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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám Vás po prázdninovém
odpočinku již při plné práci.
V tomto vydání Postupického
zpravodaje ještě najdete mnoho
vzpomínek na akce, které v létě
probíhaly. Pomalu se však všichni
začínáme připravovat na zimní
období, které je pro všechny
poněkud náročnější.

Přejezd přes rybník s trakařem - oblíbená atrakce již tradičních oslav v Milovanicích.

Jak se bavíme v Milovanicích
Když jsme před třemi lety zakládali Občanské sdružení Milovanice,
hlavním cílem bylo především důstojným způsobem oslavit 600. výročí
od první doložené zmínky o Milovanicích. Výsledkem diskuze napříč
generacemi a různými názory byla oslava, která v sobě spojovala jak
tradici, tak i zábavu.
I když se tato oslava vydařila, mnozí z nás si po ní oddychli a byli
šťastní, že se veškerých dalších podobných akcí mohou účastnit již jen
jako diváci. Lidská paměť je však krátká a než se rok s rokem sešel,
organizovali jsme již oslavu další. S menším rozpočtem a v komornějším
duchu - 600. let jsme měli za sebou a tak tentokrát hlavním mottem bylo
sejít se a pobavit se. A povedlo se. I uvedeném loňském roce nám bylo
počasí příznivě nakloněno, a tak i na tuto reprízu přišla spousta lidí Milovanských rodáků i lidí z okolí. I my organizátoři jsme si to tentokrát
stihli užít. Akce začala turnajem v odbíjené, poté následovala již tradiční
soutěž v přejezdu trakařem přes rybník, loutkové představení a koncert
skupiny „Ruce naší Dory“.
Po těchto dvou zkušenostech jsme tak letos již příliš neuvažovali o
Pokračování na str. 4

V letošním roce končí volební
období
zastupitelstva
obce,
kterému bych i touto cestou
rád poděkoval za dobrou práci
v uplynulých čtyřech letech.
V termínu 20. – 21. října 2006
se konají nové volby. Kandidátní
listiny volebních stran obdrží
občané v termínu stanoveném
zákonem. Nezapomeňte, že se ve
stejném termínu konají v našem
regionu i senátní volby. Vzhledem
k tomu, že jsme prostory zasedací
místnosti
solidárně
poskytli
do konce roku základní škole
v Chotýšanech, ve které právě
probíhá rekonstrukce, volby se
uskuteční v přízemí postupické
základní školy, naproti obecnímu
úřadu.
Tímto bych chtěl všechny
voliče pozvat k účasti a tím i
k rozhodování o novém složení
místní samosprávy na další čtyřleté
volební období. Každý máte
možnost volbou zastupitelstva
ovlivnit další rozvoj obce.
Miloslav Půta
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U s n e s e n í č. 2/2006

ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 18. 4. 2006
1. ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 1.
2. ZO schvaluje rozpočtový výhled na
období 2007 až 2011.
3. ZO schvaluje odprodej pozemku
parc. č. 858/37, zahrada, v k. ú.
Postupice p. Filipu Dědičovi za cenu
200,- Kč/m² včetně nákladů spojených
s prodejem.
4. ZO schvaluje pronájem části
nebytových prostor v budově OÚ
Postupice čp. 154 panu Jaroslavu
Androvi ml., pronájem bude sjednán
za obvyklých podmínek a platných
cenových předpisů.
5. ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc. č. 860/176, ostatní
plocha, v k. ú. Postupice manželům
Kůstkovým. Pronájem bude sjednán
za obvyklých podmínek a platných
cenových předpisů.
6. ZO schvaluje pronájem části
nebytových prostor v Mateřské škole
v Postupicích o.p.s. Posázaví, pronájem
bude sjednán za obvyklých podmínek
a platných cenových předpisů.
7. ZO bere na vědomí zprávu o
poskytování finančních prostředků
(půjček) z fondu rozvoje bydlení
(FRB), do termínu nebyla podána
žádná žádost o poskytnutí půjčky
z FRB.
8. ZO schvaluje možnost poskytování
finančních
příspěvků
(dotací)
k vybudování domovních čistíren
odpadních vod z rozpočtu obce
v souladu s podmínkami schválenými
ZO, které jsou nedílnou součástí zápisu
z jednání ZO ze dne 18. 4. 2006.
9. ZO nesouhlasí s pořízením 2. změny
územního plánu obce Postupice ve
smyslu žádosti podané společností
Líšno s. r. o. Žádost bude evidována na

OÚ a projednána v době pořizování
2. změny ÚPO Postupice.
10. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí mezi Obcí
Postupice a STP a.s. Novodvorská
803/82, Praha, spočívající v oprávnění
uložení a provozu PZ v pozemku
parc. č. 860/164 v k. ú. Postupice.
11. ZO bere na vědomí nařízení vlády
č. 50/2006 Sb., kterým se mění nař.
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstva
obce a rozhodlo ponechat měsíční
odměny
neuvolněných
členů
zastupitelstva obce Postupice ve
stávající výši.
12. ZO pověřuje p. Němce, aby
projednal otázku další činnosti SDH
Milovnice. Zprávu podat do 13. 5.
2006.

Usnesení č. 3/2006

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 9. 6. 2006
1) ZO schvaluje zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce a
závěrečný účet obce Postupice za rok
2005 - bez výhrad.
2) ZO schvaluje zprávu o výsledku
přezkoumání
hospodaření
dobrovolného svazku obcí CHOPOS
a závěrečný účet DSO CHOPOS za
rok 2005 – bez výhrad.
3)
ZO
schvaluje
provedení
komplexních pozemkových úprav v
kat. území Postupice
4) ZO schvaluje odprodej a darování
stavby „Plynofikace obce Postupice“
za podmínek sjednaných ve
„Smlouvě o budoucí smlouvě“ č. 28/
15/10/02/34 uzavřené dne 7. 2. 2002
mezi obcí Postupice a Středočeskou
plynárenskou a.s., Novodvorská 803/
82, Praha 4
5) ZO neschvaluje provést v současné
době pořízení 2. změny územního

plánu obce Postupice ve smyslu
žádosti podané panem Burdou, bytem
Čerčany, Družstevní 339, dne 15. 5.
2006
6) ZO neschvaluje odprodej části
pozemku parc.č. 481 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Jemniště,
osadě Lísek, manželům Syslovým,
bytem Lísek čp. 20. Pozemek je určen
platným územním plánem obce jako
obslužná komunikace pro možnou
zástavbu ve smíšené, respektive
rekreační zóně.
7) ZO schvaluje odprodej částí
pozemků parc. č. 662 a 981 (PK), oba
v k. ú. Postupice o celkové výměře cca
325 m² za podmínek uvedených v
zápise z jednání ZO ze dne 9. 6. 2006 v
čl.č. 5, manželům Peroutkovým, bytem
Postupice čp. 206.
8) ZO schvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 1437, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Milovanice,
za podmínek uvedených v zápise z
jednání ZO ze dne 9.6.2006 v čl. č. 5,
manželům Černým, bytem Milovanice
čp. 10.
9) ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc. č. 860/1 v k. ú. Postupice
(lokalita východně od OÚ vedle garáže
p. Fulína) o celkové výměře cca 15 m²,
za podmínek uvedených v zápise z
jednání ZO ze dne 9. 6. 2006 v čl. č. 5.
10) ZO schvaluje rozpočtová opatření
č. 2 předložené hospodářkou obce p.
Matouškovou, přehled je nedílnou
součástí zápisu z jednání ZO ze dne 9.
6. 2006 v čl. č. 6.
11) ZO bere na vědomí zápis o
výsledku kontroly provedené u OÚ
Postupice dne 27. 4. 2006 finančním
výborem ZO Postupice.
12) ZO bere na vědomí připomínky
podané členy ZO k zimní údržbě
komunikací ve správě SÚS Benešov a
pověřuje starostu k předání zprávy ve
výše uvedené věci na SÚS Benešov.
13) ZO bere na vědomí zprávu
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podanou starostou obce ve věci stavu
(průjezdnosti) komunikace v lokalitě
v Chalupách a to od mostu přes
hráz Dolejšího rybníka k nemovitosti
manželů Marhoulových. ZO pověřuje
starostu k rozeslání výzev k odstranění
přesahujících dřevin a jiných
překážek zasahujících do komunikace
jednotlivým vlastníkům přilehlých
nemovitostí.
14) ZO schvaluje koupi přívěsné
hasičské
stříkačky
od
DZS
Struhařov pro SDH osady Nová Ves.

V krátkosti z obce
Termín vybudování nové asfaltové
komunikace v ulici U Hřiště (lokalita
pod obecním úřadem) se oproti plánu
stavebních prací poněkud protáhl.
Příčinou je nedodržení časového harmonogramu ze strany subdodavatele
zemních prací. Jako kompenzaci časové prodlevy převezme na sebe dodavatelská firma mimorozpočtové náklady.
Jedná se především o náklady spojené
s řešením odvodu spodních vod,
pokládání geotextilií, oddrenážování,
větší spotřebu kameniva na úpravu
podloží atd. Jedná se o úsporu z rozpočtu obce 150 – 200 tisíc Kč.

ne z důvodu výše nájmu pronajaté
ordinace na OÚ Postupice. Snažíme
se najít cestu k získání jiného pediatra, který by převzal ordinační hodiny
v Postupicích.
V lokalitě „Moklinská studna“ byl
v loňském roce proveden zkušební
vrt pro možné posílení stávajících
vodních zdrojů. V současné době je
k dispozici hydrogeologický posudek
vydatnosti a kvality zdroje. Vzhledem
k tomu, že posudek je velice příznivý,
bude z tohoto vrtu vybudována vrtaná studna, která bude propojena do
stávající soustavy vodních zdrojů. Na
základě uvedených skutečností byl
obcí zadán projekt na stavbu úpravny
vody, která bude realizována u vodojemu. Realizace však ještě záleží na
výši nákladů stavby a postoji obyvatel
k výši vodného, které se úpravou vody
značně navýší.
Do konce roku proběhne výměna
a doplnění dopravního značení v celém správním území obce. Tuto povinnost obcím stanoví zákon. Náklady
budou z 50 % hrazeny dotací.
V letošním roce bylo mimo jiné
počítáno v rozpočtu obce s finančními

prostředky na opravu střechy budovy
„staré školy“. Její realizace je dotována
ve výši 30 % nákladů z Programu obnovy venkova. Bohužel došlo k požáru
střechy, při kterém byly poškozeny
stropy budovy. Příčina požáru je předmětem šetření. Budovu má obec pojištěnou a tak zvýšené náklady na opravu
budou hrazeny i z této pojistky.
Rád bych touto cestou poděkoval
členům Sboru dobrovolných hasičů
Postupice za obětavý přístup při zásahu po boku profesionálů. I díky nim
se zabránilo rozšíření požáru a větším
škodám na majetku.
Na závěr něco málo k údržbě zeleně v obci i přilehlých osadách. V moci obce bohužel není zajistit sekání trávy, údržbu dřevin a keřů na obecních
pozemcích průběžně v době vegetace.
Tuto činnost zajišťuje mimo jiné úkoly
pouze jeden pracovník obce. Rád bych
tímto požádal vlastníky nemovitostí,
aby podle svých sil udržovali zeleň ve
svém okolí. Při větším rozsahu údržby
zeleně v osadách nabízím možnost
sjednání dohody o provedení práce
spojené s finanční odměnou.
Miloslav Půta, starosta

Oprava střechy „staré školy“

Z důvodu stálého poklesu registrovaných dětí ukončil dětský lékař
MUDr. Březina ukončil svou činnost
v naší obci k 1. 9. 2006. Nově přemístil
ordinaci do Benešova, ulice Pražská
(vedle „Černého koně“). Převzal zde
obvod po lékařce, která ukončila činnost.
Ordinační hodiny MUDr. Březiny:
PO:
7–10,30 (Bystřice)
11–13 (Benešov)
ÚT:
7–10 (BE), 12–14 (BY)
ST:
7–12 (BY), 13–14 (BN)
ČT:
7–10,30 (BY), 11–13 (BN)
PÁ:
7–10 (BN), 12–14 (BY)
Benešov: tel. 317 702 468
MUDr. Březina odchází z našeho
obvodu z výše uvedených důvodů a
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Pokračování ze str. 1

Jak se bavíme
v Milovanicích
tom, zda pořádat či nepořádat.
I přes menší počet aktivních
lidí ve sdružení se našlo v
Milovanicích dost lidí ochotných
pomoci s organizací. Počasí nám
letos spíš nepřálo, přesto se sešla
spousta lidí. Byl trakař, bylo
otevřené muzeum, bylo divadlo a
především - byla spousta dobré
muziky. Muziky rozmanité co
do žánru, ale především nutno
dodat hrané s nadšením, přestože
(nebo právě proto?) bez nároku na
odměnu. I muzikantům se taková
akce líbila a příští rok chtějí přijet
znovu.
Když to tak zpětně hodnotím,
myslím a doufám, že právě letos
byla položena tradice Oslav léta v
Milovanicích.
Tímto
bych
tedy
chtěl
všechny sousedy i příznivce
Milovanic z okolí pozvat na
další Oslavy - v sobotu 4. srpna
2007. Milovaňákům bych pak
chtěl poděkovat za pomoc i za
tu trochu tolerance, která je jistě
potřeba, pokud na návsi pozdě do
noci zní muzika, která zrovna je
třeba neoslovuje. Ale koneckonců
je to jen jednou do roka a máme v
Milovanicích něco, co nám okolní
osady mohou závidět.
Za občanské sdružení Milovanice
Michal Vesecký

Pohled na postupickou Hůru ze začátku minulého století

Patrová budova v levé horní části snímku je vila „Štěpánka“, ve které bydlela Marie Czerná.

Vzpomínky
Marie Czerné

na dětství v Postupicích, kde žila
v letech 1920 – 1925.
V městečku Postupicích ovdověla
mlynářka a hledala správce. Protože
doma zůstal Josef, šel tatínek pracovat
do velkého mlýna do Postupic. Mladá
rodinka s roční holčičkou se stěhovala
do vily „Štěpánky“.
Po válce se dobře žilo, žádné starosti
a tatínek s maminkou byli mladí.
Dali mě do kočárku – byl to dřevěný
sporťáček, opěradlo potažené hnědou
koženkou přibitou bílými cvočky, to si
pamatuji a jeli jsme na „Podlesí“. Tam
byla letní restaurace s parkem, muzika
hrála, tatínek s maminkou tancovali a
já se koukala.
Jednou byla na Sušici – to je
hospoda u silnice Benešov – Vlašim,
asi tři kilometry z Postupic, pouťová
tancovačka. Naši se tam vypravovali,
jenže já jsem se motala okolo plotny
a spálila si prstíček. Řvala jsem a tak
mi dali do kočárku hrníček s vodou,
do toho prstík a po obědě se vyrazilo.
Na Sušici mě vzali do sálu, koupili
studenou malinovku, do ní prst.
Koukala jsem, jak tancujou a asi se mi

to líbilo. To vím jen z vypravování.
Někdy jsem také stonala, zlobily
průdušky. Přišel pan doktor Stejskal,
položil mi studené ucho na zádíčka,
dal meducínku a bylo dobře. On měl
v čekárně vycpaného čápa a na něm
sedělo malé porcelánové děťátko.
Líbilo se mi to a ráda jsem tam chodila.
Zato holič byl pro mne něco děsivého,
že jsem řvala na celé náměstí. Ani
čokoláda z krámu paní Chlistovské
nepomohla. Tak si to vzal na starost
Vašek Zelenka. Bydlel s námi ve vile,
uměl stříhat a toho jsem se nebála.
V létě přijeli Korbelovi, majitelé vily
Štěpánky vlastním autem a vozili nás.
Jezdit v roce 1924 autem s otevřenou
střechou byl veliký zážitek. Korbelovi
měli dva kluky, Rondu a Honzu.
S Honzou nic moc nebylo, všeho se
bál, ale Ronda, to bylo něco! Vytrhli
jsme plaňku v plotě a prolézali kopec
nad vilou. Dodnes si pamatuji, jaká tam
byla tajemná houština.
V zahradním domku bydleli
Kuthanovi, kamarádila jsem se
s jejich Karlem. Když nás Kuthanka
přistihla při úprku, hnala nás zpátky.
Utíkali jsme s Rondou za všelijakým
dobrodružstvím a často jsme dostali
výprask. Stará paní Bondy, matka
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paní Korbelové, vázala v altáně perský
koberec a pamatuji si, jaký jsme
s Rondou dostali nářez, když se zjistilo,
že jsme tam pracovali. Asi to s námi
nebylo k vydržení, protože jednoho
krásného dne se paní Kuthanová
převlékla za policajta a před našimi
vytřeštěnými zraky nám za trest
odnesla ze zahrady houpačku. Stáli
jsme nahoře u okna a celí zděšení
pozorovali, jak policajt nemůže
houpačku dostat z háků. Nevím, jestli
nás to napravilo, asi moc ne a jistě nám
houpačku zase brzy vrátili.
Paní Korbelová měla sestru
Benku – dvojče k nerozeznání. Ta
žila v Londýně, ale v létě jezdila no
Čech. Jednou v létě přijela do Prahy a
hned se rozjela za ní do Postupic. Paní
Korbelová byla v Benešově nakupovat
a o ničem nevěděla. Benka se po cestě
převlékla do domácích šatů své sestry,
vyšla sestře naproti a ta se skácela,
protože myslela, že vidí sebe.
V městečku byl čilý společenský
život. Chodilo se na výlety, v zimě
byly plesy a hlavně maškarní merendy.
Maminka mi později vypravovala, že
v Postupicích byl život bezstarostný.
Že ji největší starost dělalo, jakou
masku si pořídit na merendu. Byla
vždycky elegantní. Pamatuji se, jak
byla za motýlka, jindy za kabelku. Měla
hnědé sametové podkasané kalhoty
s kšandami, růžovou blůzičku a zlatý
pásek udělaný jako závěr kabelky.
Maminka byla drobná a štíhlá, všechno
ji slušelo. Také byla se slečnou z pošty
za pár Holanďanů, s paní mlynářkou
za pytel mouky a nikdo je nepoznal.
Tatínek si vymyslel vždycky něco
originálního. Domluvil se s naší
sousedkou Hermínou Zelenkovou, ta
vlezla u babičky v Hůře na půdu a byly
masky hned. Oblékli se do starých šatů,
pan Zelenka - holič je namaskoval, do
vozíku naložili staré hrnce a haraburdí
a šli za potulné brusiče nožů. Když
s tím vjeli do sálu, zděšení pořadatelé
mysleli, že to jsou Grůbři, brusiči
z jedné samoty u Postupic a za nic je
tam nechtěli pustit.

Bydleli jsme ve vile „Štěpánka“,
která patřila pražskému továrníkovi
Korbelovi. Jezdil tam jen na léto.
Z Postupic si pamatuji spoustu věcí.
Vím, jak jsme měli zařízený byt, kde
stála moje hnědá postýlka s mřížovým
plůtkem okolo. Bylo v ní krásně,
připadala jsem si v ní v dokonalém
bezpečí, protože byla mnohem větší
než normální dětské postýlky. Spávala
jsem v ní ještě v Kácově a nikdy na ni
nezapomenu.
Benka uměla krásně plést, učila
to maminku a vozila z Anglie vlnu. U
nás to ještě běžné nebylo. Pletly se sice
ponožky, ale svetry moc ne. Maminka
upletla tatínkovi módní pulover a mně
krásné zelené šaty se sukýnkou jako
skládanou a s knoflíčky na ramenou.
Šaty se po vyprání vždycky vytáhly do
délky a tak jsem je nosila několik let.
Když jsem jela s maminkou poprvé do
Kácova, měla jsem zelené šaty na sobě.
Tatínek si v Postupicích pořídil
motocykl „INDIAN“ s lodičkou. Do té
nás s maminkou naložil, zapnul kožený
poklop, na hlavu si dal koženou kuklu,
brýle, našlápl to a jeli jsme do Bílkovic
na návštěvu.
A další osudy paní Czerné se
přesouvají do nedalekých Bílkovic.
Připravil Jiří Šesták

Nová kaplička
sv. Jana Křtitele
V neděli 25. června odpoledne se
za překvapivě hojné účasti obyvatel
okolních osad uskutečnilo vysvěcení
kapličky sv. Jana Křtitele, která byla
nově vybudována nad Buchovem.
Stavba tohoto sakrálního objektu byla
součástí většího projektu obnovy cesty
z Buchova do Nesper. Právě po této
cestě se vydalo procesí z Nesper za
účasti velíšského pana faráře Mikuláše
Uličného, neboť Buchov spadá pod
velíšskou duchovní správu.
Na základě kladných ohlasů
účastníků bychom rádi procesí
každoročně v červnu opakovali.
Dovoluji si pozvat všechny sousedy
z Postupic a okolí i žáky základní školy
v Postupicích na krásnou procházku
po obnovené cestě, doplněné o sedm
zastavení naučné stezky o zvířatech
polí, lesů a luk, korunovanou krásným
výhledem od kapličky na Blaník a
širokou pánev Podblanicka - Kraje
blanických rytířů.
Projekt realizovalo za finanční
podpory Evropské unie občanské
sdružení PODBLANICKEM.
Petr Zapletal

Mše svatá při svěcení kapličky nad Buchovem
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Základní škola v Postupicích informuje
Oslavy 55. výročí
otevření nové školní
budovy v Postupicích
Ten, kdo se pohybuje v okolí naší
školy častěji, mohl v letošním červnu
sledovat větší „cvrkot“ než v jiných
letech. Nejen, že červen je ve znamení
třídních výletů, sportovních soutěží a
různých exkurzí, ale letošní rok jsme
se rozhodli uspořádat týden spojený
s oslavami 55. výročí otevření nové
budovy ZŠ. Vyučování v nové škole bylo
sice zahájeno již na jaře roku 1951, ale
vzhledem k tomu, že jsme si přáli teplejší
počasí, jsme oslavy přesunuli až na samý
závěr školního roku. Přáli jsme si sice
teplo, ale letošní horké dny nás trochu
zaskočily.
Vše začalo 21. 6. 2006 uspořádáním
volejbalového turnaje. Pozvali jsme
družstva dívek z Vlašimi Vorliny i
Sídliště, Kácova a Trhového Štěpánova.
Za pramalého povzbuzování domácích
se naše dvě družstva dívek umístila na
nedortovém 4. a 6. místě. Za ceny do
tohoto turnaje patří poděkování pekárně
Benea Benešov, Posázaví o.p.s. a OS
Záškolák.
Ve čtvrtek 22. 6. 2006 se v rámci
oslav konal „Den na podporu běhu
Terryho Foxe“. Jelikož byla letos v době
přidělování finančních prostředků na
VZP (hlavního sponzora běhů) uvalena
nucená správa, nefigurovala v letošním
ročníku žádná materiální podpora
(trička, čelenky, diplomy….). Každý
pořadatel byl požádán, zda by se mohl
o materiální podporu postarat sám na
své regionální úrovni. A tak vznikl nápad
uspořádat prodejní výstavu prací dětí a
veškerý výtěžek věnovat na konto běhu.
Tentokrát nás přístup veřejnosti mile
překvapil. Ve vestibulu školy se střídaly
převážně maminky, babičky a sem tam
nějaký ten taťka a děda a nakupovali

a nakupovali. Tedy hlavně přispívali a
přispívali. Poděkování za tuto akci patří
nejen těm, kdo přispěli, ale i některým
učitelkám, které s dětmi tyto pěkné
a vkusné drobnosti (některé ve svém
volném čase) připravily, protože jinak
by nebylo co nabízet. Pomohlo také
OS Záškolák, které tuto akci podpořilo
financováním
nákupu
drobného
výtvarného materiálu. Během tohoto
odpoledne do pokladny podporující běh
bylo uloženo 3.965,- Kč.
A pak už nastaly dny těch hlavních
oslav. V sobotu 24. a v neděli 25. června
jsme dveře v celé naší škole otevřeli
těm, kdo se přišli podívat. Ať už to byli
bývalí žáci, učitelé nebo jen náhodní
kolemjdoucí. Nakukovat bylo opravdu
kam a prohlížet bylo co. Asi největší
úspěch měl archiv fotografií
se
jmény žáků vycházejících ročníků od
roku 1951. Nacházeli se zde postupně
prarodiče, rodiče a teď už i jejich děti.
Nad fotografiemi z lyžařských kurzů,
branných cvičení, spartakiád, dětských
dnů, besídek, kronikou střeleckého
kroužku, ŠD…. se mnohým rozzářily oči
a vzpomínalo se a vzpomínalo. Našlo se

i několik ochotných návštěvníků, kteří
pomohli s doplněním jmen žáků ke
starším fotografiím. Bylo moc fajn vidět,
že se většina příchozích zdržela mnohem
déle, než původně předpokládala. A což
teprve, když někdo přišel i druhý den
s vysvětlením, že to napoprvé všechno
nestihl.
Ale i této výstavě předcházela
spousta práce. Již před 1/2 rokem děvčata
z devítky (Katka, Kristýna, Lucka a
Radka) pomáhala vypisovat jména
vycházejících ročníků, potom jsme stále
někoho prosili o ročníkové fotografie,
p. učitel Fulín skenoval a retušoval a na
závěr zase děvčata z osmičky (Gábina,
Bára, Lenka, Tereza) vše popisovaly, lepily
a kompletovaly.
Také práce některých žáků (dnes již
dávno plnoletých) měly úspěch. Mohli si
je vyhledat v několika třídách vedle prací
dětí navštěvujících tuto školu v současné
době.
Od 14.00 hod. byla v zahradě školy
připravena pohádka pro děti i dospělé
Čínská čajová pohádka. I když se jednalo
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o divadlo jednoho herce, aktivní herečka
divadla Studna postupně zapojila přímo
do děje děti i dospěláky. Po pohádce měly
děti možnost si zasoutěžit na různých
stanovištích, získávaly body za splněné
disciplíny jako byl běh v pytlích, chytání
ryb, sestavování puzzlů, probíhání
slalomu……. Po zvládnutí všech soutěží
čekala v cíli na děti odměna. A tentokrát
vůbec nezáleželo, kolik kdo získal
bodů, ale jestli se zúčastnil. Z velkých
prádelních košů si tak mohl každý vybrat
svou vítěznou odměnu. A jak už se to u
nás v Postupicích stává, zasoutěžilo si u
nás více přespolních než domácích. Po
náročném soupeření bylo pro zájemce
připraveno občerstvení ve školní jídelně,
které zajistily paní kuchařky.
V neděli pak odpolední program
proběhl v odlišném duchu. Od 17.00
hod. vystoupil ve vestibulu školy
Sukův komorní sbor z Benešova se
svým programem. Jako host tohoto
souboru byl přizván Jan Hanzal se
svým klarinetem, doprovázela ho Míša
Kabrnová. Poděkování patří všem, kdo
si i v tomto velmi teplém dni udělali čas a
přišli si poslechnout pěkný koncert.
Za materiální a finanční podporu
hlavní části oslav patří poděkování
hlavně našemu zřizovateli OÚ Postupice,

p. Veseckému V-systém elektro
Milovanice, p. Kubátovi z Dobříčkova,
OS Záškolák, tiskárně Tria Vlašim a paní
Jitce Gottwaldové z Postupic.
Posledním dnem zakončujícím týden
oslav byl 28. 6. 2006 Běh Terryho Foxe.
Tentokrát se jednalo o jubilejní 10. ročník.
Spolu se žáky naší školy se letos zúčastnila
ZŠ Chotýšany a děti za ZŠ Vlašim Sídliště.
Startovalo se od školy v 9.30 hod. Děti i

dospělí, kteří se účastnili, měli možnost
podpořit běh svým dobrovolným
příspěvkem. Odměnou jim za to byly
drobné propagační předměty s logem
Běhu Terryho Foxe (pohledy, záložky,
pastelky, svítící přívěsky….) věnované
hlavním sponzorem našeho běhu p.
Luďkem Turkem z Prahy a v cíli je
čekaly diplomy, s kterými pomohl p.
Malý z Postupic. A jako každoročně
byl mimo běh pro děti připraven i
doprovodný program. Menší děti svedly
nelítostný boj ve vybíjené a děvčata ze 2.
stupně se utkala ve volejbalovém turnaji,
kluci si to rozdali ve florbale. A opět
všichni zúčastnění získali alespoň malou
odměnu. Po sečtení všech příspěvků jak
z prodejního dne, z posledního sběru
papíru i startovného jsme na konto BTF
zaslali 6.868,- Kč.
A týden oslav byl za námi. A zatímco
se již všichni těšili na prázdniny, my, co
jsme s oslavami měli něco společného,
jsme doháněli, na co nebyl během
příprav čas.
Děkuji všem, kdo se na našich
oslavách podíleli, i těm, kdo přišli
podpořit některou z akcí, a zvláště těm, na
kterých bylo vidět, že ty chvíle s námi ve
škole strávili rádi a že přijdou příště zas.
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Den dětí
Jako každoročně je datum 1.
června věnován dětem. Celá škola se
těšila na pěkné počasí, ale to se nám
bohužel nevyvedlo. Proto musela
nastoupit varianta B. První stupeň
absolvoval program, který pro své
děti připravily třídní učitelky. Děti se
zabavily pexesem, křížovkami, rébusy,
soutěžemi, dokonce došlo i na opékání
vuřtů. Druhý stupeň začal den soutěží
pro chytré hlavy. Zkuste, jestli byste
znali odpověď na tyto hádanky:
1, Dívám se na obrázek. Prozradím
vám, že nemám sourozence a že syn
toho pána na obrázku je syn mého otce.
Kdo je na obrázku?
2, Před vigvamem seděli dva
rudokožci. Jeden velký a jeden malý.
Malý byl syn velkého, ale velký nebyl
otec malého. Jak je to možné?
3, Jak známo, příbuzní nesmějí
spolu uzavírat manželství. Smí se muž
oženit se sestrou své vdovy?
Poté se děti přesunuly do tělocvičny,
kde začínal turnaj ve flórbale. Družstva
hrála jako o život a první místo
vybojovalo B družstvo osmáků. Nato
je vystřídala družstva dívek, která hrála
volejbal. Za všeobecné podpory vyhrálo
družstvo „Oranžoví mafiáni“. Kdo si
chtěl odpočinout, mohl se podívat
v jazykové učebně na video. Doufáme,
že se všem program líbil a budou se
těšit na příští rok.

Tuto soutěž vyhlašuje každoročně
Ministerstvo dopravy - BESIP se
spoluvyhlašovateli,
kterými
jsou
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Policejní prezidium
Policie České republiky, Ústřední
automotoklub ČR, Autoklub ČR, Český
červený kříž a další organizace.
Je určena především žákům
4. – 8. ročníků základních škol a
odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Soutěží se ve dvou
kategoriích: 1. kategorie: 4. - 6. roč. a 2.

kategorie: 7. - 8. roč. ZŠ.
Cílem soutěže je zvyšovat
zájem žáků o dopravní výchovu,
ověřovat jejich znalosti a dovednosti
v uplatňování pravidel provozu na
pozemních komunikacích, v technice
jízdy, v první pomoci a hlavně přispívat
ke snižování dopravní nehodovosti
dětí.
Na naší ZŠ se základního kola této
soutěže zúčastnili všichni žáci 1. stupně
a někteří žáci 8. ročníku. Soutěž měla
dvě části – teoretickou (řešení testových

Miroslava Ottlová

Dopravní soutěž
mladých cyklistů
4. května 2006 proběhlo na naší ZŠ
základní kolo dopravní soutěže mladých
cyklistů. Záměrem této soutěže je
poutavou formou seznámit děti školního
věku s nebezpečím číhajícím na silnici a
současně je informovat o zásadách
správného chování na chodníku i na
silnici.
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otázek) a praktickou (jízda zručnosti na
kole).
U dětí měla velký ohlas hlavně jízda
zručnosti, s jejíž organizací pomáhali žáci
9. třídy. Na asfaltovém hřišti připravili
sedm překážek: kolejnici, slalom
s tyčemi, osmičku, složený koridor,
branku, přenesení pohárku s vodou a
cílovou překážku zastavení na metě.
Děti projížděly dráhu na správně
vybaveném jízdním kole s cyklistickou
přilbou na hlavě. Všichni se snažili
podat co nejlepší výkon, ať již skončili
na prvním nebo posledním místě. Čtyři
nejlepší z každé kategorie (2 chlapci
a 2 dívky) postoupili do oblastního
kola, které se konalo 12. května 2006
v Bystřici.
V 1. kategorii postoupili tito žáci:
Lucie Klebanová, Monika Koukalová,
Adam Dušek ze 4. třídy a Tomáš Chmel
z 5. třídy.
Ve druhé kategorii: Gabriela Pávová,
Lenka Veverková, Filip Zeman a Jan
Vrňák z 8. třídy.
Mladší opravdu zabojovali. V
okresním kole skončili na krásném 4.
místě, když zvládli jízdu zručnosti, jízdu
městem a testy z dopravní výchovy a ze
zdravovědy. Blahopřejeme.
Věříme, že účast v této dopravní
soutěži přispěje k větší informovanosti
žáků o dopravní problematice a ke
snížení jejich účasti při dopravních
nehodách.
Eva Hanzalová

Helpík
Několik žáků naší školy se 11.
května zapojilo do zdravotnické hry
“Helpík“. Člen záchranné zdravotnické
služby dětem vyprávěl o své práci
a vysvětlil jim důležitost znalosti
první pomoci. Všichni se učili uložit
zraněného do stabilizované polohy
a procvičili si na „Adamovi“ umělé
dýchání. Na závěr každý vyplnil test
první pomoci. Nejlepší žáci získali
diplomy.
Jaroslava Kostohryzová
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Čistá řeka Sázava
V pondělí 29. května se vydalo
devět dětí pod vedením pana učitele
Bučinského čistit řeku Sázavu. Naše
škola spolupracuje s o.p.s. Posázaví,
která získala grant z EU. Jedna parta
uklízela už minulý týden a teď byla řada
na nás. My čtyři, kteří jsme byli na vodě
poprvé, jsme při pohledu na mírně
rozvodněnou Sázavu měli „vítr“ (jak
říkali záchranáři) .Každý jsme dostali
záchrannou vestu, (jak se později ukáže
z dobrého důvodu) a také hrábě, veslo
a odpadkové pytle. Bílé na sklo a železo
a černé na plast a igelity. Vyrazili jsme
okolo deváté hodiny ranní po dvou
v loďce a dostali jsme instrukce a rady.
Na mě zbyl záchranář Vojta, a tak
jsme jeli spolu. Všem se dařilo, až na
menší potyčky s keři a rákosím, sbírat
odpadky. Když se všech patnáct lodí
přesunulo k prvnímu jezu, záchranáři
usoudili, že se jez bude snášet. Kousíček
jsme popojeli a octli jsme se v klidné
vodě, po které jsme dojeli až k místu
nad druhým jezem, kde jsme si dali
oběd. Hned po obědě nás čekal jez,
který jsme sjížděli. Pod jezem se
ukázalo, že je skoro ve všech lodích po
kotníky vody a ti, co seděli vepředu, byli
po pas mokří. Dál jsme postupovali
pomalu, protože byl pod jezem silný
proud a my se museli vracet pro
igelity na stromech. Pod jezem jsme

objevili zátočinu, kde bylo na hromadě
asi sto PET lahví, sklenice, kastroly,
pneumatiky, lednička i kamna. Když
se všechny lodě plně naložené vším, co
jsme našli, odebraly ke břehu, vyložili
jsme vše a odnesli do nákladního
auta s kontejnerem. Nasedli jsme do
lodí a jeli sbírat dál. Narazili jsme na
předposlední v našem případě třetí jez.
Jeli jsme s Vojtou první. Pod jezem jsme
převrátili loďku a plavali po proudu
k ostrůvku, kde jsme otočili loď a celí
promočení jsme se vydali chytit náš
barel s věcmi. Dohnali jsme ho ale až za
čtvrtým jezem, kterým jsme proletěli
jako střela a nedělali jsme si hlavu, kudy
jedeme. Důležité bylo chytit barel. Když
jsme ho konečně dohnali, vrátili jsme se
na břeh a vytáhli loď i s barelem, který
byl špatně utěsněn a nabrala se do něj
voda. Vrátili jsme se po souši na jez a
loď nechali daleko pod ním. Promočení
jsme čekali na lodě a pomáhali jim
překonat jez. Vojta byl nad vodou na
stromě a byl připraven pomoci, kdyby
se někdo další převrátil. Nevím, co pak
dělali ostatní, ale když začalo pršet,
schovali jsme se do rybářské boudičky.
Když průtrž mračen ustala, vydali jsme
se o půl kilometru níže, kde byl cíl naší
cesty. Umyli jsme lodě a odjeli autem
na večeři.
Po vydatném gulášku jsme jeli domů.
Všichni mokří jsme se těšili do teplých
postelí.
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Činnost spolků a neziskových organizací v Postupicích
Jak pracujeme
v Milovanicích
Před třemi roky mohly Oslavy
v
Milovanicích
samozřejmě
proběhnout
důstojně
jen
v
důstojném prostředí. Nejpodstatněji
k tomu asi v roce oslav přispěla
oprava kapličky, při oslavě nově
vysvěcené, a hasičské zbrojnice, jež
posloužila jako dočasné muzeum.
Finančně i pracovně se o tyto dvě
akce podělila firma pana Müllera,
který má v Milovanicích chalupu,
a milovanská firma V-systém. K
Milovanicím nyní neodmyslitelně
patří i automatické zvonění, jehož
instalaci zaplatila rodina Zemanova.
Pro zdar oslav byly podstatné i
společné akce obyvatel Milovanic
jakými byla například úprava břehů
a okolí malého rybníka na návsi,
jehož okolí tím dostalo důstojný
ráz a není nyní problém jej v tomto
stavu udržovat.
I v současné době se stále snažím
pro Milovanice něco dělat, a to jako
obyvatel obce, kterou mám rád,
tak i jako majitel firmy, která v
Milovanicích sídlí a která proto na
úpravy v obci přispívá. Osvědčila
se nám vynikající spolupráce s obcí
Postupice a jejím starostou panem
Půtou - podařilo se nám realizovat
již řadu akcí, kdy obec většinou
přispívá podstatnou měrou na
materiál. Nyní například společnými
silami pracujeme na odbahnění
horního rybníka u silnice na
Holčovice. Tento model spolupráce
bych doporučil všem okolním
osadám. Věřím, že i zastupitelstvo
vzešlé z podzimních voleb bude
vstřícné k aktivitám občanů, kteří
budou chtít upravit prostředí svých
obcí.
Při tom všem si ale stále myslím,
že nejpodstatnější pro stále pěkný
vzhled naší obce je především stálá

péče jednotlivých majitelů o stav
nejenom jejich domu a zahrady,
ale alespoň i o těch pár metrů před
jejich domem. A někdy třeba i víc.
Michal Vesecký

Myslivecké sdružení
„Úsvit“ Postupice
Myslivecké sdružení (MS) „Úsvit“
Postupice hospodaří na celkové
výměře 1 540 ha honební plochy.
Z toho je 1 100 ha zemědělské, 415
ha lesní, 22 ha vodní a 3 ha ostatní
plochy.
Honitbu má pronajatou od
Honebního společenstva Postupice
od 1. dubna 2000. Sdružení mělo
k 1. lednu 2006 celkem 26 členů,
kteří se podílejí na hospodaření se
zvěří, zajišťují její ochranu a snaží se
uchovat normové stavy zvěře.
V honitbě se ročně uloví kolem
30 kusů srnčí zvěře a asi deset kusů
zvěře černé. Drobná zvěř (bažant,
zajíc) se loví zcela minimálně, neboť
jejich stavy jsou v posledních letech
velmi nízké. V menším množství
se loví převážně bažant a kachna
z polodivokých chovů, které jsou
vypouštěny do honitby. Ročně naši
členové uloví několik lišek, kun a
ostatní zvěře zákonem povolené.
Již několik let veškerou ulovenou
zvěř dodáváme do výkupu a
za získané finanční prostředky
zajišťujeme jadrné krmivo, medikové
krmivo, platíme nájem z honitby,
škody způsobené zvěří a nakupujeme
bažanty a kachny z polodivokých
chovů.
Ani takto získané prostředky
nestačí pokrýt celkový rozpočet
mysliveckého sdružení, a proto musí
každý člen ještě finančně přispívat na
jeho provoz.

Provádíme brigády na opravy a
údržbu mysliveckých zařízení pro
zvěř, pro zemědělce sbíráme kámen
a v lesích obecního úřadu pomáháme
s údržbou lesních ploch (vypalování
klestí, sázení stromků, oplocování
kultur apod.).
Objemové krmivo, lesní plody a
jiné si zajišťuje každý člen dle svých
možností. Snažíme se, aby po celé
zimní období měla zvěř dostatek
kvalitní potravy.
Ročně uspořádáme jeden hon na
bažanty a zajíce, jeden hon na kachny
a jeden hon na lišky a černou zvěř.
Od OÚ Postupice máme
pronajatou společenskou místnost
v Milovanicích. Zde se konají členské
schůze a plánuje se činnost našeho
MS na další období, abychom zajistili
ochranu a stavy zvěře na optimální
úrovni. Zároveň zde pořádáme
posezení po mysliveckých akcích.
Zde pak hlavně ti dříve narození
rádi zavzpomínají na doby, kdy
se na postupickou sezonu konalo
až deset honů na bažanty a zajíce.
Ročně se jich ulovilo několik stovek.
Dnes je situace naprosto jiná, neboť
změnou životního prostředí pro zvěř,
rozvojem mechanizace a chemizace
v zemědělství, pěstování monokultur
a civilizačními faktory, nenachází
především drobná zvěř dostatek
krytu, klidu a přirozené potravy.
Dnešní myslivost je jen minimum
lovu. Je to časově velice náročný a
finančně nákladný koníček, který
přináší radost z pobytu ve volné
přírodě, z ochrany a chovu zvěře.
Na závěr proto chci poděkovat
těm členům MS, kteří svojí nezištnou
prací pomáhají přírodě a zvěři v naší
honitbě.
Jan Chudlářský
předseda MS „Úsvit“ Postupice
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Oslavy 120 let založení
Sboru dobrovolných
hasičů v Postupicích
V sobotu 13. 5. 2006 se za
hojné účasti diváků konaly oslavy
vzniku Sboru dobrovolných hasičů
v Postupicích. Součástí oslav
hasičského sportu byla soutěž
hasičských družstev v rámci okrsku
a mimo soutěž ukázka cvičení žen a
mužů ze sousedních okrsků.
Starosta
místní
organizace
SDH Josef Řezníček společně
s místostarostou obecního úřadu
panem Pěkným přivítali na místním
fotbalovém hřišti družstva mužů
z Bořeňovic, Jemniště, Nové Vsi,
Skalice, Popovic a domácí Postupice.
Družstva žen měla své zástupce
z Bořeňovic a Struhařova. Družstva
mezi sebou soutěžila v disciplinách
– pořadová příprava, 100 m překážek
a požární útok.
Sympaticky na diváky zapůsobila
družstva žen, která předvedla přímo
ukázkové cvičení.
Na všech závodnících bylo vidět
odhodlání zvítězit, rozdíl byl jen
v dosažených časech.
Výsledky jednotlivců
na 100 m překážek:
1. místo: Vojtěch Daněk SDH
Postupice
2. místo: Miroslav Fürbacher SDH
Jemniště
3. místo: Josef Peterka SDH
Postupice

Výsledky družstvev:
1. místo SDH Postupice
2. místo SDH Nová Ves
3. místo SDH Popovice
4. místo SDH Jemniště

z hořícího automobilu. Jejich
výkon ocenil nejeden divák slovy:
„Jsou to opravdu profesionálové“.
Zhodnocení celé soutěže provedli
vyslaní zástupci OV SDH.

K dobré pohodě přispěla hudba
pod vedením pana Andra. Nejeden
divák si s muzikanty zazpíval.
Též bylo velmi dobře zajištěno
občerstvení, o které se postarali
manželé Šestákovi.

I když na začátku slavnostního
odpoledne začalo pršet, počasí
se nakonec umoudřilo a to také
přispělo k příjemně strávenému
odpoledni, které lze zhodnotit jen
a jen kladně. Všem přítomným, jak
soutěžícím, tak divákům a hostům,
patří od pořadatelů vřelý dík za
účast.

Divácky nejzajímavější byla
ukázka hašení ohně historickou
stříkačkou, která patří SDH Jemniště.
Po ukázce, která dokazovala, že
hašení v dřívějších dobách bylo
velice namáhavé, se mohly děti
povozit na této stříkačce tažené
párem koní.
HZS Benešov na závěr odpoledne
předvedl ukázku vyproštění řidiče

Luboš Bucek
Sbor dobrovolných hasičů
Postupice
Své poděkování za reprezentaci
obce připojuje i starosta obce
Miloslav Půta.
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Ku ltur ní a histor ické a kt iv it y v Postupicích
Místní lidová
knihovna Postupice
Místní
lidová
knihovna
v Postupicích je v provozu již od roku
1920. V posledních letech je umístěna
v prostorách mateřské školky.
Výpůjční doba pro veřejnost je stále
v úterý od 15 do 16 hodin. K dispozici
je čtenářům internet, který mohou
zatím bezplatně používat. Knižní fond
je každoročně doplňován o novinky
pro široké spektrum čtenářů díky
štědré dotaci obecního úřadu. Občané
si mohou půjčit i časopisy např.
Květy, Reflex, Chalupář, Praktická
žena. V depozitáři jsou i knihy, které
věnovali občané buď z pozůstalosti
nebo ty, které již v domácích
knihovnách překážely.
Knihovna se stala i dostaveníčkem
čtenářů, kteří si chtějí o knihách
popovídat nebo přetřást novinky
ze sousedského života. Často bývá
přítomen i pan Petr Slavíček, autor
knihy o Postupicích, vydané k 800.
výročí první zmínky o Postupicích.
Rád odpovídá na dotazy spoluobčanů
z historie Postupic, o jednotlivých
usedlostech nebo památných místech.
Díky tomu, že sbíral materiál pro svou
knihu má opravdu hluboké znalosti.
K dispozici jsou i četné
encyklopedie, např. Kronika lidstva,
Guinesova
encyklopedie
nebo
nejnovější Česko – dějiny, místopis,
osobnosti, památky, příroda, umění.
Zatím se nepotvrdily hlasy
některých proroků, že knihy postupně
zaniknou a budou nahrazeny
elektronickými médii. Čtenářů je
stále dost a doufám, že budou ještě
přibývat.

Na paměť povodně
Jak jsme si již vážení
čtenáři
připomněli
článkem
v minulém čísle Zpravodaje
(č.12/2006), vzpomínáme 100.
výročí katastrofální povodně na
Chotýšance v červnu roku 1906.
Povodeň si vybrala i krutou daň
na lidských životech. Mezi nimi
byli i čtyři obyvatelé Postupic.
Vdova po hraběcím hajném Anna
Koukalová a její tři děti. Všechny
zastihla povodeň v jejich obydlí,
panské drůbežárně Na Podlesí.
Tuto tragickou událost nám
připomíná nenápadný křížek,
stojící na místě bývalé drůbežárny,
vzdálený asi 200 metrů od bývalé
továrny Na Podlesí, proti proudu
Chotýšanky.
Dala
ho
postavit
paní
hraběnka Karolina Sternbergová,
aby každý, kdo půjde kolem,
vzpomněl na oběti povodně, a
pomodlil se za pokoj jejich duší.
Zub času ale zapracoval i na

tomto pomníčku, a bylo voláno
po jeho opravě.
Obecní úřad v Postupicích
vyslyšel hlasy občanů a rozhodl
provést na svůj náklad opravu
pomníčku a dal zhotovit i novou
desku,
která
kolemjdoucím
připomíná tragickou, dnes již sto
let starou událost. Za to si jistě
zaslouží uznání i náš dík.
Petr Slavíček

Putovní výstava
o povodni r. 1906
Jako další akci, spojenou
se stoletým výročím povodně na
Chotýšance, zajistil obecní úřad
instalaci putovní výstavy o této
události.
Výstava
bude
otevřena
v
budově
obecního
úřadu
v Postupicích ve dnech od 27.
října do 5. listopadu v těchto
dnech a hodinách:
Pátek
Sobota
Neděle
Středa
Pátek
Neděle

27.10.
28.10.
29.10.
1.11.
3.11.
5.11.

17
13
10
17
17
10

–
–
–
–
–
–

19
15
12
19
19
12

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

V případě zájmu o prohlídku
mimo uvedený čas, je možno
se domluvit na obecním úřadě
v Postupicích.
Petr Slavíček

Marie Šestáková
knihovnice MLK
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