 2009.
5. ZO schvaluje na rok 2009
cenu 2 600,-- Kč za 1 sběrnou
nádobu za sběr, svoz a uládání
TKO
pro
podnikatele
a
právnické osoby.
6. ZO
bere
na
vědomí
poděkování
BENKONu
za
finanční příspěvek na činnost
pro rok 2008.
Žádost BENKONu o příspěvek
na činnost pro rok 2009 bude
projednána při schvalování
rozpočtu 2009.
7. ZO zvolili na další funkční
období M. Půtu jako zástupce
do Školské rady při ZŠ a MŠ
Postupice.
8.
ZO
schvalují
zvýšení
příspěvku na dárkové balíčky
pro občany od SPOZu dle

návrhu SPOZu
k zápisu.

duben 2009

přiloženého

U s n e s e n í 1/2009

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice ze dne 27. 1. 2009
ZO schvaluje změny ÚPO č.
2 podle podaných žádostí, jak
je uvedeno v příloze zápisu a
tohoto usnesení.

U s n e s e n í 2/2009

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice ze dne 27. 1. 2009
1. ZO zplnomocňuje starostu
obce k jednání na dražbě
nemovitosti
bez
č.p.,
zemědělská stavba, na pozemku
st. 4/1 v k.ú. Postupice.

U s n e s e n í 3/2009

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice ze dne 27. 2. 2009
1. ZO schvaluje rozpočet obce
na rok 2009 dle předloženého
návrhu. Celkové příjmy jsou
plánovány ve výši 14.282.650,Kč,
celkové výdaje ve výši
19.130.290,Kč.
Návrh
rozpočtu
je
nevyrovnaný,
schodek 4.847.640,- Kč bude
kr y t finančními prostředky
běžného účtu, jejichž
stav
k 31. 12. 2008 činil 12.094.728,Kč, čímž se vy tváří rezer va
rozpočtu ve výši 7.247.208,Kč.
ZO
zplnomocňuje
starostu obce rozhodovat o
čerpání běžných finančních
prostředků na výdaje rozpočtu
v rámci jednotlivých položek
paragrafového třídění.
2. ZO schvalují rozpočtové
úpravy č. 6 od 16. 12. do 31.
12. 2008 předložené účetní J.
Matouškovou.
3. ZO schvaluje předložený
rozpočet DSO CHOPOS.
4.
ZO
schvaluje
návrh
finančního výboru nezvyšovat
odměny neuvolněných ZO.

5. ZO schvaluje provedení
jednoduché
pozemkové
úpravy – změny katastrální
hranice
mezi
obcemi
Postupice a Popovice dle
návrhu Pozemkového úřadu
předloženého starostou obce.
6. ZO schvaluje odprodej
pozemku 883/6, výměra 41
m 2 , k. ú. Postupice, p. Radimu
Doležalovi za 100 Kč/m 2 s tím,
že náklady spojené s převodem
hradí kupující.
7. ZO schvaluje dlouhodobý
pronájem pozemku parc. č.
643, vodní plocha, vodní nádrž
umělá
v k. ú. Postupice p.
Petru B er vidovi, Miroslav u
Zachovi, Luďkovi Machovi a
Jaroslav u Brabencovi s tím, že
podmínky nájemní smlouvy
budou stanoveny na příštím
zasedání ZO.
8. ZO odročuje rozhodnutí o
směně pozemků uvedených
v bodě č. 5c) zápisu.
9. ZO schvalují návrh priorit
cestní sítě v rámci komplexní
pozemkové
úpravy
v
k.
ú.
Postupice
předložený
Pozemkovým úřadem B enešov
10. ZO schvaluje podmínky
rozhodnutí o posky tnutí dotace
z integrovaného operačního
programu pro období 20072013 na ty pový projekt – Czech
POINT – kontaktní místo.
V rámci tohoto programu ZO
schvaluje přijetí dotace na
Czech Point ve výši 93.927,- Kč.
11. ZO schvaluje příspěvek na
zakoupení věcného daru do
tomboly plesu o.s. Záškolák v
hodnotě 3 000 Kč.
12. ZO schvaluje přerozdělení
HV PO ZŠ a MŠ Postupice za
rok 2008: 500,- Kč do fondu
odměn, 784,- Kč do rezer vního
fondu.
13. ZO schvaluje zvýšení
příspěvku občanům obce na
vybudování domácích čistíren
odpadních vod z 20.000,- Kč
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na 30.000,- Kč.
14. ZO bere na vědomí petici
občanů Lhoty Veselky a Chalup
za
zlepšení
stav u
silnice
z Postupic do Chalup. Oprav u
komunikace
zařadí
Obec
Postupice do plánu oprav.
15. ZO schvaluje příspěvek
na činnost 1.000,- Kč pro
Sdružení hasičů ČMS, okres
B enešov.
16. ZO schvaluje podání
žádosti na Středočeský kraj o
dotaci na obnov u výzbroje a
výstroje SDH.
17. ZO bere na vědomí dopis
p. Karla Vilímka ze dne 12. 2.
2009.

Komentář k rozpočtu
Obec v letošním roce pořídí
nový silnější traktror Zetor,
zejména pro zkvalitnění zimní
údržby. V komunikacích se
bude pokračovat - na opravách
stávajících a v položení nových
povrchů a to v Postupicích po
rekonstrukci vodovodu v ul.
Zahradní a přilehlých ulicích.
Obec
jako
každoročně
přispěje na zajištění dopravní
obslužnosti.
Plánovaná výstavba úpravny
vody bude z důvodu neobdržení
dotačních prostředků odložena.
Obec požádá o dotaci opět
koncem letošního roku.
Pokusíme se ještě jednou
získat ty to prostředky z jiných
zdrojů. (Jedná se o investici
okolo 2,5 mil. Kč).
Obec připrav uje podklady
pro dotaci na odbahnění
Nadlíseckého r ybníka, stejně
tak jsou připravovány podklady
pro dotaci na zateplení pláště a
výměnu oken na budově ZŠ a
MŠ v Postupicích. Již máme
potvrzeno obdržení dotace
na vybavení místní knihovny
v Postupicích a také na oprav u

kapličky v osadě Čelivo.
V rozpočtu je pamatováno
jako každoročně na činnost
sdružení a spolků jako např. TJ
Sokol, SDH, SPOZu a důchodců,
RC
Kostičky
aj.
Nemalé
finanční prostředky byly již
investovány do rekonstrukce
by tu v MŠ a ZŠ a je plánována
výměna oken v nájemním by tě
č.p. 9 v Postupicích.
Je též připravována oprava
márnice na hřbitově. V rámci
spolupráce s DSO Chopos
připrav ujeme podklady pro
získání dotačních prostředků
na modernizaci autobusových
čekáren.
Je ještě mnoho akcí, které
budeme postupně v průběhu
roku 2009 realizovat. Budeme
vás o nich průběžně informovat
v dalších číslech Zpravodaje.
Rozpočet obce na rok 2009
najdete na str. 4.

Up ozornění

OÚ up ozorňuje ob čany,
že dne 28. 2. 2009 skončila
splat nost p oplatku za svoz
komunálního o dpadu. Z tohoto
důvo du nebudou v y váženy
p op elnice
od
nemov itost í
ob čanů, kteří nebudou mít na
p op elnicích plat nou známku.

Nabízíme k odprodeji
TRAKTOR
ZETOR
7211,
r. v ý roby 1986, technická
prohlídka do 21.1.2012, o db ěr
možný p o doho dě – čer ven
2009
NÁKLADNÍ
AUTOMOBIL
Š 706 MTS 24R , r.v ý roby
1979, technická prohlídka do
10.4.2009- p o doho dě možný
pro dej i na náhradní díly

duben 2009

STARŠÍ MANDL, r. v ý roby
1988 – vho dný pro s o c.
zařízení neb o organizace.
V pr ůb ěhu roku bude
p ostupně o dpro dáván v y řazený
kancelářský náby tek

Volný by t
Oznamujeme,
že
ob ec
Postupice pronajme by t 3+1
I. kat. p o celkové rekonst r ukci
v
budově
MŠ
Postupice.
Příjem žádost í o pronájem
adres ovaných na OÚ Postupice
bude ukončen 15.5.2009. Bližší
informace s dělí starosta ob ce
na tel. 317 796 539.

Oznámení ke sběrně
Oznamujeme, že je op ět
ote v řena sb ěrna dr uhot ných
surov in v Postupicích v areálu
sb ěrného dvora. Ote v řeno je
každé p ondělí o d 15 do 16
ho din. Při v ýkupu js ou ob čané
p ov inni předložit ob čanský
pr ůkaz.
Up ozorňujeme
též,
že
každot ýdenní
svoz
komunálního o dpadu končí
dne 28. dubna 2009. O
termínech
svozu
jednou
za 14 dní vás budeme včas
informovat.
Z ákladní
škola
v
Postupicích
informuje
veřejnost, že provádí nadále
sb ěr papír u, kter ý je možno
doprav it kdykoli p o doho dě
do budov y školy.
Nově škola provádí sb ěr
v y řazených elekt rosp ot řebičů
(mimo tele v izních obrazovek
a monitor ů).
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S chválený rozp o čet ob ce Postupice na rok 2009
PŘÍJMY (v tis. Kč)

VÝDAJE (v tis. Kč)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

2.000,00

Psí útulek

8,75

Lesy

1.394,62

Daň z příjmů fyzických osob sdílená

500,00

Místní komunikace

2.300,00

Daň z příjmů fyzických osob dle zvl. sazby

150,00

Benebus

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty

2.900,00
225,96
4.000,00

Poplatek znečišťování ovzduší

1,00

Správní poplatky

35,00

Poplatek za komunální odpad

690,00

Pitná voda

136,61
3.028,04

ČOV odp. vody, kanalizace

789,00

Rybníky

200,00

K-centrum
ZŠ
Místní knihovny

3,00
2.383,20
79,46

Poplatek ze psů

26,00

Kronika

4,00

Odpad třídění

50,00

Kapličky

520,00

Daň z nemovitosti

1.211,00

Poplatek lázeň. a rekreační pobyt.
Příjem z hospodaření v lesích

5,00
264,00

Příjem z pronájmu hrobových míst
Příjem za vodné

16,00
151,00

Církev - kostel

106,00

TJ SOKOL

100,00

Dětská hřiště, sport. aktivity, Kostičky
Byty

Vratka zál. poplatku za odběr podzemní vody

96,68

Nebytové hospodářství

Těžební prům. – lom Mladovice

80,00

Veřejné osvětlení

8,00

Hřbitov, márnice

Příjmy z poskytování služeb (kopírka, telefon)
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu bytových prostor

84,35

Místní hospodářství

209,43

Nebezpečný odpad

Příjmy z pronájmu nebytových prostor

80,14

Komunální a tříděný odpad

Příjmy z dopravy Š706, Zetor + pronájmu
valníku, kontejneru...

21,00

Zeleň

Věcná břemena

2,00

Příjmy z úroků

150,00

Svoz kom. odpadu podnikatelé

62,40

Splátky půjček od obyvatel

162,37

Příjmy z prodeje pozemků

40,00

Dotace na školství a výkon státní zprávy

232,90

Neinv. dotace od obcí na žáky

354,42

Poplatek ze vstupného

1,00

Poplatek ubytov. kapacita

5,00

Poplatky za užívání veř. prostranství

2,00

VPH- místní poplatek

40,00

Odvod výtěž. z provoz loter.

70,00

Odvádění a čist. odpad. vod

285,00

Prodej plynovodu + nájem

70,00

Knihovna - poplatky
CELKEM PŘÍJMY

1,00
14.282,65

20,00

SPOZ + důchodci

48,00
1.096,10
79,00
450,00
63,50
1.483,46
10,00
1.155,00
90,00

SDH- hasiči

223,00

Zastupitelstvo obce

853,36

Správa OÚ
Peněžní ústavy
Daň – obec
Ostatní činnosti
CELKEM VÝDAJE

2.213,21
17,00
225,96
50,01
19.130,29

SOUHRN (v Kč)
Celkové příjmy

14.282.650,00

Celkové výdaje

19.130.290,00

Schodek rozpočtu
Zůstatek na BÚ k 31.12.08
Rezerva

4.847.640,00
12.094.728,00
7.247.088,00

Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem hospodaření
minulých let.
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Pokračování ze str. 1
jí musela vydržovat. Jedinou zálibou její
byla kořalka. Co měla peněz, všechny
propila. Proto výbor podporu ji snížil
a požádal výčepníky kořalky, aby jí
nenalévali.
Roku 1897 byl strážníkem Václav
Adolf, výtečník a stoupenec Kubátových
zásad. Byl také brzy propuštěn a
jeho nástupcem zvolen byl František
Průcha. Ale s Adolfem to nešlo tak
snadno, jako kdysi s Kubátem. Adolf
sice nestrážníkoval, ale z domku pro
strážníka se nestěhoval. Po marném
vyjednávání se obecní výbor rozhodl, že
bude nutno Adolfa – vyházet.
Podobné poměry policejní, jako
kdysi r.1823, byly v Postupicích
také r.1903. Strážník musel opět
„noční schůzky mládenců po 10
hodině přetrhovat i to vykřikování
…“ Nesmělo-li se křičet a dovádět venku,
hýřilo a křičelo se doma. Ne snad všude,
ale zejména v jedné domácnosti. Proto
strážník Antonín Boháček musel
třikrát týdně dohlédnout, aby se nevedl
rozmařilý život a nehrálo se v karty u
Adolfa, bývalého strážníka.
Zdárného následovníka měla Anna
Kolářová ve Václavu Hojavovi. Bývalý
šikovatel zdravotnického pluku rozešel
se v Praze se svou ženou a vrátil se
do své domovské obce. Zde zkoušel
vydělávat si – on, holič – holením.
V chudobinci zařídil si holírnu.
Ovšem, že nebyli mnozí ti, kdož za jeden
nebo dva krejcary svěřovali své brady
Hojavově břitvě. Konečně nepřicházeli
ani tito, poněvadž s hladkou bradou si
odnášeli i – vši.
Hojava našel si jiný zdroj příjmů. Stal
se nosičem brašen a balíků na nádraží a
z nádraží. Poněvadž mu nohy chodívaly
spíše doleva a doprava než kupředu, byl
počet „kunčoů“ jak říkával, stále menší.
Hojava býval také asistentem při pitvách.
S jakým zdarem věděl nejlépe obvodní
lékař MUDr. Jan Ptáčník.
Býval i „gratulantem“. Nevynechal
jedné příležitosti (Vánoce, Nový rok,
Velikonoce, jmeniny, svátky, křtiny atd.),
kde by mohl co dostat. Zajímavé bylo, že
věděl, kdy který z mnoha občanů slaví
jmeniny. Konečně i toto zaměstnání

Dnešní náměstí J. Franka kolem roku 1909. V pozadí u pumpy ležící části pranýře
- viz obrázek v minulém čísle.
uvadlo a Hojavovi zbyla jen – kořalka.
Od obce požíval jakési podpory a
vyhýbaje se práci, jakž tak živořil. Pro
tuto svou nechuť dostal se r.1914 do
sporu s obcí.
Obec žádala, aby v náhlém
nedostatku pracovních sil (byla tehdy
mobilizace) dělal aspoň něco. Hojava
však zachovával svou „zásadu“ a
následkem toho odepřela mu obec
podpory. Hojava však „tohle“ znající,
stěžoval si okresnímu výboru a obec,
ačkoliv uváděla, že Hojava je notorický
piják práce se štítící, který nechce za
dobrý plat konat ani práci lehkou, platila
dále. Roku 1916 zemřel v místním
chudobinci.
Činnost
četnictva
na
poli
bezpečnostním byla vždy obsáhlá.
Zejména při stavbě místní dráhy
Vlašim – Benešov 1894. Při stavbě této
dráhy, pokud se nalézala v hlídkovém
obvodu
postupického
četnictva,
pracovalo asi 1.100 dělníků, z nichž bylo
kolem 900 tzv. bratránků.
Podobné poměry nastaly po
povodni r.1906. Při regulaci říčky
Chotýšanky a opravě stržených rybníků
pracovalo od r.1908 – 1911 každé léto
asi 100 – 150 těchto „bratránků“.

Všeobecné uklidnění nastalo také
po zatčení Josefa Raška z Vojkova u
Sedlčan r.1913. Rašek, člověk dopustivší
se vraždy, mnoha odvážných krádeží
vloupáním a jiných těžkých a násilných
činů, po dva roky unikal spravedlnosti a
toulaje se s potulnými brusiči a světáky,
dával si rozličná jména. Po dva roky
zdržoval se v lesích v okolí Popovic,
aniž se ho mohli zmocnit časté a hojně
zesílené četnické hlídky. Občanstvo bálo
se jej vyzradit obávajíc se jeho vyhrůžek.
Až roku 1913 zmocnili se ho v lese
„Dehetník“ u Věžniček strážmistři Jan
Peřka a Karel Mixa z Postupic.
Četnická služba ve zdejším okolí
vyžádala si také své oběti. Dne 25.
července 1921 byl v blízkosti ženců
na poli mezi Jemništi a státní silnicí
zastřelen strážmistr Ladislav Petrů ze
stanoviště Chotýšany. Na blízku jsoucí
lidé byli tím tak překvapeni, že se
pachateli podařilo uprchnout.
Až do tohoto roku přivedl své
vypravování postupický četnický
strážmistr Karel Mixa. Poznali jsme,
že se lidé za sto let mnoho nezměnili.
Stále překračují zákon a mění se jenom
povaha trestných činů.
Petr Slavíček
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Jak s e žije p ostupický m maminkám
Přišla zima a mráz. Kopy sněhu
zasypaly Postupice. Děti stavěly
sněhuláky, vytáhly lyže, sáňky, boby i
pytle. Po dvou letech se daly oprášit
běžky a projet se po okolí. Zamrzlý
rybník mohl taktéž přivítat své
návštěvníky.
Na jedné straně velká radost dětí,
na druhé spousty starostí pro cestáře,
řidiče, chodce a překvapivě i pro
maminky s kočárky. Neprohrnuté
chodníky znepříjemnily život nejen jim,
ale i chodcům a nakonec i řidičům aut,
kterým chodci, jenž se odmítli brodit
nezameteným chodníkem, na zmrzlé
silnici často nepříjemně překážejí.
Napadaný sníh pro maminky v jejich
denním režimu totiž neznamená žádnou
změnu. Děti pořád jí, spí, rozhodně míň
nezlobí, a ven chtějí chodit úplně stejně,
jako když je venku 30 stupňů tepla. A to
je to, co maminku trochu děsí – výjezd
s kočárem. Každá procházka v zimě i
bez napadaného sněhu už tak znamená
boj se všemi možnými nátělníky, roláky,
kombinézami, šálami a rukavicemi.
Když už se zdá, že maminka toto zvládla,
zjistí, že dítě musí ještě obout. U toho
neustále vysvětluje, že sandály se nosí,
když venku svítí sluníčko a čepice je
opravdu nedílnou součástí zimního

oblečení. Po nějaké chvíli, ne zcela
krátké, pak stojí všichni na chodníku
před domem. Mamka, z výchovných
důvodů s kulichem na hlavě, dítě jedno
až dvě, z nichž alespoň jedno zašlapává
čepici hluboko do sněhu a kočár.
Konečně mohou vyjet. Ale ouha. Kudy.
Nastává kličkování mezi odhrnutými
a zametenými chodníky a těmi, na
kterých leží neodhrabaná vrstva sněhu.
Po dvou kličkách skončí maminka i děti
na silnici. Pro bezpečnost svých dětí jsou
rodiče ochotni mnoho udělat, ale tlačit
kočárek neodklizeným chodníkem je
fyzicky velmi náročné. Maximálně po
deseti metrech to vzdávají i ti nejotrlejší.
Bezpečné rozhodnutí to není, rychlejší a
pohodlnější určitě.
Letošní nadílka sněhu byla opravdu
bohatá a prohrnování mnohdy nebralo
konce. Nejednou se stalo, že to co
člověk večer odklidil, bylo do rána
zpátky. Otrava! Jistě. Nicméně napadlo
u vás stejně jako u souseda. A ten
měl odhrabáno každý den. Pokud si
pamatuji, bývalo vždy dobrým zvykem
si chodník před svým domem uklízet.
Chcete konstatovat něco o tom, že
chodník není váš a měla by se starat
obec? Neměla! A to minimálně do té
doby, než vstoupí v platnost novela
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zákona o udržování chodníků. Proč
vlastně taky? Vždyť v obci, kde každý
zná každého, je skoro hloupé chtít
nechat za sebe pracovat ty druhé.
Velké díky všem občanům, kteří
myslí na ostatní a svůj kousek chodníku
udržují schůdným pro ostatní. Určitě
neděkuji jen za maminky.
Štěpánka Tůmová

Sbor dobrovolných
hasičů Jemniště
Tak jako v minulých letech i
v letošním roce chceme informovat
veřejnost o různorodé a bohaté
činnosti hasičů z Jemniště.
V prosinci při výroční schůzi
jsme hodnotili rok 2008. Schůze
byla z prostorových důvodů
rozdělena na schůzi mladých
hasičů a schůzi dospělých hasičů.
Na schůzi byly připomenuty
výsledky všech družstev (děti první
v podzimním kole, muži sedmí a
ženy páté na okrskové soutěži),
ostatní činnost sboru (červnová
soutěž v Postupicích, noční cvičení
v Takoníně, Svatováclavský výstřik
v Bílkovicích apod.) a dále byly
vzneseny různé připomínky a
náměty k soutěžím a celkové
činnosti sboru do roku 2009.
V
zimním
období
jsme
s mladými hasiči jezdili bruslit
v rámci veřejného bruslení do
Benešova, chodili jsme trénovat
disciplíny jarního kola do tělocvičny
ZŠ Postupice a byli jsme lyžovat
v Jizvinách u Pozova a na Monínci.
Od neděle patnáctého března
do čtvrtka devatenáctého března
jsme pro mladé hasiče a děti
zorganizovali již podruhé „ZIMNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ NA HORÁCH“.
Jednalo se o zimní lyžařský výcvik
v Orlickém Záhoří v Orlických
horách. V neděli, v den odjezdu,
jsme se sešli v Jemništi před
hasičkou zbrojnicí. Po nezbytném
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JARNÍ ZÁPASY
POSTUPICKÝCH FOTBALOVÝCH

MUŽSTEV 2009

focení jsme vyrazili směr Orlické
hory. Od pondělí do čtvrtka jsme
jezdili lyžovat (někteří jezdili i na
snowboardu) do Ski areálu Deštné
v Orlických horách, kde jsou dlouhé
sjezdovky, které byly pokryty spousty
sněhu. Lyžovalo se absolutně bez
front. Každý den jsme po příjezdu
z lyžování na chatě hráli fotbal,
stolní tenis či stolní fotbal nebo
„mastili“ karty. Jeden den připravily
naše nejstarší mladé hasičky Tereza
se Šárkou soutěž podobající se
soutěži X-Factor. Prostě jsme si ten
týden náramně užili a odpočinuli
od všedních pracovních a školních
starostí, povinností a problémů.
Zimního dobrodružství se celkem
zúčastnilo 30 osob, z toho 15 dětí a
15 dospělých (zúčastnili se i členové
ženského a mužského družstva
sboru). V následujících letech
chceme pokračovat v lyžařském
výcviku jemnišťských hasičů a dětí.
V letošním roce chceme
pokračovat s mladými hasiči,
zúčastňovat
se
soutěží
jak
s dětmi, muži i ženami. Dále bychom
se chtěli zúčastnit odborné přípravy
jednotek se stříkačkou PS12 při
denním i nočním cvičení. V červnu
na fotbalovém hřišti chceme
uspořádat třetí ročník hasičské
soutěže SDH Jemniště, který si našel
své místo a například v loňském roce
se ho zúčastnilo celkem sedmnáct
hasičských družstev (zúčastnila se

jak družstva mladých hasičů, tak i
družstva žen a mužů). Pro mladé
hasiče chceme uspořádat tak jako
v minulých letech pletení pomlázek,
pálení čarodějnic, sjíždění řeky,
letní víkendový toulavý pobyt
v přírodě a další akce, při kterých
se nezabýváme pouze hasičinou.
Pro stmelení „jemnišťského týmu“
se některých akcích zúčastňují i
dospělí hasiči.
Miroslav Fürbacher, velitel a vedoucí
kolektivu mladých hasičů SDH
Jemniště

Poděkování
Děkuji všem maminkám, tatínkům
i dědečkům, kteří nám věnovali své
odpoledne a přišli pomoci při jarním
otvírání zahrady. Následné letošní
1. buřtopečení bylo příjemným
zakončením.
Kamila Marešová

Běh kolem Paperáku
V neděli 14. 6. 2009 se koná tradiční
Běh kolem Paperáku. Start dětských
kategorií v 9.00 hod a start dospělých
v 10.00 hod.

A – MUŽSTVO:
SO 18. 4. RATMĚŘICE venku odj. v 16 h.
SO 25. 4. NAČERADEC doma v 17 h.
NE 3. 5. CHOTÝŠANY „B“ venku
odj. ve 14.15 h.
SO 9. 5. PRAVONÍN doma v 17 h.
SO 16. 5. DOLNÍ KRALOVICE
venku odj. v 15.45 h.
SO 23. 5. KONDRAC „B“ doma v 17 h.
NE 31. 5. KŘIVSOUDOV venku odj.
v 15.45 h.
SO 6. 6 ČECHTICE doma v 17 h.
SO 13. 6. POPOVICE venku odj.
v 16.15 h.
SO 20. 6. OSTŘEDEK doma v 17 h.
B – MUŽSTVO:
NE 19. 4. VELÍŠ „B“ doma v 17 h.
NE 26. 4. VOLNO
NE 3. 5. POPOVICE „B“ doma v 17 h.
NE 10. 5. STRUHAŘOV „B“ venku
odj. v 16.15 h.
NE 17. 5. DIVIŠOV „B“ doma v 17 h.
SO 23. 5. LIBEŽ venku odj. v 16 h.
NE 31. 5. RADOŠOVICE doma v 17 h.
NE 7. 6. TEPLÝŠOVICE „C“ venku
odj. ve 14 h.
NE 14. 6. MYSLÍČ doma v 17 h.
SO 20. 6. LOUŇOVICE „B“ venku
odjezd v 16 h.
MLADŠÍ ŽÁCI:
NE 19. 4. BYSTŘICE doma v 10.15 h.
SO 25. 4. TICHONICE venku odjezd
v 9.15 h.
SO 2. 5. LEŠANY venku odj. v 9.15 h.
NE 10. 5. VOLNO
SO 16. 5. PRAVONÍN venku odjezd
v 9.15 h.
SO 23. 5. BYSTŘICE venku odjezd
v 10.15 hod.
NE 31. 5. TICHONICE doma v 10.15 h.
NE 7. 6. LEŠANY doma v 10.15 h.
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Základní škola v Postupicích informuje

Z akcí školy
MASOPUST Rok s rokem
se sešel a nastalo opět období
masopustního veselí. Ani letos
jsme nemohli o tyto radovánky děti
ochudit. Vše začalo masopustním
průvodem dne 25. února.
Průvod masek dětí (1.st.+MŠ)
vyrazil od školy po úvodní scénce
z Mrazíka v podání učitelek 1.st.
Ty opět nezklamaly a šly dětem
příkladem, jak mají vypadat
správné převleky. Ukázaly také, že
nic není na tom udělat si i ze sebe
legraci. Ten, kdo letos překvapil, byl
náš nový pan školník, všemi dětmi
obdivován, respaktován a nazýván
„Venca“. Nejen že se zodpovědně
ujal školnictví ve škole a školce,
ale se zapálením se účastní všech
akcí pořádaných školou. A když
se zrovna nic neděje, tak zaručeně
něco vymyslí.
Začíná se naplňovat naše
snaha o zapojení co největšího
počtu účastníků především z řad
veřejnosti. Z toho důvodu jsme
rádi, že se přidaly i maminky
s dětmi z RC Kostičky. Veliké

poděkování patří těm, kdo už na
děti čekali a podarovali je bonbóny,
a především těm hospodyňkám,
které napekly masopustní kobližky,
rohlíčky……..bylo to moc milé.
DĚTSKÝ KARNEVAL - Další
pravidelnou akcí tohoto období
je pořádání dětského karnevalu.
Po dvou ročnících malé účasti
veřejnosti jsme se rozmýšleli, zda
tuto akci organizovat. Nevím, jestli
pomohl dřívější termín pořádání,
nebo se to „dobře sešlo“, ale karneval
se vydařil. Přišlo na 70 dospělých a
85 dětí. K vidění bylo mnoho masek
(bylo těžké vybrat ty nejlepší), ke
slyšení jedna úžasná dětská rocková
skupina „Prasklá žárovka“, která
svým temperamentem a hudební
produkcí nenechala nikoho dlouho
sedět. Děti si užily odpoledne plné
soutěží, tance…. Domů se nikomu
nechtělo, to bývá nejlepší známka
úspěchu. Děkuji tímto DV Jednoty
Postupice za příspěvek na odměny
v soutěžích.

o již tradiční akci, kterou se
snažíme podpořit pokladnu OS.
A nejde jen o získávání financí.
Ještě lepší odměnou je to, když
se dobře baví rodiče, když na
tento „školní ples“ přicházejí
bývalí žáci školy, aby se setkávali
spolu, ale i se svými pedagogy,
když se již několik týdnů předem
lidé zajímají o termín plesu…..K
tanci a poslechu jako tradičně
hrála skupina Tomáše Maďara
–Profil, o předtančení se postaraly
vtipnou parodií Šárka Kahounová
(8.tř.) a Katka Klebanová (9.tř.)
a děvčata z taneční školy Salta.
Všem sponzorům plesu velmi
děkujeme za příspěvky do
tomboly, především pak těm,
kteří nemají děti naší školou
povinné. Kolektivu Restaurace
u Sokola děkujeme za vytvoření
příjemného prostředí. Vzhledem
k tomu, že ještě ve 3,15 hod. byl
parket hojně zaplněn, asi se akce
líbila. Pište tedy do svých diářů PLES 13.3.2010! Budeme se těšit
Jana Jíšová

PLES - A završením našeho
bujarého období se stal ples
pořádaný OS Záškolák. Jedná se

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

Postupický zpravodaj

strana 9

Z činnosti kroužků
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Už nějaký čas se na rybníce v
Milovanicích provozuje sportovní
rybolov a mladí rybáři tak mají
příležitost pronikat do tajů tohoto
sportu.
Vzhledem k tomu, že měly děti o
tuto činnost velký zájem, založili jsme
v Základní škole Postupice rybářský
kroužek. Přihlásilo se 40 dětí a do
dnešního dne vytrvalo 36 mladých
rybářů. Děti mají velký zájem o
poznávání ryb, techniky lovu, ale i
životního prostředí kolem rybníka.
Na kroužku si nejen povídáme, ale
i zaměstnáváme šikovné ruce našich
dětí. Vymalovali jsme si najznámější
druhy tyb vyřezané z polyesteru.
Větší děti si vyrobily vnadící hůl
k prokrmování a vnadění ryb a
rybářský prut na chytání v ledových
dírách. Zhotovili jsme si podložky
pod ulovenou rybu a krásně je
pomalovali motivy z rybaření.

Pro lepší rozhled dětí jsme
připravili zajívavé akce. Velký obdiv
vzbudil pan Turek, který si udělal čas
a přišel za dětmi, aby jim předvedl,
jak se vyrábějí mušky. Mladí rybáři si
muškařskou výbavu mohli vyzkoušet.
Také jim vysvětlil techniku lovu
lososovitých ryb a hlavně lipanů,
na které se specializuje. Další velmi
zajímavou besedu nám připravil
pan Houda, který se zabývá lovem
sumců a výrobou rybářských sítí.
Ukázal dětem druhy sítí, vysvětlil, na
co se používají, a také jim názorně
předvedl, jak se sítě pletou. Pletení
si mohly samy vyzkoušet a moc
se jim to líbilo. Nakonec si zkusily
házet vrhací sítí, která se používá ke
kontrolnímu odlovu ryb.
Do konce školního roku jsme
ještě naplánovali návštěvu štičí
líhně v Táboře, přijede k nám znovu
odborník na lov sumců p. Houda,
p. Turek nám ještě jednou ukáže
výrobu mušek a p. Matoušek nám
předvede nejznámější montáže a
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popovídá o lovu kaprů.
S přicházejícím jarem se ale
děti najvíce těší na to, až budou
mít povolenku a sednou si na hráz
rybníka s nahozeným prutem.
PETRŮV ZDAR
Václav Gruber
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
V základní škole vznikl kroužek
pro děti 1. stupně Šikovné ručičky.
Kroužek navštěvují převážně děti
z 1.a 2. třídy, ale pravidelně přichází i
několik starších dětí.
Naším hlavním „pracovním
nástrojem“, jak už název kroužku
napovídá, jsou šikovné ruce dětí.
Dětem nechybí ani bohatá zásoba
veselých nápadů, spousta fantazie a
chuť tvořit. Myslím, že se na kroužek
všichni vždy moc těšíme.
A co že ty šikovné ručičky dětí
vlastně vytvářejí? Vyrábíme společně
zajímavé výtvory z nejrůznějších
materiálů, používáme
barevné
papíry, krepák, vlnu, přírodniny,
textil, dřevo, keramickou hlínu,
modurit, ale i plastové nádobky,
sklenky od zavařeniny, papírové
kartony…a hodně barev, štětců
a lepidla….A v dětských rukou
vzniknou nádherné výrobky, ze
kterých mají radost nejen děti, ale
věřím že i rodiče, babičky, dědové a
všichni obdarovaní.
Některé dětské výrobky jsou na
první pohled kouzelné, jiné nemusí
nám dospělákům hned „padnout
do oka“, ale jsou vytvářené s láskou
a radostí a o to mají větší hodnotu.
Proč děti nepotěšit upřímnou
pochvalou?
Výrobky našich dětí ozdobily
vánoční stoly při besídce ve škole,
děti také vyrobily rodičům pěkná
překvapení do tomboly na ples
OS Záškolák. Během roku se
můžete přijít podívat na výstavku
dětských prací u vchodu školy, kde
se pravidelně střídáme o prostor
s dětmi z rybářského kroužku, které
také rády ukáží pěkné výrobky či
„úlovky“.
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Děkujeme
všem
ochotným
dárcům z řad rodičů a prarodičů,
kteří často děti zásobují potřebnými
surovinami,
děkujeme
rodině
Pokorných za finanční pomoc
kroužku, děkujeme vedení školy za
podporu a skutečnou snahu oživit
dětský svět nejrůznějšími zájmovými
aktivitami.

dobrovolníci střídali po dobu 14 dnů
a po řece jela vždy jen jedna skupina.
Letos je řeka rozdělena do pěti úseků
a celá délka Sázavy se s pomocí pěti
skupin dobrovolníků bude čistit
najednou v pátek a o víkendu 17. – 19.
dubna. Náš úsek je Týnec nad Sázavou
– Pikovice. Jsem ráda, že žáci cítí
povinnost pomoci, i když letos to není
ta pravá „ulejvárna“ ze školy. Proto jim
chci poděkovat a popřát hodně sil.
Vím, že je budou potřebovat. Loni se
Sázava vyčistila od 21 t odpadu.

Šárka Czafíková

Změny ve školství
S účinností od 5.3. 2009 nabývá
platnosti novela školského zákona. Pár
změn je důležitých i pro naši školu,
a tak bych s nimi ráda seznámila i
veřejnost.
První změna se týká tzv. škol
na výjimku. V minulosti byl počet
žáků ve třídě, resp. ve škole omezen
zákonem. Pokud se škola dostala
pod tento limit, byla ministerstvem
zrušena. Horní hranice počtu zůstává
beze změny. U dolní hranice byl limit
zrušen. Jinými slovy: jedině zřizovatel
může školu zrušit, nikdo jiný na to
nemá právo.
Nově se do zákona dostala
možnost zahájit povinnou školní
docházku pro pětileté děti. K zápisu do
školy se dostavují děti, které dosáhnou
do 31. 8. daného roku, než nastoupí
v září do 1. třídy, šesti let. Pokud jsou
rodiče přesvědčeni, že mají doma
nadané mladší dítě, mohou požádat
ředitele školy o zápis k povinné školní
docházce. Děti, které jsou narozeny
od září do prosince, připojí ještě
vyjádření pedagogicko psychologické
poradny. Děti narozené od ledna do
června, potřebují potvrzení poradny
a dětského lékaře.
Nové je také řešení odkladů školní
docházky. Dříve nebyl dán datum,
dokdy se zákonní zástupci dítěte musí
rozhodnout. V novele je napsán datum
31. 5. daného roku. To znamená, že
rodiče musí požádat ředitele o odklad
docházky dítěte k tomuto datu.
Součástí musí být potvrzení poradny
nebo lékaře.
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Miroslava Ottlová

V minulé úpravě školského zákona
platilo, že žák smí opakovat jednou
ročník na prvním a jednou na druhém
stupni z jakéhokoli důvodu. V novele
je povoleno znovuopakování ročníku
z vážných zdravotních důvodů.
Největším problémem se ukázalo
rozhodování ředitelů ve správním
řízení. Ředitel totiž na všechna svá
správní rozhodnutí musí zakládat
spisy a to s sebou přináší mnoho
administrativy, i když je zřejmé, že
se proti kladnému vyjádření nikdo
nebude odvolávat. Politici měli dobrý
nápad nás toho ušetřit a rozhodovat
ve správním řízení jen tam, kde
žádost zamítáme. Bohužel to napsali
tak nešťastně, že se v tomto paragrafu
dostali do střetu s ústavním zákonem,
a tak se pro nás nic nemění. Doufám,
že příští úprava bude povedenější.
Miroslava Ottlová

Čistá řeka Sázava
Posázaví o.p.s. nás i letos požádalo
o spolupráci na jejich projektu Čistá
řeka Sázava. Na Radě dětí stačilo říct
„čištění Sázavy“ a druhý den jsem
měla seznam 15 dobrovolníků na stole.
Tohoto projektu se zúčastňují žáci 8. a
9. třídy. Letos je organizace trochu jiná.
Úsek, který se čistí, se táhne od Kácova
až k Pikovicům. V minulých letech se

Poděkování
Letos se ve školním rozpočtu
peníze na zahradní techniku nenašly.
Náš rozpočet je omezen díky
rekonstrukci bytu ve škole, podáním
grantu na zateplení budov školy a
školky a rekonstrukci sociálních
zařízení ve školce. Proto se pan
školník ujal aktivity a začal shánět
peníze sám. Do dnešního dne obdržel
finanční příspěvky od několika firem.
Proto děkuji panu školníkovi Václavu
Gruberovi, firmám Uhelné sklady
Josef Zeman Bystřice, BAEST Benešov,
JASA Benešov, ELMOZ Popovice,
Stavební firmě Pospíšil Zvěstov, panu
Jiřímu Sternbergovi zámek Jemniště a
panu Martinu Pokornému Postupice.
V dnešní době se klade důraz na
osobní vztahy, a proto jsme některé
příspěvky dostaly na základě přímluv.
Proto děkuji i panu Josefu Vladykovi,
paní Jaroslavě Bartůňkové a panu
Arnoštovi Koreckému za pomoc.
Díky vám všem bude náš areál zase o
něco hezčí.
Miroslava Ottlová

Den ředitelky
Na pedagogické radě, kde se
hodnotilo první pololetí, se také
oceňovali nejlepší žáci ze tříd. Nešlo
jen o prospěch, ale i o celkový přístup
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k učení, chování atd. Ti měli možnost
se zúčastnit akce Den ředitelky.
Tentokrát se mnou jeli do Benešova,
kde nám npor. Zuzana Stránská
připravila program u benešovské
kriminálky. Začali jsme na obvodním
oddělení Policie ČR, kde se hlásí
trestné činy a kde jsou podezřelí
drženi ve vazbě. Děti vyslechli
náčelníka obvodu Jiřího Pacovského,
který je seznámil s prací policistů, měli
i možnost pobýt v cele předběžného
zadržení. Pak jsme přešli do laboratoří
kriminálky. Děti se seznámily s prací
techniků a mohly si vyzkoušet snímání
otisků na karty, z předmětů, focení do
evidence, sbírání pachových stop
atd. Pak už nás čekal bojař. Člověk,
který má na starosti výcvik policistů.
Seznámil děti se svou prací i s výzbrojí
policistů. Děti si mohly vše vyzkoušet.
Dokonce i cvičnou střelbu pistolí.
Na závěr jsme se ocitli v operačním
středisku. Zde se koordinují všechny
akce policistů. Děti se přesvědčily, že
i anonymní volání na linku 158 není
anonymní. Policisté hned vědí číslo i
místo volání a posílají hlídku. Dostali
jsme se do prostředí, kam se normálně
člověk nedostane. Doufám tedy, že
si z výletu všichni odnesli mnoho
poznatků a zážitků.

Naše školka
Masopustní týden nám dal
ve školce zabrat. Vyráběli jsme
maškary, vyprávěli si o starých
zvycích, prošli vsí při průvodu
a vyvrcholením byl páteční Den
naruby.
Od rána bylo pěkně živo a
veselo a ve třídách to hučelo jako
v úle. Maminky ochotně vyráběly
ráno svým dětem bláznivé účesy
a za to jim patří náš dík. Vyvolaly

duben 2009

totiž hned na začátku dojem, že
„dneska bude něco jinak“ . Něco ?
Vlastně skoro všechno.
Paní učitelky, pomalované a
„načesané“, poslouchaly děti na
slovo a děti naopak vymýšlely, co
by chtěly dělat. Po svačině jsme se
sešli v jedné třídě a to teprve bylo!
Rozdělili jsme se do družstev. Malí,
velcí, kluci, holky, jak kdo chtěl.
Hlavně rovným dílem. Soutěže
se střídaly, došlo na přeskakování
kostek, předávání míče, prolézání
švédské bedny, dokonce jsme nosili
vodu. A to jsme se teprve zasmáli!
Za odměnu dostaly děti drobnosti
a k tomu občerstvení v podobě
polárkového dortu. Nakonec jsme si
pustili muziku a pořádně se vyřádili
při tanci.
Masopust je dávno pryč, brzy
bude jaro a naše akce se přesunou
ven. Už 20.března, tedy první
jarní den, vyneseme Morenu a
symbolicky tak skončíme se zimou.
A
kdyby
tomu
počasí
neodpovídalo, nevadí. Sluníčko
zkrátka pořád ještě spí v nebeských
peřinkách. Ale jednu jistotu máme
všichni : jaro zcela jistě příjde. Tak
už se můžeme těšit.
Kamila Marešová

Miroslava Ottlová

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

Postupický zpravodaj

strana 12

Den dětí na venkově v Buchově
Sobota 23. května od 13 do 17 hodin

Připomínka aktivit tradičního venkova, kterými jsou
řemesla, chov domácích zvířat i poznávání okolní
přírody.
KULTURNÍ PROGRAM
13,30 - Vonička - dětský folklórní soubor a další
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VLNĚNÁ DÍLNA
Ukázky tkaní a předení, děti plstí a češou vlnu.
KERAMICKÁ DÍLNA
Hrnčíř učí děti práci na kruhu, modelování z hlíny.
KOVÁŘSKÁ DÍLNA
Kovotepectví a ukázka práce na polní výhni.
ZÁBAVNÉ HRY Z PŘÍRODY
Poznávání zvířat, stromů, ptáků a plodin.
DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Těší se na beran s ovcemi a jehňaty, koza Líza, oslice
Sany a Sylva, kravky z Kršnova dvora, kočky a králíci.
OBČERSTVENÍ
Stánky s tradičním i netradičním občerstvením.
Akci realizuje o. s. Buchov ve spolupráci Rodinným
centrem Světýlka z Vlašimi za podpory V-systém elektro,
s.r.o. a dalších dobrovolníků.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti zdarma
Akci podpořil Středočeský kraj a Obec Postupice.

M i l o v a n i c k á
Sobota 6. června od 13 hodin
Pod heslem „Divadlo před
Vaším prahem aneb Necestujte za
divadlem, divadlo cestuje za Vámi!„
uspořádáme
v
Milovanicích
zábavné divadelní odpoledne,
určené všem členům rodiny.
Skladba divadelních představení
je volena tak, aby oslovila zároveň
dětské i dospělé diváky.
Vyrob si své letadýlko:
„Království“
Hra se zpěvy pro děti i neděti.
Kapka rosy podávaná s kostkou
léta a půlnoční vytí vlčích máků.

d i v a d e l n í

Houdek – Říčařová:
„Dva klauni za čtyřku“
Dětské představení dvou divadelnich
klaunů s letitou zkušeností a nosy na
gumě.
Loutky bez hranic:
„Poklad baby Mračenice“
Veselá
pohádka
s
kurážnou
princeznou, nesmělým princem,
zlou ježibabou a hloupou kočkou, ve
které si zahrajete i vy.

p o u ť

Varlénův loutkový seminář:
„Varlénova loutková továrna“
V přestávkách mezi představeními
děti za asistence zkušeného
pražského marionetového souboru
vymyslí a sehrají vlastní příběh.
Na setkání s vámi se těší
Občanské sdružení Milovanice

Antonín Novotný:
„Když jde pusa na špacír“
Pásmo
několika
pohádek
s
písničkami. Loutky, legrace i poučení
pro celou rodinu.
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