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Prázdninová návštěva v Postupicích
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,

V roce 2009 obnovený kříž na pohřebišti vojáků Na Hrobech.
Karel V. Mixa s rodinou na Podlesí v r. 1924
O letních prázdninách nás
navštívila nečekaná, ale o to milejší
návštěva. Do Postupic přijela se svým
manželem vnučka Karla Václava
Mixy, paní ing. Hana Vášková. Její
dědeček v naší obci žil v letech 1910
– 1928 a působil zde z počátku jako
člen četnické stanice. Pro nás má
jeho osoba význam především jako
autora knihy „Městečko Postupice
– povšechný jeho obraz“, ve kterém
nám zachoval mimo jiné i zprávy
dnes již ztracené nebo nedostupné.
Zasloužil se tímto velmi o naši obec.
Mnozí spoluobčané mají doma opis
tohoto díla, které je jako rukopis
(čistopis) uloženo ve Státním
okresním archivu v Benešově. I
v našem Zpravodaji se objevují
články převzaté z tohoto díla.
Manželé Váškovi s sebou
přivezli pro Postupice vzácný dar.
Pracovní rukopis výše zmíněné

kroniky doplněné o četné dodatky a
fotografie. Za to jim patří náš velký
dík.
Protože o Karlu Václavu Mixovi
máme velmi málo informací, paní
Vášková nám poskytla jeho stručný
životopis a s jejím dovolením ho zde
uvádíme:
Karel Václav Mixa se narodil 10.
května 1885 v Praze - Podolí jako
starší syn zedníka Václava Mixy.
Navštěvoval obecnou školu v Podolí
a pak měšťanskou školu v Praze ve
Vladislavově ulici, kterou ukončil
roku 1899. Vyučil se „sklenařině“ a
malířství skla (1903), nemohl však
najít stálé zaměstnání a dělal pouze
příležitostné práce.
Na radu otce se přihlásil
k četnictvu a v roce 1908 byl přijat.
Po absolvování četnické školy

po období letního klidu jsme již
všichni v plné práci. Také aktivity obce
byly zvlášť v poslední době náročné.
Kromě různých činností v rámci
správy obce, např. schvalování nového
návrhu územního plánu, jsme byli
v nedávné době nuceni řešit havárii
vodovodu, která byla finančně
náročná. Díky ní jsme zjistili nemilou
věc, že celý vodovodní řad je proveden
velmi nekvalitně a není jiného řešení,
než postupně provést celou jeho
výměnu v celkové délce kolem 3,5
km. Je to nepříjemná zpráva zvlášť
v dnešní době, kdy světové finanční
otřesy doléhají na každou obec a nutí
ji ke snížení jejích příjmů.
Vedle starostí však přinášíme i
povzbuzující informace. Například
o tom, že uvidíte další představení
ochotnického spolku. Jeho činnosti
osobně fandím i proto, že je založena
na náročné komunitní práci pro obec
na úkor vlastního času.
Miloslav Půta
ooooo
dostal v prosinci 1908 své první
místo v Divišově. Tam se seznámil
s Marií Hegerovou, dcerou místního
drogisty a svojí pozdější ženou.
Dne 20. září 1910 byl přemístěn do
Postupic.
Citace: „V Postupicích byl
velitelem stanice strážmistr Leopold
Wurst (Němec), starším kolegou
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U s n e s e n í 6/2009

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice dne 25. 6. 2009
1. ZO schvaluje zprávu o
přezkoumání hospodaření obce a
závěrečný účet Obce Postupice za
rok 2008 a souhlasí s hospodařením
obce za rok 2008 bez výhrad.
2. ZO schvaluje závěrečný účet
dobrovolného
svazku
obcí
CHOPOS za rok 2008 a souhlasí
s hospodařením CHOPOSu v r.
2008 s výhradou, že splní uložená
systémová opatření.
3. ZO
schvaluje
rozpočtová
opatření
č.
2
navržená
hospodářkou obce J. Matouškovou.
4. ZO schvaluje Plán společných
zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav v k. ú.
Postupice.
5. ZO schvaluje zvýšení ceny
vodného na 15 Kč/m3 a stočného
na 25 Kč/m3 s platností od
počátku odečtového období 2009/
2010.
6. ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo Postupice – změna č.
2 ÚPO a Smlouvy o výkonu
pořizovatelské
činnosti
– Postupice změna č. 2 ÚPO s
ing. arch. Ivanou Tichou. ZO dále
souhlasí s rozpočítáním nákladů
113 050,-- Kč mezi žadatele
o změnu ÚPO podle výměr
projednávaných lokalit.
7. ZO schvaluje Plán financování
obnovy vodovodu a kanalizace
Postupice vypracovaný firmou
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
8. ZO schvaluje směnu části
pozemku parc.č. 1072 ost. plocha,
ost. komunikace v k.ú. Pozov
z majetku obce za část pozemku
parc.č. 761/4 (vlastník Jiří a

Miroslava
Khekovi,
Benešov,
Hrubínova
1831)
za
část
pozemku parc. č. 762, ost.
plocha, neplodná (vlastník Jan
Podhorský, Postupice, Pozov 11
a Podhorská Zdeňka, Struhařov,
Hliňánky
2),
oba
pozemky
v k. ú. Pozov, na základě žádosti
p.
Kheka.
Náklady
spojené
se směnou pozemků uhradí
žadatel.
9. ZO neschvaluje dlouhodobý
pronájem pozemku parc. č. 380/3
v k. ú. Jemniště Sportovnímu
klubu LUCH.
10. ZO schvaluje přijetí dotace
z Fondu sportu a volného
času Středočeského kraje na
vybudování veřejného dětského
areálu
v
osadě
Dobříčkov
35.000,-Kč
a
dotace
na
vybavení MLK Postupice z rozpočtu
Středočeského kraje 27.000,-- Kč.
11. ZO souhlasí s přijetím daru
Obci Postupice od p. Věry
Saplotnig, Salzwiesengasse 40-42,
Wien
na
základě
darovací
smlouvy. Jedná se o části
pozemku parc.č. 1135/1 (671 m2)
v k.ú. Postupice pozemek parc.č.
1322/4 (274 m2) v k.ú. Milovanice.

U s n e s e n í 7/2009

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice dne 22. 9. 2009
1. ZO bere na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce
Postupice za rok 2009.
2. ZO schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2009 o zákazu
konzumace alkoholu a užívání
návykových látek na veřejných
prostranstvích.
3. ZO bere na vědomí výroční
zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Postupice
ve šk. roce 2008/9.
4.
ZO
schvaluje
výjimku
z průměrného počtu dětí ve třídě ZŠ
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Postupice 7 tříd – průměr 16 dětí
ve třídě.
5. ZO schvaluje dodatek č. 3 ke
zřizovací listině PO ZŠ a MŠ
Postupice včetně příloh č.1a) 1b)
a 2). Současně pověřuje starostu
obce k vypracování úplného znění
zřizovací listiny.
ZO ponechává příspěvek na provoz
PO ZŠ a MŠ z rozpočtu obce
v původní výši 1.800.000,-- Kč.
6. ZO schvaluje pronájem pozemku
parc.č. 858/24 v k.ú. Postupice
p. Janě Nádvorníkové, bytem Na
Výsluní 203, Postupice za obvyklých
podmínek.
7.
ZO
schvaluje
pronájem
nebytových prostor v budově MŠ
Postupice Veronice Kotkové, bytem
Čelivo 23, za obvyklých podmínek.
8. ZO neschvaluje odprodej části
obecního pozemku parc. č. 863/1
v k. ú. Roubíčkova Lhota, osada
Dobříčkov, p. Leoši Olivovi.
9. ZO schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 398/6 v k. ú. Milovanice p.
Jiřímu Jarošovi, bytem Čechova 437,
Benešov, za obvyklých podmínek.
10.
ZO
schvaluje
pronájem
nebytových prostor - místnosti
v budově OÚ Postupice - Monice
Šestákové, Nám. J. Franka 38,
Postupice, za obvyklých podmínek.
11. ZO schvaluje rozpočtová
opatření č. 3 přednesená starostou
obce vypracovaná hospodářkou
obce, která jsou přílohou zápisu.
12. ZO schvaluje s platností od 1. 10.
2009 vnitřní směrnici ke stanovení
výše příjmů podléhajících DPH,
která je přílohou zápisu. ZO bere na
vědomí registraci obce k plátcovství
DPH od 1. 10. 2009
13. ZO schvaluje převod majetku
– zásahových obleků a bot přímo do
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užívání členů JSDH, přestože cena
ochranné blůzy obleku přesahuje
3.000,-- Kč.
14. ZO bere na vědomí poděkování
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Benešov, za příspěvek
z rozpočtu obce na činnost.

U s n e s e n í 8/2009

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice dne 22. 9. 2009
o schválení zadání změny č. 2 ÚPO
Postupice
zastupitelstvo obce:
podle § 84 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), a dle § 47
odst. 5 zákona č. 186/2006 Sb., (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
I) S c h v a l u j e
1. zadání změny č. 2 územního plánu
obce Postupice (dále ÚPO); zadání
zpracovala ve spolupráci s určeným
zastupitelem ing.arch. Ivana Tichá ;
II) B e r e n a v ě d o m í
1. vyhodnocení projednání zadání
změny č.2 ÚPO - požadavků
dotčených orgánů a organizací
hájících veřejný zájem, podněty
sousedních obcí, tak, jak je uvedeno
ve Vyhodnocení projednání zadání
změny č.2 ÚPO; připomínky vlastníků
pozemků a staveb, jejichž práva jsou
změnou dotčena, a připomínky
občanů, právnických osob a fyzických
osob podnikajících podle zvláštních
předpisů nebyly v zákonné lhůtě
podány
III) U k I á d á s t a r o s t o v i
1. zabezpečit zpracování návrhu
změny č. 2 ÚPO v souladu s výrokem
o schválení;
2. předat schválené zadání změny
zhotoviteli návrhu ÚPO Postupice;
3. zabezpečit archivovaní úplného
elaborátu zadání, a to včetně originálů
písemností dokládajících proces jeho
pořizování.

Krátce z činnosti obce
Obec
Postupice
pokračuje
ve
zvelebování
centra
obce.
Navázali jsme na úpravy parků
rekonstrukcemi chodníků na nám.
Svatopluka Čecha. V současné době
je připravována studie, která bude
navrhovat řešení odvodu dešťových
vod z prostoru náměstí tak, aby
nebyly ohroženy obytné domy,
především dům č. 8.
K bezpečnosti chodců určitě
přispěje nově vybudovaný chodník
od pošty směrem ke hřišti.
Na náměstí Sv. Čecha v bytovém
domě č. p. 9, který je ve vlastnictví
obce, byla provedena výměna oken
bytu v 1. patře.
V Nové Vsi u „spolkového
domu“ byla realizována stavba
vrtané studny. Do konce roku bude
ještě provedeno vystrojení vrtu a
propojení potrubí. Finančně akci
podporuje Obec Postupice. Jedná se
však především o materiální náklady.
Velký podíl na celkové rekonstrukci
objektu mají členové mysliveckého
sdružení a místních hasičů.
Do
místní
knihovny
v Postupicích bylo v letošním roce
pořízeno nové vybavení v hodnotě
32.000,- Kč. Částkou 27.000,- Kč
podpořil tuto akci Středočeský kraj.
V budově OÚ Postupice je
zřízeno pracoviště CzechPoint.
Toto pracoviště umožní občanům
přímý kontakt s vybranými úřady
jako je např. katastrální úřad, rejstřík
trestů, obchodní rejstřík, bodové
hodnocení řidičů aj. Termín zahájení
provozu zatím není znám. Obec čeká
na zařazení do databáze příslušného
registru. Datum zahájení činnosti
bude oznámeno.
V osadě Dobříčkov bylo
vybudováno dětské hřiště a
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osazeno herními prvky. Akci finančně
podpořil Stř. kraj dotací ve výši
35.000,- Kč. Celkové náklady na tuto
akci činí 58.000,- Kč. Ještě zde zbývá
vybudovat oplocení části této plochy.
V Lísku bylo dokončeno
dobudování veřejného osvětlení
osazením stožárů a namontováním
svítidel v západní části osady, kde
je předpokládána nová bytová
výstavba.
Mimo plánované rekonstrukce
vodovodního řadu jsme museli
přistoupit k rekonstrukci hlavního
vodovodního řadu před nákupním
střediskem v délce 100 m a nákladem
378.000,- Kč. Při opravě havárie bylo
zjištěno, že stávající řad byl v minulosti
vybudován velmi nekvalitně, tak
jak je postupně zjišťováno během
oprav v celé obci. Chyba je v tom, že
vodovodní potrubí bylo zasypáno
kameny. Postupem času nás zřejmě
čeká výměna celého vodovodního
řadu. Jedná se odhadem ještě o 3,5
km potrubí.
V měsíci červnu obec zakoupila
nový, silný traktor Zetor. Jeho cena
včetně příslušenství byla 1.260 tis.
Kč. Věříme, že tyto prostředky
vynaložené na pořízení této moderní
techniky se zúročí zejména v zimních
měsících při údržbě místních
komunikací.

Informativně ke
všem akcím
Od začátku roku 2009 bylo
prostavěno v rámci různých akcí 9
mil. Kč, na dotacích získala obec 2.800
tis. Kč a hodnota státních prostředků,
za které byla vybudována komunikace
od státní silnice do Dobříčkova,
dosáhla výše 2.324 tis. Kč.
Miloslav Půta
starosta obce
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O b e cně z áv a z ná v y h l áška č . 1 / 2 0 0 9

nevztahuje na dny 31. prosince a 1.
ledna každého kalendářního roku.

Článek 2
Vymezení
základních
pojmů
pro účely této obecně závazné
vyhlášky
1) Pojem veřejné prostranství je
upraven zákonem 1)
2) Pojem alkohol je upraven
zákonem 2)
3) Pojem návyková látka je
upraven zákonem 3)

Článek 4 - Výjimky
Starosta obce může na základě
žádosti pořadatelů kulturní či
společenské akce udělit výjimku ze
zákazu konzumace alkoholických
nápojů. O výjimku není nutno
žádat v případě, že akce je
pořádána či spolupořádána Obcí
Postupice.

o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce Postupice
se na svém zasedání konaném
dne 22. 9. 2009 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku.
Článek 1 - Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné
vyhlášky je v rámci zabezpečení
místních záležitostí veřejného
pořádku na území obce Postupice
vymezit některé plochy veřejného
prostranství, na kterých se
zakazuje konzumovat alkoholické
nápoje a užívat návykové látky a
tím vytvořit opatření směřující
k zachování veřejného pořádku,
ochraně občanů, zejména dětí a
mladistvých, před negativními jevy
provázejícími konzumaci alkoholu
a užívání návykových látek.

Článek 3
Určení veřejných prostranství, kde
je konzumace alkoholu a užívání
návykových látek zakázáno
Konzumace alkoholu a užívání
návykových látek je zakázáno
na
veřejných
prostranstvích
vyznačených na mapě obce
Postupice.
Mapa je přílohou č. 1 této
obecně závazné vyhlášky.
Zákaz konzumace alkoholu se

Článek 5 - Kontrola a sankce
Dodržování této obecně závazné
vyhlášky je oprávněna kontrolovat
Policie České republiky.
Porušení
této
vyhlášky
lze
postihovat
podle
zvláštních
právních předpisů.4)
Článek 6 - Vyhlášení a účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem po vyhlášení.
starosta obce v. r.
místostarosta obce v. r.

MAPA - Příloha č. 1

je nedílnou součástí obecně závazné
vyhlášky č. 1/2009

7
5

4

Číselné označení:

2
3

6

1

Mapa obce Postupice s vyznačením
veřejných prostranství, na kterých
je zakázána konzumace alkoholu a
užívání návykových látek.
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č. 1 – okolí ZŠ a MŠ (ulice Školní a
Na Výsluní)
č. 2 – okolí nemovitosti č. p. 3 a č. p.
8 (ul. Blanická a Benešovská)
č. 3 – náměstí Svatopluka Čecha
č. 4 – náměstí J. Franka
č. 5 – okolí nemovitosti č. p. 210
(nákupní středisko a v ul. Školní)
č. 6 – na pozemku parc. č. 397/2
a parc. č. 1027/3 (hráz rybníka
Papírník)
č. 7 – autobusové zastávky v obci
Postupice (ulice Blanická a Školní)
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Výzva
Žádáme tímto občany, aby
nenechávali
přesahovat
větve
stromů, keřů a ostatní zeleně ze
soukromých zahrad na veřejná
prostranství, jako jsou místní
komunikace a to především
chodníky. Nechávat přesahovat větve
ze soukromých zahrad na veřejná
prostranství je porušením Vyhlášky
o veřejném pořádku č. 1/2001.
Každé porušení této Vyhlášky může
být sankcionováno kompetentními
orgány dle zvláštních předpisů.
Provedení ořezu požadujeme do 31.
října 2009. Splnění této výzvy bude
kontrolováno kontrolním výborem
obce.
Dále
vyzýváme
vlastníky
odstavených motorových vozidel,
aby tato odstranili z veřejných
prostranství a to nejpozději také
do 31. října 2009. V opačném
případě bude odstavené vozidlo
odstraněno na náklady vlastníka
(provozovatele).
Miloslav Půta

Zlatá svatba
Dne 19. června 2009 oslavili
zlatou svatbu manželé Jiřina
a František Drážkovi z Čeliva.
Blahopřejeme a přejeme vše
nejlepší, hodně zdraví a štěstí do
dalších společných let.

Při této příležitosti bychom
chtěly opět upozornit spoluobčany,
že termín zlaté svatby není
v našich silách zjistit. Žádná
evidence sňatků není dostupná.
Proto prosíme děti, sousedy,
příbuzné a známé, aby nás o těchto
významných výročích předem
informovali. Rády oslavencům
poblahopřejeme. Mrzí nás, když se
o těchto událostech nedozvíme.
Děkujeme za spolupráci
Za SPOZ Jana Macháčková

Poděkování
Koncem prázdnin proběhla
v Postupicích akce na pomoc lidem,
které postihla letošní povodeň na
Moravě a ve východních Čechách.
Sběrné středisko bylo v budově
staré školy. Občané z Postupic a
okolních obcí sváželi oblečení a
další potřebné věci, které vybíraly
paní Andrová a paní Patráková.
Patří jim dík za obětavou a
nezištnou práci. Stejný dík patří i
dárcům, kteří podle vyjádření paní
Andrové a Patrákové přinášeli
opravdu věci potřebné a kvalitní,
nikdo se nesnažil zbavovat se
věcí nepotřebných. Je vidět, že si
naši občané uvědomují, že pomoc
bližních může potřebovat kdokoliv
z nás.
OÚ Postupice

Rekonstrukce kaple v Čelivu
V osadě Čelivo byla rekonstruována kaple na návsi. Hodnota díla činí
680.000,- Kč. Finanční prostředky této náročné rekonstrukce budou částečně
kryty z finančních prostředků EU v rámci projektu z Programu rozvoje
venkova ČR, (název projektu „Rekonstrukce kapličky v osadě Čelivo“, opatření
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie fiche 4 Ctíme svou minulost) a to
ve výši 387.121,- Kč. Zbývající částku hradila obec ze svých prostředků.
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Letní nálet kobylek

Jak se žije postupickým maminkám
Kdo
toto
léto
trávil
v Postupicích, rozhodně nebyl
ochuzen o nevšední zážitky, jak by
se možná v obyčejné středočeské
vesnici mohlo stát. Všichni jsme
byli totiž svědky v těchto končinách
zcela
ojedinělého
přírodního
úkazu - v Postupicích se usídlilo
hejno ničivých kobylek. Hejno
se během léta různě usídlovalo a
zase přemísťovalo, zvětšovalo a
zmenšovalo, rozdělovalo a zase
stmelovalo. Po sobě zanechávalo
nepřeberné množství odpadků,
zmatené, otrávené a zaskočené
obyvatele.
S přibývajícími dny nervozita
obyvatel stoupala a všichni
netrpělivě čekali. Čekali, že tak
jako ve své domovině se kobylky
seberou a odletí zase o dům dál.
Vydařené srpnové počasí kobylky
ale spíše podněcovalo ještě
k ničivějším náletům. Jen málokdo
našel odvahu s kobylkami bojovat,
třeba jen spreji na hubení hmyzu.
Hejno se ukázalo být velmi
odolným. Je září a bohužel ani
horší počasí ještě všechny kobylky
nezahnalo.
A co my maminky? Třeba
jen naše snaha vysvětlit dětem,
že s odpadkem se musí do
koše, přichází vniveč s každým
nalezeným papírem, PET lahví,
krabičkou od cigaret pohozenou
na zemi; že krásná průhledná
sklíčka jsou střepy, o které se může
ošklivě pořezat. A snad nejtěžší je
vysvětlovat, proč kobylky ničí i
jejich dětské hřiště.
Závěr? Snad jen, že tu nikdo
kobylky nechtěl a ony přesto přišly.
A je na nás všech, jak dlouho jim
dovolíme tu s námi být.
Štěpánka Tůmová

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

Postupický zpravodaj

strana 6

říjen 2009

RC Kost ičky

14 0 le t p o š t y v Po s t upic íc h

Kostičky ani přes léto nespaly
a s maminkami jsme se pravidelně
scházely. V červenci jsme podnikly
i první společný výlet - navštívily
jsme Kozí farmu a domácí muzeum
v Milovanicích. Dětí i maminek se
sešlo opravdu požehnaně. Nejprve
jsme si prohlédly muzeum a poté se
už netrpělivé děti dočkaly slíbených
koz. Jejich přítulnost však mnohé
překvapila a bylo slyšet i pláč.
Nakonec se ale všichni skamarádili
a bylo po slzách. Vše jsme zakončily
opékáním buřtů a na milovanickém
dětském hřišti strávily příjemné
odpoledne.
Druhý výlet na sebe nenechal
dlouho čekat. 14. září jsme nasedli,
tentokrát i s doprovodem několika
tatínků, do autobusu a rozjeli se
směr pražská ZOO. Dopolední
nepřízeň počasí k našemu štěstí
neodradila většinu zvířátek a děti
tak mohly vidět dovádějícího
ledního medvěda, odpočívajícího lva
i rozpustilé tučňáky. Zkrátka výlet se
všem líbil a už teď vymýšlíme, kam
vyrazíme příště.

V roce 1868 je v obecní kronice
první písemná zmínka o poštovním
úřadě v Postupicích. Jednalo se o
sběrnu psaní spadající pod poštu
Benešov.
31. srpna 1869 byl dle c.k.
Vídeňského poštovního věstníku
zřízen poštovní úřad Postupice.
Pošta byla umístěna v č. p. 15
(dnes Šustovi). Spojení s poštou
Benešov udržoval pěší posel. Po
složení služební přísahy a zaplacení
kauce 200 zl. byl jmenován prvním
poštmistrem nové pošty Karel Brýll.
Na základě smlouvy mu náležel
roční plat 100 zl. a úřední paušál
20 zl. V roce 1873 přebírá úřad
pan Krása. Po něm byl jmenován
poštmistrem místní obchodník
Vilém Mootz. Během jeho služby
v r. 1890 bylo zavedeno telegrafní
spojení. Po r. 1900 byl poštovní úřad
přemístěn do domu p. Mootze č. p.
87 (dnes J. Šesták), ve kterém byl až
do r. 1960.
V r. 1915 přebírá úřad dcera p.
Mootze Josefa Mootzová. V období 1.
světové války uvádí obecní kronika,
že pošta má tři listonoše od vojny
osvobozené (viz. staré dochované
foto). Kronika rovněž uvádí postřeh
o provozu pošty. “V neděli býval
hrozný shluk lidí před vydáváním

Od září jsme také zahájili
pravidelné kroužky, na které je
stále možné se přihlásit. V pondělí
probíhá od 10 hodin cvičení s dětmi
cca od 1 roku, ve čtvrtek od 10
hodin Výtvarná činnost pro děti cca
od 1,5 roku. V úterý je otevřena pro
všechny od 14,30 hod. herna.

došlých psaní. Každý dychtivě čekal
alespoň lístek od svého drahého
z vojny. Všedního dne byla zase
pošta přeplněna zásilkami (hlavně
chleba) za vojáky posílanými.” V této
době byly poštovní zásilky voženy
na nádraží poštovním poslem na
trakaři.
Od roku 1918 byla zavedena
poštovní jízda z Popovic přes
Postupice do Benešova. Údaje z r.
1921 uvádějí, jak se měla pošta k
světu . Za tento rok bylo podáno
2.551 balíků, 7.188 rekomand, 594
telegramů. Denně docházelo 122
výtisků novin a časopisů. V r. 1924
byla pošta připojena na telefonní síť.
V této době byly v obci 4 telefony,
v r. 1938 10 stanic. Od r. 1960, kdy
se pošta přestěhovala do č.p. 128,
kde je dodnes, se zde vystřídalo
několik poštmistrů, manipulantek a
doručovatelů. V r. 1980 přichází jako
vedoucí pošty p. Ludmila Kotková,
která vede poštu stále. Za jejího
působení byl zrušen
manuální
tel. přepojovač. V r. 1998 bylo
zavedeno motorizované doručování
a současně bylo k poště Postupice
převedeno 9 obcí z okolí Popovic a
4 z Chotýšan.
Jiří Šesták

Těšíme se na vás i vaše děti!
za RC Kostičky Štěpánka Tůmová

Popiska k fotografii:
Zaměstnanci pošty - p. Mootzová,
doručovatelé F. Průcha, Nádvorník a
Rudolf Šesták - poštovní posel, který
vozil na trakaři zásilky z nádraží na
poštu.
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Pokračování ze str. 1
strážmistr Josef Neumann (Čech).
Práce zde bylo dosti, neboť prováděla
se stále ještě regulace Chotýšanky a
rybníků stržených hroznou povodní
r. 1906 (viz můj rukopis „Městečko
Postupice“).“
Strážmistr Wurst odešel z jara
1911 do výslužby a usadil se
v Postupicích. Jeho nahradil dočasně
strážmistr Josef Lízl, Antonín
Honců a konečně definitivně Josef
Macháček. Hlídkový obvod byl
dosti veliký, výhodou však byla zde
železnice. Dokončováním regulace
práce však postupně ubývalo“.

odešel strážmistr Josef Macháček na
Slovensko a já přejal od něho vedení
stanice, jež byla posud umístěna ve
starém pivovaře čp. 132.“
Velkostatek potřeboval tohoto
domu pro byt hospodářského
správce, a proto se lesní úřad (lesmistr
Karel V. Mixa v r. 1920

Citace: „Vrátil jsem se do Postupic.
Osmidenní dovolená se ze zdravotních
důvodů protáhla až do 12. února 1919.
Vyhledav zatím v Postupicích byt u čís.
118, přestěhoval jsem 15. prosince 1918
svou rodinu s tchýní Marií Hegerovou
do Postupic. Dne 12. února 1919

Koncem roku 1920 požádal Karel
Mixa o přidělení k účetní četnické
službě a vykonal na ministerstvu
vnitra v Praze zkoušku z četnické
účetní služby. V březnu 1921 byl
jmenován vrchním strážmistrem pro
účetní služby a přidělen do Benešova,
kam denně dojížděl z Postupic.
Citace: „Koncem roku 1921 zaujaly
mne Postupice svou historií. Sehnav
běžné prameny, počal jsem studovati
v archivu farním i lesního úřadu. Snesl
jsem takové množství poznatků a
dokladů, že jsem začal pracovati na
objemném díle o Postupicích. Zatím
však byl jsem v srpnu 1922 přeložen
k zemskému četnickému velitelství pro
Slovensko do Bratislavy, kam jsem se
27. září 1922 odebral. Rodinu zanechal
jsem v Postupicích.“

V roce 1913 byl Karel Mixa
s četnictvem několik měsíců v Haliči
(posilování četnictva v Haliči
při růstu napětí mezi Poláky a
Rusíny před volbami do haličského
zemského sněmu).
Po vypuknutí 1. světové války
jako četník nerukoval k vojsku,
úkolem četnictva bylo zvýšenou
činností dohlížet na bezpečnost
v obvodu. Počátkem února 1916 byl
povolán do Prahy a určen za velitele
stanice polního četnictva (mělo za
úkol zajišťovat pořádek v týlu fronty
za armádou) v obsazeném ruském
Polsku v Lopienniku u Krasnostanu.
Domů dojížděl pravidelně čtyřikrát
do roka. Po dlouhém čekání dostal
konečně v říjnu 1917 povolení
k sňatku. Teprve po čtyřleté službě
mohl tehdy četník žádat o povolení
k ženění a na povolení čekal další
čtyři roky. Dne 18. listopadu 1917 se
oženil s Marií Hegerovou. Narodily
se jim dvě dcery – Libuše (12.
10. 1918) a Marie (7. 3. 1920). Po
skončení 1. světové války se Karel
Mixa vrátil do Postupic.

„V Postupicích zúčastnil jsem se
z počátku i spolkového života. Stal
jsem se členem Čtenářského spolku,
počal hráti divadlo a založil v březnu
1920 s učitelem Václavem Andrštem
„Sokol“.“

Klement Liewald) zasazoval o
to, aby se stanice přestěhovala.
Dával pro ni místnosti v bývalé
tovární budově na Podlesí č. p. 103.
Konečně toho dosáhl a stanice se
přestěhovala v červnu 1919 na
Podlesí. Stanici jsem následoval i já
s rodinou a nastěhoval se do jejího
sousedství v 1. patře. Tento byt byl
daleko větší a příjemnější než u
Paurů (č. p. 118). Kuchyňka tam
byla malá a vlhká, zde velká, suchá,
světlá , jíž po levé straně sousedil
veliký pokoj (největší místnost
v budově), po pravé straně menší
pokojík. K bytu na Podlesí byla
také přidělena část zahrady.
V červenci přejal ode mne vedení
stanice vrchní strážmistr Bedřich
Bardonek. Nastěhoval se na
Podlesí do velkých dvou místností
ve zvýšeném přízemí.“

„Volný čas věnoval jsem napsání
knihy o Postupicích. Koncem roku
1924 byl jsem konečně s rukopisem
hotov. Pro abnormální poměry
v českém knihtiskařství nebylo možno
knihu vydati tiskem. Čistopis nabídl
jsem městečku Postupice za 1 000 Kč,
jež jsem také obdržel. Rukopis díla
uložil jsem do své knihovny.“
Rodina se z Postupic do Prahy
– Nuslí přestěhovala roku 1929. Karel
Václav Mixa zemřel v Praze 6. října
1950.
Tolik stručný životopis Karla
Václava Mixy.
Na konci návštěvy si manželé
Váškovi prohlédli budovu č. p. 103 na
Podlesí, ve které bydlel dědeček paní
Váškové spolu s její maminkou Libuší.
Po rozloučení odjeli zpět do Prahy.
Připravil Petr Slavíček
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Sbor dobrovolných
hasičů Jemniště
V sobotu 27. 6. 2009 se na
fotbalovém hřišti v Postupicích
konal 3. ročník soutěže Sboru
dobrovolných
hasičů
Jemniště
v
požárnických
disciplínách
v kategorii mladých hasičů a
družstev mužů a žen. Mladí hasiči
soutěžili ve štafetovém běhu 4x60m,
upravené štafetě CTIF 7x60m a
požárním útoku Plamen. Družstva
žen a mužů soutěžili v netradiční
štafetě 7x60m s překážkami a
v požárním útoku. Soutěže se
zúčastnilo devět družstev mladých
hasičů, sedm družstev žen a sedm
družstev mužů. V kategorii mladých
hasičů do 11 let vyhrálo družstvo
SDH Jemniště a ve starší kategorii do
15 let zvítězili mladí hasiči z Čechtic.
Kategorii žen a mužů vyhráli hasiči
z Kozmic. Soutěže se zúčastnili
i hasiči z Jankova, účastníci
letošního
republikového
kola
v požárním sportu, kteří skončili
na druhém místě. Před samotným
vyhlášením předvedly hasičky z
Jemniště v replikách dobových
uniforem obsluhu koňské historické
stříkačky, která byla tažena koňským
spřežením. Třetí ročník soutěže
byl pořádán s přispěním hejtmana
Středočeského kraje MUDr. Davida
Ratha, Obce Postupice, společnostmi
K S F spol. s r.o., BENEA s.r.o., ND
Logistics CZ s.r.o., DANONE a.s.
a České spořitelny a.s., pobočka
Vlašim.
Od pátku 10. 7. do neděle 12. 7.
jsme uspořádali pro mladé hasiče a
děti vodácký výlet na řece Sázavě
z města Sázavy do Pikovic. Páteční
„pádlování na oleji“ a „překonání“
pěti jezů jsme ukončili přiražením
u břehu kempu Bajkomur ve
Zlenicích. Při sobotní „plavbě“
bylo před námi zdolání třech jezů.
Sobotní den jsme tak jako v loňském
roce ukončili ve Zbořeném Kostelci.
V letošním roce bylo dost vody,

říjen 2009

ti, kteří si „netroufli“, jezy vůbec
nesjížděli. Bylo to lepší z důvodu
bezpečnosti. Jinak peřejí bylo pod
Krhanicemi dost. Oproti loňskému
roku, kdy se nikdo „necvak“, to bylo
letos horší. Alespoň to pěkně „jelo“
a bylo to s adrenalinem. Do vody šli
skoro všichni, někdo i vícekrát, ale
jak se říká, správný vodák se musí
„cvaknout“. Po zprávě, že se nedaleko
jeden vodák utopil a jednoho „odvezl“
vrtulník, jsme v neděli skončili těsně
před cílem, a to v Kamenném Přívozu.
Víkendu se celkem zúčastnilo 28 lidí
(někteří byli pouze v sobotu nebo v
neděli nebo někdo přijel za ostatními
pouze do Zlenic či do Zbořeného
Kostelce pod stan). Pokud to v příštím
roce už vyjde, chtěli bychom vyrazit na
čtyři dny na Vltavu.

hoře Říp, kde jsme si „ověřili“ jak to
vlastně bylo s tím naším praotcem
Čechem. První noc víkendové akce
jsme přespali u hasičů města Štětí,
kde jsme si uvařili i něco na zub.
Sobotní putování bylo naplánované
po CHKO Kokořín. Po příjezdu do
Kokořína jsme postavili v kempu šest
stanů a vyrazili na hrad Kokořín. Po
prohlídce hradu jsme ještě vyrazili
na menší túru a prohlídli ve skalách
menší jeskyně a pokračovali na
skalní úkaz „Pokličky“ připomínající
hrnce s pokličkami. Příroda,
kterou vedly turistické stezky, byla
nádherná. Vzhledem k tomu, že
bylo v neděli hezké slunečné počasí,
slíbili jsme dětem, že vyrazíme do
Mšena a navštívíme tam koupaliště,
které nám bylo doporučeno. Hned

Předposlední
víkend
o
prázdninách, od pátku do neděle, jsme
s mladými hasiči vyrazili na „puťák“,
který byl naplánován do okolí bájné
hory Říp a CHKO Kokořín. V pátek
ráno, odjezd vlakem z Postupic v 6
hod 23 min., jsme vyrazili na cestu.
Jedná se o akci, kdy každý rok jezdíme
po vzoru „APALUCHA“ z komedie
století „S tebou mě baví svět“, bez
našich „drahých, milých a krásných
poloviček“, maminek (pozn. pro
nás dospělé je to bez těch „drahých
poloviček“). Páteční cíl akce byl na

na začátku nedělní túry byl opravdu
„pěkný“ výšlap do prudkého
kilometrového
kopce
skalní
rozsedlinou (v některých místech
byla jen metr úzká). Cíl cesty stál za
to! Koupaliště z první republiky bylo
opravdu perfektní. Po vykoupání
jsme vyrazili na vlaky „ k domovům“
(čekalo na nás pět přestupů). Za celý
víkend jsme našlapali poměrně dost
kilometrů (v pátek přibližně 6 km,
v sobotu kolem 8 km a v neděli asi
taky 6 km), ale naštěstí bylo hezky a
skoro vůbec nepršelo. Oproti dvěma
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předešlým letům jsme všechny věci,
jako byly stany, spacáky, oblečení
a nějaké to jídlo a pití, nosili sami
v krosnách a batozích. Takže to
byl opravdový „puťák“, kterého se
zúčastnilo šestnáct mladých hasičů a
pět dospělých.
Miroslav Fürbacher, velitel a vedoucí
kol. mladých hasičů SDH Jemniště

Po s t u p i c k ý
moučník
20. 09. 2009 proběhl v Sokolovně
první
ročník
Postupického
moučníku. Akci organizovali Blanka
Jíšová a Zdeněk Janů. Podmínky
soutěže byly vyhlášeny už na
konci srpna. Zúčastnit se mohl
každý z Postupicka. Přihlásilo
se 22 soutěžících a už toto číslo
naznačovalo, že o akci bude zájem.
Týden před samotnou soutěží hlásila
paní Fejtková z místní samoobsluhy
zvýšený počet prodeje mouky
– soutěžící zřejmě trénovali.
V den „D“ se do slavnostně
vyzdobené Sokolovny dostavili
s předstihem soutěžící, kteří
donesené
moučky
umístili
k pořadovému číslu, jež si vylosovali.
Potom si sedli do místa v hledišti a
sál se otevřel i pro diváky a nakonec
i pro porotu. Tak byla zajištěna
anonymita při hodnocení porotci.
Porota byla ostatně vybrána s velkou
pečlivostí – předsedkyní byla
Kristýna Szekerová, profesionální
cukrářka, dále pak paní Konšelová,
paní Gruberová, paní Pěkná, pan
Láník, pan Šetek a za hosty pan
Pokorný (účast v porotě si vylosoval
na místě). Diváci přišli v hojném
počtu a soutěžících bylo nakonec
21. Pohled na vyrovnané moučníky
a zaplněné hlediště byl důkazem,
že se umíme sejít, obětovat volný
čas a dobře se bavit. Jak zdůraznila
Blanka Jíšová, vítězem se stal
každý, kdo přinesl svůj výrobek a

nechal si jej kritizovat porotou i
sousedy. Vyžadovalo to kus odvahy
a pořádnou dávku smyslu pro
dobrou věc. Velký dík patří všem
soutěžícím, ale i porotě, která se
dobrovolně ujala nelehkého úkolu
zvolit ten „NEJ“. Všechny moučníky
byly senzační. Ale vyhrát mohl
jen jeden – ve strhujícím finále
zvítězila Michaela Šetková. Její
výrobek měl chuťově vyvážený
poměr těsta, náplně i polevy. Porota
jej ocenila vyrovnaným bodovým
ohodnocením. Byl jedním ze dvou
moučníků, které v soutěži nedostaly
nižší počet bodů než pět (horší
známku než pětku nedostala už
jenom Petra Brabencová). Míša si
domů odnesla nejenom pohár, ale
i 10kg mouky a 30 vajec. V těsném
závěsu se pak umístili moučníky
Jarky Andrové (vynikající roláda)
a Petra Szekera (lehký, osvěžující
desert). Za zmínku stojí i další
moučníky – lahodné tiramisu,
křehký moučník z bramborového
těsta, banánové řezy, dokonalé
brownies, nadýchané
větrníky
a prostě všechny, které diváci
labužnicky ochutnávali. Hned po
předání poháru pro vítěze jsme
totiž vstoupili do druhé části
soutěže. Soutěžící zaujali postavení
u svých moučníků, vystoupili tak

z anonymity, a k hlasování se dostali
diváci. Všichni platící dostali při
vstupu korálek, kterým ocenili
moučník nejchutnější z jejich
pohledu. Diváckou soutěž vyhrála
Jaroslava Andrová , která si rovněž
odnesla pohár – cenu diváků.
Odpoledne bylo vydařené a
zase máme o čem mluvit a o čem
přemýšlet. Pokud nám zůstane
nadšení, pak se můžeme těšit na
další akce podobného typu. A
nemusíme zůstat u moučníku – což
takhle zelí, klobásy, kuřata, polévky,
omáčky, saláty……?? Máme témata
na mnoho let dopředu. A už vážně
přemýšlíme, jak by se dalo….
Soutěže se zúčastnili (dle
vylosovaného pořadového čísla):
Věra Sochůrková (Dobříčkov),
Štěpánka Tůmová, Jitka Šestáková,
Jiřina Turková, Jitka Mrázková,
Lenka Pokorná, Jana Chrpová,
Marcela Vávrová, Marie Jíšová,
Luděk Turek, Jana Furbacherová
(Lísek), Petra Brabencová, Jaroslava
Andrová,
Dagmar
Tůmová
(Městečko), Eva Venderová (Lísek),
Petr Szeker, Sabina Nová, Jana
Vobecká (Chalupy), Blanka Suchá
(Roubíčkova Lhota), Jana Krkavcová
(Nová Ves), Michaela Šetková.
Mgr. Blanka Jíšová
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Z á k l a d n í a M a t e ř s k á š k o l a v Po s t u p i c í c h i n f o r m u j e
jak si správně stoupnout do družstva,
v dílnách a učit je zacházet
Člověk na svém místě pracovat
aby se mohlo pořádně závodit.
se dřevem, sklem, kovem a jinými
Tak tu máme zase podzim a s ním
spojený i začátek školního roku. Ne
každému dítěti se chce ráno do školy.
Začíná to někdy už tím: „Vstávej!“
„Proč? Chci spát.“ Někomu se
nechce jenom vstávat, někomu se
učit, někdo naopak vyskočí a už se
žene za kamarády. Víme všichni, že
se vše opakuje, za nás to nebylo jiné.
Sotva děti projdou školními vraty,
u dveří již stojí pan školník, který
rozdává dobrou náladu. Hlouček
dětí stojících kolem něho na něj chrlí
svoje starosti, problémy a zážitky
nejen z prázdnin, ale i z předešlého
dne. A děti hned zapomenou, že
se jim dnes kvůli učení do školy
nechtělo.
Po zvonění se rozejdou všichni
za svými povinnostmi. Děti do tříd
a pan školník po své práci. Opraví,
na co mu síly stačí ( a že té síly má
hodně), i zahradu udržuje v pořádku.
A to teploučko, když uhodí mrazy.
Kromě svých povinností si udělá
v odpoledních hodinách čas i na
děti. Vede rybářský kroužek, kam
chodí nejen chlapci, ale i děvčata.
Od letošního roku bude ještě s kluky

materiály. Nápadů má spoustu a
elánu ještě víc.
Děti ho respektují, i když na
ně občas také zahudrá, když někde
něco pohodí, když někdo nezdraví,
když má snahu ničit nebo ubližovat
kamarádovi. Nadšeně a zcela
dobrovolně se zapojuje i do akcí
pořádaných školou např. Masopust,
Čerti, Vánoční besídka …..
A tak pane Grubere, Václave,
Venco, Vašku, jen tak dál a díky.

Zkrátka: každý
má
svou
nepostradatelnou úlohu a všichni
dohromady jsme ta správná parta.
Tak ať se nám všem v novém
školním roce daří, ať se máme rádi,
ať se nezapomínáme usmívat a smát.

Hana Říhová

Prevenci v oblasti bezpečnosti
a ohrožení v různých životních
situacích a v oblasti požívání
návykových látek se naše škola
věnuje řadu let.
I v letošním školním roce
navštívila druháčky nadpraporčík
Zuzana Stránská i s plyšovým
psem Ajaxem. Přivezla s sebou
jeho Zápisník, ze kterého se budou
děti učit. S velkým zaujetím děti
naslouchaly vyprávění o práci
policie.
V obrázkové knížce Ajaxův
zápisník v průběhu školního roku
najdou žáci informace o různých
životních situacích. Postupně se
seznámí s prací policie, získají
znalost o základních pravidlech
silničního provozu, pravidlech
chování
z
hlediska
vlastní
bezpečnosti, o návykových látkách,
různých
životních
nástrahách
ze strany špatného kamaráda.
V hodinách mají možnost před
kolektivem říci svůj názor a učí se
řešit nepříjemné situace.
Z vlastních zkušeností vím, že
děti umí spontálně hovořit o svých
vlastních špatných zkušenostech. A
že je tato témata baví, o tom svědčí
i loňská výtvarná soutěž „Bezpečné
prázdniny s Ajaxem,“ kterou
vyhlásila Policie ČR v Benešově.
Děvčata naší školy V. Priknerová,
G. Zachová, P. Němečková a S. Nová
za kolektivní práci získala 3. místo.
Začátkem letošního školního roku

Mateřská školka
Dovolená i prázdniny už skončily
a my jsme zase zpátky ve školce.
Z některých „malých“ dětí se stali
předškoláci a ti berou svou úlohu
od počátku velmi vážně: pomáhají
mladším kamarádům při oblékání
v šatně i po spaní, starají se, aby
slziček, které se náhodou vykoulí
při vzpomínce na maminku, bylo co
nejméně a při kreslení a malování
„důležitě radí“, jak držet štětec, jak
dát pozor, aby se nevylila tuš nebo

Kamila Marešová, učitelka MŠ

AJAX
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se zapojují děti do další soutěže
„Nehoda není náhoda,“ která je
zaměřena na prevenci úrazů.
Všem dětem přeji bezpečnou
cestu do školy a co nejméně úrazů.
Jaroslava Pilátová
tř. učitelka 2. a 5. třídy

Nová podlaha v tělocvičně
Naše škola sídlí v 50 let staré
budově. Postupně zde musí docházet
k opravám a modernizacím
vyhovujícím jak bezpečnostním, tak
i hygienickým normám.
Každý rok se snažíme něco
opravit, upravit, vylepšit. Vše se
ale odvíjí od výše provozních
prostředků, které můžeme použít. A
protože se jedná o finančně náročné
akce, které vyžadují opravdu
veliký zásah do našeho rozpočtu,
snažíme se o získání prostředků
i z jiných zdrojů. V posledních
letech jsme podali několik žádostí
o dotace. Úspěšní jsme byli např.
u Středočeského kraje. Z prvního
grantu v roce 2007 se nám podařilo
zařídit nové sociální zázemí, šatnu
a osvětlení v tělocvičně a teď jsme
chtěli opravit podlahu.
Parketový povrch byl 30 let
starý a značně opotřebovaný. Kvůli
bezpečnosti dětí, ale i dalších
sportovců, kteří naši tělocvičnu
využívají, bylo potřeba upravit
povrch do neklouzavé podoby. Podali
jsme si tedy projekt „Sportujeme bez
klouzání“ do Fondu sportu a volného
času Středočeského kraje. Podařilo
se nám získat 70.000,- Kč. Proto
se během prázdnin nesly školou
zvuky frézování, broušení, vysávání
a byl cítit tmel a lak. Výsledkem
je nová krásná lesklá a především
neklouzavá podlaha s logem školy
uprostřed.
Poděkovat musíme firmě pana
Vlastislava Jakeše MAN z České
Bělé, která svou práci odvedla
opravdu
profesionálně.
Máme

radost, že podlaha bude dalších pár
let sloužit svému účelu, ať už půjde
o akce školy nebo kroužků pro naše
žáky, o využití tělocvičny veřejností
nebo o akce sportovní i společenské
pro všechny návštěvníky školy.
V mateřské škole se nám během
letních prázdnin podařilo zrenovovat
sociální zařízení v přízemí, včetně
rozvodu teplé vody a částečně i
kuchyňky v obou patrech budovy.
Tyto opravy si vyžádaly 271.000,- Kč
z příspěvku na provoz od našeho
zřizovatele OÚ Postupice.
S jeho velkým přispěním byla
podána žádost
Státnímu fondu
životního prostředí o dotaci na
zateplení budovy ZŠ i MŠ. Ještě
bychom rádi upravili hřiště za
školou. Projekt již máme připraven,
čekáme jen na vhodně vypsaný
dotační titul, který by se hodil na
naše požadavky.
Miroslava Ottlová, Jana Jíšová

Prázdninový tábor
V současné době se pro děti
pořádá o prázdninách dost dětských
táborů s různou cenou i s různým
zaměřením. 11 dětí z naší školy se
zúčastnilo letního týdenního tábora
v Karlových Varech. Bydleli jsme ve
školní tělocvičně ve Šmeralově ulici

a vařili jsme si jednoduchá jídla.
Prohlédli jsme si důkladně lázeňské
město, vyhledali a ochutnali všechny
prameny, jeli lanovkou na vyhlídku
Diana, chodili po turistických
vycházkách po okolí. Zajeli jsme na
hrad Loket, který se nám moc líbil.
Na zpáteční pěší cestě kolem řeky
Ohře jsme si prohlédli Svatošské
skály a seznámili se s jejich pověstí.
U Doubí naše cesta pokračovala
kolem vesničky SOS k autobusu
městské dopravy. Jedno celé
odpoledne jsme byli na pískovém
přírodním koupališti se spoustou
zábavných dětských prolézaček. Na
cestách a hlavně po večerech bylo
moc a moc legrace. Až budeme ve
vlastivědě probírat Karlovy Vary a
okolí, všechny znalosti se uplatní.
V závěru pobytu jsme hráli
večer hru, při které jsme náš tábor
hodnotili. „Mně se líbil hrad Loket,
je to tady fakt hezký.“ „Bylo tady
moc dobře. Týden byl úžasný. Musím
to doma vyprávět mámě a tátovi a
Monice, jak to tady bylo úžasné.“
S přípravou tábora jsem měla
dost práce, ale spokojenost dětí
a jedna milá SMS od rodičů
s poděkováním za práci mi vše
vynahradila.Už přemýšlím o dalších
výletech a prázdninovém táboře
v jiném koutě republiky.
Jaroslava Kostohryzová
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Všechny milovníky umění a zvláště zábavy zveme na

divadelní představení v Sokolovně Postupice
Vystupují ochotníci děti a dospělí.
Režie: Blanka Jíšová, produkce: Zdeněk Janů

24. října - POPELKA - představení dětských herců

Hrají: Edita Filandrová, Simona Filandrová, Adam Fürbacher, Pavel Jíša, Štěpán Kladiva, Aneta Kottnauerová,
Jan Pokorný, Anna Suchá, Klára Suchá, Zdena Suchá, Natálie Šetková.

28. listopadu - STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - představení dospělých herců
Hrají: Marta Filandrová, Pavel Filandr, Jana Fürbacherová, Miroslav Fürbacher, Zdeněk Janů, Blanka Jíšová,
Jiří Kladiva, Hana Kladivová, Martin Pokorný, Blanka Suchá, Petr Suchý, Jitka Šestáková, Václav Šesták,
Michaela Šetková, Stanislav Šetek, Monika Zachová.

BŘIŠNÍ TANCE - každé pondělí od 20 hod.
v prostorách RC Kostičky (areál MŠ Postupice)
Jemnišťská škodná
Rádi bychom se se všemi dalšími
obyvateli naší obce i širšího okolí
podělili o naše poznatky, které
jsme získali v období posledního
roku, kdy nám na malém Jemništi,
které čítá pár chalup, vyrostla
veliká škodná. Ta se tady zatím
zaměřuje na mladé stromky,
speciálně lipky, které místní
dobrovolní hasiči za podpory
Obecního
úřadu
Postupice,
vysazují u kapličky, umístěné
uprostřed obce. První lipku,
která se začínala pěkně rozrůstat,
byla námi řádně ošetřovaná,
prořezávaná, aby vytvořila pěknou
korunku, rozsekal škodič sekyrou
tak, že se rozpadla. To nenechalo
v klidu vnuky paní Vackové,
bydlící vedle kapličky, kteří lipku

krásně svázali a sanovali tak, že
se přes zimu tzv. chytla a dřevo
se v sebeobranném reflexu srůsty
počínalo spojovat. Přesto došlo na
jaře v letošním roce k odstranění
stromku a jeho náhradě lipkou
novou. Hasiči vykopali pořádnou
sadební jámu, a do ní zahradník p.
Zeman usadil nový krásný stromek,
kolíky odborně zabezpečil jeho
správný růst. Jaké zklamání však
všechny čekalo, když počátkem
července škodná opět vylezla ze
svého doupěte a udeřila! Korunka
stromku zlomená, rozčarování ve
vsi velké! Tak zase budeme hledat
novou cestu pro obnovu hezkého
vzhledu prostranství u kapličky a
vysazení nové kultury!
Chceme tímto apelovat na
všechny, kterým není lhostejný

vzhled obce, aby v případě, že se
jim podaří zahlédnout jemnišťskou
příšeru, neváhali a její identifikaci
sdělili Policii ČR, aby mohla
podniknout další kroky. Nutno
ovšem ještě uvést velmi důležitý
poznatek, že škodič vyhledává
zásadně tmu a využívá poruchy na
veřejném osvětlení, kdy je zářivka
u kapličky mimo provoz.
Nás, hasiče z Jemniště, tyto
vandalské způsoby neodradí od
úsilí důsledně a soustavně zlepšovat
prostředí kolem sebe. Doufáme, že
vynaložením osobního úsilí a naší
prací zajistíme, že se zbabělost
podaří porazit.
Za SDH Jemniště: Veverka, Jelínek,
Těšina, Málek, Stejskal, Štětina
Za nečleny SDH: Tůma, Zeman
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