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Nové dětské hřiště
v Postupicích
V Postupicích, jak asi každý
již zaznamenal, vyrostlo přes
prázdniny nové dětské hřiště. Ptáte
se, jestli bylo potřeba, jestli to
staré nemohlo ještě nějakou chvíli
sloužit, jestli prostě jen nestačilo
opravit? Pravda je taková, že staré
hřiště zase tak staré nebylo, ale
bylo již značně poškozené, a to
hlavně tlením dřeva, ze kterého
bylo převážně zhotoveno.

V roce 2009 obnovený kříž na pohřebišti vojáků Na Hrobech.

Foto z r. 1950, kde je zachycen železný most postavený po povodni.
Letošní léto připravilo našim motoristům problémy při stavbě nového
mostu přes Chotýšanku směrem na
Milovanice. Zbouraný starý most
nahradil provizorní.
První písemné zmínky o postupických cestách, lávkách, mostech
jsou popsány v roce 1788 v Josefínském katastru a z něho se dovídáme,
že z Postupic šla cesta přes potok kolem lesa Hůry do Milovanic, kde byl
zřejmě brod, pro pěší sloužila přes
potok dřevěná lávka.
V kronikách se dále můžeme
dočíst: V roce 1858 byla lávka u
milovanické cesty zrušena a nahrazena mostem dřevěným zhotoveným
Josefem Harvanem z Milovanic tak
zvanou „trhanicí“ to je lidový název
k označení mohutných štípaných desek /fošen/ z dubových trámů, tloušťka 8 až 16 cm, výška 25 až 60 cm,

délka 4 až 12 m. Do spolku na tuto
stavbu musely přispět obce Postupice,
Jemniště, Lísek, Milovanice, Čelivo,
Holčovice. Není zaznamenáno jakou
částku která obec zaplatila.
Když se v roce 1870 začal stavět
přes Chotýšanku kamenný most, žádal postupický farář František Xaver
Rádlo zastupitelstvo obce, aby se při
stavbě mostu udělala taková úprava,
která by umožnila časem na mostě
umístit sochu sv. Jana Nepomuckého,
patrona proti povodním. Jeho přání
nebylo vyslyšeno. (Povodeň přišla
roku 1906)
Řádné silnice dočkaly se Postupice až v roce 1870. Tehdy byla na
náklad okresu vystavěna nová silnice
z Jemnišť do Milovanic. Most Harvanův byl zrušen a nahrazen důkladným mostem z kamene.
Tento kamenný most bohužel stál
Pokračování na str. 8

Bylo proto více než rozumné,
když se naskytla možnost dotace
na nové hřiště, že ji obec využila.
Ke zpracování projektu, který
podávala obec, se připojila nejenom
škola, ale i mateřská školka a RC
Kostičky. Všechny určitě potěšilo,
že i díky společné práci obec dotaci
opravdu obdržela.
Mohlo se tedy přistoupit k
samotné realizaci, kterou provedla
autorizovaná firma. Prvky starého
hřiště byly odstraněny, a nahrazeny
zcela novými. Součástí hřiště je
nyní velká multifunkční sestava se
skluzavkou, tunelem, horolezeckou
stěnou a provazovou prolézačkou.
Dále se zde nacházejí dvě houpačky,
jedna s klasickým prkénkem a
druhá jako provazový koš pro ty
úplně nejmenší, kteří třeba ještě ani
sami nesedí, kyvadlová houpačka
pro čtyři děti, dvě pružinová
houpadla, prolézací housenka
a dětmi nejoblíbenější prvekkolotoč. Hřiště do budoucna ještě
doplní nové lavičky, odpadkový
Pokračování na str. 4
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Usnesení č. 3/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 15.6.2012 od
17 hod. v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2 dle návrhu hospodářky
obce p. Matouškové.
2. ZO souhlasí s hospodařením
Obce Postupice za rok 2011 a
schvaluje závěrečný účet obce
Postupice za rok 2011 včetně vypořádání hospodářského výsledku
bez výhrad.
3. ZO souhlasí s hospodařením
svazku obcí CHOPOS za rok 2011
a schvaluje závěrečný účetDSO
CHOPOS za rok 2011 s výhradou.
4. ZO schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1459/1, ost. plocha
v k.ú. Milovanice, o výměře 64 m2
panu JB za obvyklých podmínek.
5. ZO odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku parc.č. 112317,
ost. komunikace, v k.ú. Nová Ves,
MF. ZO doporučuje žadateli předložení písemného souhlasu občanů Nové Vsi, především sousedů.
6. ZO schvaluje PO ZŠ a MŠ
Postupice nákup dlouhodobého
hmotného majetku do školní kuchyně z provozního příspěvku na
rok 2012. Jedná se o smažící pánev
v pořizovací hodnotě 100.788,- Kč
a robot univerzální za 81.900,- Kč
+ související pořizovací náklady
(posílení jističů, montáž apod.).
Odpisový plán DHM bude předložen na dalším jednání ZO.

rozpočtu Středočeského kraje v
rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. ZO schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na akci “Výměna oken a
zateplení budovy OÚ v Postupicích”. Jako dodavatele této stavby
schvaluje firmu Rebu-stav s.r.o.,
Polská 1621/1 L 120 00 Praha 2,
IČ 28950291.
9. ZO schvaluje jako dodavatele
prvků dětského hřiště v Postupicích firmu Bonita Group Service
s.r.o., Koráb 131,66601 Tišnov, IČ
27738795.

Rozhlas do kapsy
Opětovně upozorňuji na možnost získávat informace z obecního úřadu formou krátkých
textových zpráv (SMS) do Vašeho
mobilního telefonu.
Tato služba je poskytována
zdarma, k zaregistrování stačí
poslat jednu textovou SMS zprávu
z Vašeho mobilního telefonu.
Registrační SMS odešlete na
telefonní číslo obecního úřadu
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317 796 220 ve formě:
1. REGISTRUJ mezera JMENO
mezera PRIJMENI mezera POSTUPICE mezera ULICE mezera
CISLO POPISNE
nebo
2. REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera
MISTNI CAST mezera CISLO
POPISNE
V případě nejasností kontaktujte obecní úřad a my Vám rádi
pomůžeme.
Miloslav Půta, starosta

V krátkosti z obce
V průběhu léta se podařilo
zrealizovat mimo jiné tři velké
akce. Jedná se o zateplení budovy
MŠ – zhotovení nové fasády a výměnu oken. Současně s tím jsme
změnili způsob vytápění MŠ. Byla
vybudována nová plynová kotelna
a v celém objektu zmodernizován
otopný systém, vyměněny všechny topné rozvody a topná tělesa,
kotle na pevná paliva byly nahrazeny plynovými. Vzniklo tak

Nová plynová kotelna v budově mateřské školy.

7. ZO bere na vědomí zprávy
předsedů kontrolního a finančního výboru o kontrolách hospodaření provedených na obci. Nebyly
zjištěny nedostatky ani uložena
nápravná opatření.
8. ZO schvaluje přijetí dotace z

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

Postupický zpravodaj

strana 3

čisté a ekologické vytápění, které
je i snazší na obsluhu. Z bývalých
prostor sloužících jako sklad uhlí a
dřeva vznikly volné skladové prostory pro potřeby MŠ a zájmových
spolků. Zároveň byly opraveny i
balkóny, vymalováno, vyměněno
zábradlí a částečně i podlahové
krytiny.
Ve stejné době proběhlo zateplení pláště budovy obecního
úřadu spojené s výměnou oken
a zhotovení nové fasády. Tím se
dokončila postupná rekonstrukce
celé budovy, která slouží nejen
obecnímu úřadu, ale i jako prostory pro provozování ordinace
praktické lékařky, kadeřnictví,
pedikúry, masáží a k pronajímání
bytů. V minulosti proběhla výměna střešní krytiny a klempířských
prvků, pak následovala rekonstrukce všech sociálních zařízení
včetně stoupaček a otopné soustavy. K zefektivnění provozu budovy
přispělo i zateplení stropu.
Třetí akcí bylo vybudování
nového dětského hřiště v Postupicích, které nyní ještě doplní osazení oplocení a laviček. I když hřiště
ještě není dokončeno, je hojně
využívané.
Všichni si jistě přejeme, aby
dlouho sloužilo široké veřejnosti.
Miloslav Půta, starosta

Kolik je nás v Postupicích
Možná bude naše občany zajímat, kolik žilo a žije v Postupicích
obyvatel a kolik je domů.
Roku 1850 žilo v Postupicích
(tehdy k nim další osady nepatřily)
celkem 1.209 občanů. V následujících letech se počet postupně
snižoval:
1869 - 833 občanů a 124 domů
1900 - 637 občanů a 114 domů
1930 - 620 občanů a 136 domů
1950 - 554 občanů a 145 domů
1970 - 468 občanů a 121 domů
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Zateplení na budově mateřské školy.
V současnosti se počty občanů
naopak zvyšují. Roku 2000 žilo
v Postupicích (575 + osady) celkem
1.106 občanů, narodilo se 8 dětí, z
toho 5 chlapců a 3 dívky, zemřelo 12
osob, 7 sňatků, 3 rozvody, poslední
přidělené čp. bylo 235.
Roku 2010 žilo v Postupicích
(588 + osady) celkem 1.161 občanů, narodilo se 17 dětí, z toho 13
chlapců a 4 dívky, zemřelo 20 osob,
přistěhovalo se 40 osob, odhlášeno
14 osob, 3 sňatky, 1 rozvod, 4 domy
zkolaudovány, poslední přidělené
čp. bylo 254.
Jiří Šesták

Diamantová svatba
Dne 6. září oslavili diamantovou svatbu, šedesát let společného života, manželé Marie a
Josef Blažkovi ze Lhoty Veselky.
K tomuto jubileu jim přišly poblahopřát členky sboru pro občanské záležitosti. Všichni společně zavzpomí-

nali na uplynulé roky. Manželé spolu
vychovali dvě děti, mají pět vnoučat
a nyní se těší na první pravnouče.
Na oslavě nechyběly ani dárečky,
květiny a štědré pohoštění.
Za SPOZ R. Marešová

Hasiči Postupice
Sbor dobrovolných hasičů Postupice pořádal pro malé i velké
dětský den. I přes horké počasí
přišlo soutěžit rekordních 129
dětí.
Překvapením pro ně byl příjezd
hasičů a záchranné služby z Benešova. Ukázali dětem vyproštění
zraněného z vozu a jeho ošetření.
Druhou částí ukázky bylo uhašení hořícího vozidla.
Josef Řezníček, starosta SDH
Postupice
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Pokračování ze str. 1
Nové dětské hřiště v Postupicích...
koš, palisáda a částečné oplocení,
zabraňující dětem vběhnutí na
silnici a příjezdový chodníček pro
kočárky.
Chtěla bych Vás tímto poprosit
za všechny děti, které si hřiště
velmi oblíbily, a to i za ty, které tam
teprve budou chodit až povyrostou,
za vaše vnoučata, neteře, synovce
a vlastně i za ty, co se teprve
narodí, pokud půjdete kolem a
uvidíte, že někdo, kdo rozhodně
není dítě, nebo že někdo sice dítě
je, ale chová se zcela nevhodně
nebo dokonce hřiště poškozuje,
nebojte se jej upozornit, že tohle se
opravdu nedělá, vždyť hřiště patří
všem a pokud ho bude ničit, bude
ho ničit zase nám všem. A to by
byla velká škoda, nemyslíte?
Přeji příjemné chvíle strávené
na novém dětském hřišti a děkuji
všem, kteří pomáhají s jeho
realizací.
Štěpánka Tůmová

Kurzy ručních prací

Nové dětské hřiště.
v prostorách RC Kostičky, tj. v areálu
MŠ Postupice. Pro nové zájemce rádi
vysvětlíme cestu k nám. Jak již název
napovídá, scházíme se v podvečerních a večerních hodinách, cca od
18.30 do 21-22 hod, podle toho, jak
nás vyrábění baví a jak nám jde práce
od ruky. V případě potřeby lze přijít
i později nebo odejít dříve, některé
z nás musí přizpůsobit svůj pobyt
mimo domov svým malinkým rato-

lestem, které zanechávají doma. Jsou
mezi námi mladé maminky, zralé
ženy i babičky. Některé babičky přivádějí svá vnoučata, maminky starší
děti, kterým chtějí předat něco z pokladnice šikovnosti lidských rukou.
V uplynulých dvou letech jsme
se naučily plést vánoční a velikonoční ozdoby z pedigu, později jsme
zvládly uplést i malou ošatku (a to
jsme absolutní začátečnice), vyráběly

V RC Kostičky již třetím rokem
otevřeme kurzy pro všechny tvořivé
lidičky, kteří mají radost, pokud si
mohou vyzkoušet vyrobit vlastníma
rukama drobné dárky, dekorační
předměty nebo mohou učinit zajímavou zkušenost s novým druhem
materiálu, který třeba měli chuť vyzkoušet, ale ve dvou (nebo ve více) se
to lépe táhne … Navzájem si předáváme zkušenosti, tvořivý večer je milá
příležitost posedět s novými i starými
přáteli, popovídat si nad šálkem čaje a
sladkostí a samozřejmě si přitom vyrobit nějakou milou drobnost, kterou
si mohu odnést domů a nechat se pochválit laskavým manželem a dětmi.
Tvořivé večery probíhají pravidelně v zimním období jednou měsíčně
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jsme náhrdelník a náušnice z korálků,
voňavé a gelové svíčky, adventní věnce, plstily jsme ovčí vlnu a vyráběly
vlněné hračky a dekorace, voskovou
technikou zdobily velikonoční kraslice. Moc nás baví sedět, povídat si a
přitom rukama tvořit nějakou malou
radost. Pokud rádi vyrábíte a učíte se
nové dovednosti, přijďte mezi nás.
Nevadí, pokud danou věc neumíte,
na tom jsme všechny stejně, proto se
jí jdeme naučit. Rádi vás mezi sebou
přivítáme.
Letošní tvořivé večery budou probíhat pravidelně, vždy poslední pátek
v měsíci, začínáme v říjnu a končíme
v březnu. Přes léto pracujeme na
zahrádkách a příští zimu, během
dlouhých zimních večerů, se doufám
sejdeme opět v radostné náladě.
Pro letošní rok plánujeme ozdobné vyřezávání ovoce a zeleniny,
malování horkým voskem na papír
i oblečení, výrobu netradičních adventních věnců a vánočních ozdob,
výrobu zajímavých šperků, možná
dojde opět na oblíbené pletení z pedigu, a rády bychom se naučily základům drátkování.
Tak neváhejte a pokud vás tvořivý
večer jen trochu láká, budeme moc
rády, když nás bude víc.
Za RC Kostičky Šárka Czafíková

rybky v rybníce, odvážní smočili
nohy a všichni se dobře bavili. Děti
byly moc statečné a cestu tam a zpátky pěšky zvládly úplně skvěle.
Během srpna byly dokončeny práce na budově, a tak pomalu začínáme
prostory cenra zase připravovat na návštěvu těch nejmenších.V Kostičkách
jsou nová všechna okna, radiátory a
po dělnících velký nepořádek. Nyní
tedy uklízíme a vypadá to, že uklízet
ještě nějakou dobu budeme.Znovu
otevřít pro děti plánujeme během
října, přesné datum se včas dozvíte na
informačních letácích.
No a protože se velmi pomalu a
plíživě blíží Vánoce, začínáme již nyní
připravovat vánoční jarmark. Každý,
kdo bude chtít přijít nasát něco z
předvánoční atmosféry, bude u sokolovny tentokrát vítán první adventní
neděli, tj. 2. prosince 2012.
Štěpánka Tůmová

Úpravy v sokolovně
Sokolovna je jednou z dominantních staveb Postupic. Budova
byla postavena již v roce 1932, a
tak vyžaduje stále větší péči, která
klade velké finanční požadavky na
majitele – tedy TJ Sokol Postupice.
V tomto roce byla vyměněna okna
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(v hospodě a v západním přísálí).
V přísálí se vybudovalo okno nové,
které celý interiér nádherně prosvětlilo. Přes počáteční diskusi, zda
nové okno udělat či ne, daly dějiny
za pravdu oknu. Při odstranění
omítky vyšlo najevo, že okno zde
původně projektováno bylo, byly
připraveny i překlady, ale dle sdělení pamětníků nebyly na dokončení
peníze. Proto se otvor zazdil. Takže
dnes je vlastně vše tak, jak mělo
být. V tomto západním přísálí
jsou nově vyvěšeny i zarámované
fotografie z činnosti Ochotnického
divadelního spolku a vytváří tak
pěknou dekoraci.
Také se u sokolovny vybudoval
nový, bezbariérový vstup, nové
schodiště i bezbariérová toaleta.
Tím se hospoda U sokola i celý sál
stává přístupným i našim handicapovaným spoluobčanům.
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se na těchto úpravách podíleli. Ing. Stanislav Šetek vypracoval
projektovou dokumentaci, stavební práce provedli Josef Řezníček,
Michal Marčan a Václav Šesták,
materiál dovezli a zajistili Ladislav
Pěkný a Jiří Kladiva. Děkujeme i
všem dalším, kteří na této stavbě
pomáhali a tím přispěli ke zkulturnění celého objektu.
Mgr. Blanka Jíšová a Václav Šesták

RC Kostičky
RC Kostičky bylo od 1. 6. 2012
zavřené. To proto, že během léta procházela rekonstrukcí celá budova, ve
které centrum sídlí.
To nám ale nezabránilo, abychom
i letos vyjeli na výlet do pražské ZOO.
Ano, opět na stejné místo, ale možná
byste se divili, že i po třetí se děti těší
a dokáží celý den strávit běháním,
pozorováním a povídáním o všech
možných zvířatech.
V létě jsme se sešli při pěším výletu k rybníku Amerika. U rybníka nás
letos čekalo vlídné počasí a opékání
buřtů. Kdo chtěl, mohl pozorovat
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Běh naděje v Postupicích
Mezi již tradiční akce, které pořádá naše škola v posledních dnech
školního roku, patří Běh naděje. V letošním roce se jedná již o pátý ročník
sportovně společenské a humanitární
akce inspirované Během Terryho
Foxe, který již v České republice
úspěšně probíhal. Je to akce, která je
spojená s veřejnou sbírkou. Účelem
běhu je absolvovat předepsanou trať,
tím udělat něco pro zdraví a propagovat zdravý životní styl. Dále je jeho
účelem získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum
rakoviny, jako vyjádření solidarity
s nemocnými.
V pátek 15. června vyběhlo od
školy po startovním výstřelu v 9,30
hod. na trať dlouhou 2 200 m více jak
200 účastníků. Tento běh má nesoutěžní charakter, a tak vyhráli všichni,
kdo se zúčastnili. Ať už to byly děti
z MŠ, ZŠ, maminky s kočárky, děti
na tříkolkách či koloběžkách, nebo
jen občané „chodci“, kteří se zúčastnili alespoň symbolicky. Mezi nimi
nechyběl tradičně ani pan starosta.
V cíli na každého čekal diplom. Díky
dobrovolnému příspěvku na startu
se na sbírkový účet podařilo odeslat

3.718 Kč.
A když už byl tento den sportovní,
tak se sportovalo před i po běhu. Děti
z 1.-5. třídy si vybraly své reprezentanty za jednotlivé třídy a probíhaly
atletické závody. Zástupci tříd soutěžili ve skoku, hodu a běhu. Chlapci
z 6.-9. třídy odehráli fotbalové utkání
s hochy ZŠ Vlašim Sídliště. Pro děvčata byl v tělocvičně uspořádán turnaj v přehazované. I když se jednalo
pouze o přátelská utkání, byl to boj.
Na závěr sportovního dne na všechny
čekal diplom a sladká odměna.
Jana Jíšová

Ochotnické divadlo
Postupice
Chystané akce:
V pořadí již čtvrtá SOUTĚŽ VE
VAŘENÍ bude v sobotu, 13. října od
14 hodin v sokolovně. Letošní téma
je JEDNOHUBKY, CHUŤOVKY,
POMAZÁNKY. Do soutěže se mohou přihlásit všichni (u paní Fejtkové
v samoobsluze nebo u Blanky Jíšové
tel. 602 473 285). Připomínáme podmínky: soutěžící donese 100-120ks
výrobků o velikosti asi 2,5x2,5cm
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a recept na tento výrobek. Každý
soutěžící bude zároveň i porotcem,
maximální počet účastníků je 30.
Hodnocení výrobků je anonymní.
Pro každého soutěžícího je připravený dárek a vítěz získává pohár a cenu.
Sousedky a sousedy srdečně zveme
na ochutnávku, protože i tentokrát
bude následovat divácké hodnocení
nejlepšího výrobku.
Zkoušení hry „Víš přece, že neslyším, když teče voda“ začalo 31. srpna. Opět plánujeme několik repríz.
Premiéra bude 24. listopadu, repríza
1.a 8. prosince, vždy od 19:00 hodin.
V případě velkého zájmu přidáme
ještě jedno páteční představení.
Tentokrát uvedeme poprvé zahraniční hru. Je to soubor čtyř povídek od amerického autora Roberta
Andersona. V Čechách se tato hra
úspěšně uvádí asi 20 let. Avšak ne
kompletní. Jen a pouze diváci v Postupicích budou mít šanci vidět hru
tak, jak byla uváděna na Broadwayi.
Český scénář totiž obsahuje pouze tři
povídky z této hry. O existenci čtvrté
povídky jsem se dozvěděla náhodou,
když jsem chtěla kontaktovat autora
hry a požádat jej o možnost úpravy
první povídky. Zjistila jsem, že autor
je bohužel již tři roky mrtvý, ale že
v originálním podání jsou povídky

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

Postupický zpravodaj

strana 7

čtyři. Neváhala jsem, anglický scénář jsem si v New Yorku objednala
a poslední povídku přeložila (za
odborné konzultace s rodilou mluvčí
A. Beard). Povídka se týká sexuální
výchovy dětí a možná proto nebyla
přeložená. Že by byla pro prudérního
českého diváka příliš odvážná? Ale
my svého diváka známe a nebojíme
se mu předložit i takto složitý kus.
První povídka bude ze života našeho
divadelního spolku. Druhá povídka
je ze života nás všech a týká se krize
středního věku. Třetí povídka – v Čechách uváděná poprvé – se týká sexuální výchovy. Poslední povídka je
o radostech stáří. Všechny povídky
jsou proložené ukázkami pohybové
zdatnosti členů našeho souboru.
Takže pokud nebude divák uspokojen hereckými výkony, pak si může
odpočinout při pohybových kreacích
našich hereček a herců. Obzvláště
dobře se na jevišti vyjímají vypracovaná těla mužů, kteří ve své pohybové
vložce použijí akrobatické prvky ze
Sokolského sletu. Tím také vzdáváme hold 150. výročí založení Sokola.
Hra bude opět uváděna s přestávkou.
Představení tentokrát není vhodné
pro děti. O to více je vhodné pro důchodce. Všichni herci vystupují pod
svými jmény. Takže divák nebude
mít problém s tím, že Standa Šetek se
jmenuje švec Habršperk. Standa Šetek hraje prostě Standu Šetka. Ve hře
účinkují: Jaroslav Andr, Zdeněk Janů,

Blanka Jíšová, Pavel Filandr, Marta
Filandrová, Miroslav Fürbacher, Jana
Fürbacherová, Jiří Paule, Jan Průcha,
Anna Suchá, Petr Suchý, Stanislav Šetek, Michaela Šetková,Václav Šesták,
Luděk Turek, Miroslav Vender, Eva
Venderová, Monika Zachová, Jana
Žížalová.
Těšíme se na vás
Mgr. Blanka Jíšová

Hasičská činnost
jemnišťských hasičů
V sobotu 23.6.2012 uspořádal na
fotbalovém hřišti v Postupicích Sbor
dobrovolných hasičů Jemniště již
VI. ročník soutěže v požárnických
disciplínách, který byl v letošním
roce i součástí oslav 80. výročí založení sboru. Soutěže se zúčastnilo
devatenáct družstev mladých hasičů,
šest družstev žen a jedenáct družstev
mužů. V mladší kategorii mladých
hasičů (do 11 let) vyhrálo družstvo
SDH Střezimíř, 2. místo SDH Čechtice, 3. místo SDH Teplýšovice A.
Vítězství v kategorii mladých hasičů
starší kategorie (do 15 let) si odvezli
mladí hasiči z Načeradce, 2. místo
SDH Miličín, 3. místo SDH Střezimíř.
Ženskou soutěž vyhrálo družstvo
z Načeradce, 2. místo Kozmice a 3.
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místo Bořeňovice. Mezi muži vyhráli
domácí hasiči z Jemniště, 2. místo
tak jako u žen hasiči z Kozmic a 3.
místo SDH Načeradec B. Během soutěže, kdo měl zájem, mohl se projet
v bričce tažené koňským spřežením.
Dále v doprovodném programu vystoupily břišní tanečnice z Postupic
a mažoretky z Benešova. Večer byla
v areálu fotbalovém hřiště zábava
s živou hudbou, při které hrála jemnišťská „hasičská“ kapela (Vlastimil
Štětina, Karel Vesecký, Karel Stejskal a Jiří Kladiva), která se střídala
s dvojicí hudebníků z Postupic Jiří
Fejtek a Michal Matoušek. V letošním roce dorazil na soutěž rekordní
počet družstev (celkem 36 družstev).
Opět přijela nová družstva z jiných
hasičských okrsků, která na naší
soutěži nikdy předtím nestartovala
(Načeradec, Střezimíř, Kondrac, Nesvačily, Mokrá Lhota), což je dobrou
vizitkou naší soutěže. Nová družstva
přijela jak na soutěž mladých hasičů,
tak i na soutěž dospělých. S tím byla
spojena i vyšší účast návštěvníků,
kteří se na naši soutěž přijeli podívat.
Večerní venkovní zábavu navštívilo
kolem 250 lidí a doufáme, že se obě
„hudební formace“ líbily.
Poslední sobotu prázdnin, 1.9.,
jsme vyrazili na soutěž do Popovic, která byla součástí oslav 125.
výročí založení sboru. Soutěžilo se
ve sranda štafetě a požárním útoku.
Po sečtení výsledků z obou disciplín
kategorii mužů vyhrálo naše smíšené
družstvo (v družstvu byly tři ženy a
čtyři muži). Dále na soutěži předvedli naši mladí hasiči ukázku požárního útoku Plamen.
O týden později, v sobotu 8.9.,
jsme jeli na soutěž do Divišova, na
kterou vždy dorazí hodně družstev.
Naše ženské družstvo opět „zabojovalo“ a v konkurenci patnácti družstev skončilo na pěkném čtvrtém
místě (na „bednu“ chyběl jen kousek) - ŠKODA. Mužům se oba útoky
nepovedly a měli neplatné pokusy.
Miroslav Fürbacher, velitel a vedoucí
kolektivu mládeže SDH Jemniště

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

Postupický zpravodaj

strana 8

Pokračování ze str. 1
...jen do roku 1906, tedy 36 let, kdy při
povodni v neděli 17. června byl smeten
velkou vodou. Silnice byla vymleta
skoro 100metrů. V kronice je psáno:
Rázem bylo přerváno spojení Hůry
s městečkem, farář Valášek a učitelé Pešek a Vaněk spěchající večer z Podlesí
domů Hůrou byli tak náhle překvapeni
bouřkou, že se uchýlili k Františku
Margnerovi v Hůře. Zde museli setrvati
tak dlouho, až bylo uskutečněno prozatímní dopravní spojení s Postupicemi.
V pondělí ráno dostavili se do postižených Postupic tajemník okresního
hejtmanství benešovského Emanuel
Piřný, stavitel Dusil a vykonávali dozor
nad záchrannými pracemi. Prozatímní
dřevěný most do Hůry vystavělo 86
vojínů pěšího pluku č. 102 z Benešova a
jedna setnina zákopníků z Prahy.
Při opravách hrází rybníků a regulaci Chotýšanky v letech 1909 až
1912 byl postaven nový železný most.
Ze vzpomínek Standy Kunce staršího
víme, že při stavbě mostu s nýtováním
konstrukce pomáhal jeho děda. My
starší si tento most ještě pamatujeme.
Naše oblíbená zábava byla chůze po
jeho bocích, které byly asi 150 cm
vysoké.
Díky zvyšující se dopravě tento
úzký most již nevyhovoval a v roce
1961 začala Okresní správa silnic
Benešov s přípravou stavby nového
širokého betonového mostu s chodníky po obou stranách. Starý most byl
nejdříve posunut a zajištěn, aby nebyl
zastaven provoz na silnici do Louňovic. Přestavba mostu byla na podzim
roku 1962 dokončena a nový most byl
slavnostně otevřen. Posunutím nového
mostu blíže ke hřišti se zrušila ostrá
zatáčka za starým mostem. Stará železná konstrukce byla rozebrána. Část
traverz byla použita na novou lávku
pro pěší na Podlesí a nahradila starou
dřevěnou lávku.
To je trocha historie mostů v Postupicích. Zajímavé je, že tyto mosty stály
vždy jen do 50-ti let. Věřím, že až vyjde
toto číslo zpravodaje, bude nový most
již v provozu.
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SDH Jemniště

si Vás dovoluje pozvat

na žehnání slavnostního
praporu sboru
Akce se uskuteční za podpory
Středočeského kraje,
Jiřího Sternberga a Obce Postupice

v sobotu 10. listopadu
od 10 hod.

u hasičské zbrojnice v Jemništi

Mladí hasiči z Jemniště
na puťáku
Předposlední víkend (od pátku
24.8. do neděle 26.8.) o prázdninách,
jsme s mladými hasiči vyrazili na šestý
„puťák“. V pátek brzy ráno jsme vyrazili
s cílem Hřensko u Děčína. Bylo to opět
„BEZ BAB“ a jak my, tak i naše drahé

„polovičky“, jsme si to pěkně užili.
Oba dva dny jsme spali v nové a krásné hasičské zbrojnici dobrovolných
hasičů Hřenska, kteří nám poskytli
víkendový „azyl“ a dali nám i k dispozici vše, co jsme potřebovali (kuchyňku, záchody a sprchy). Ukázali nám i
svoji chloubu, úplně novou hasičskou
Tatru. V pátek jsme měli na programu
návštěvu nedalekého loupežnického
hradu Šauštejn a Malou Pravčickou
bránu. Při cestě zpátky jsme pěkně
prolili. „Pěknej slejváček“ to byl. Proto
jsme byli rádi, že sami hřenští hasiči
nám zavolali a nabídli, že nás odvezou,
abychom nemuseli čekat na autobus.
Prostě byli super a skvělí za což jim
znovu děkujeme. V sobotu jsme navštívili soutěsky a Pravčickou bránu.
Při této túře jsme našlapali kolem
dvaceti kilometrů.Naštěstí terén nebyl
těžký jako v minulých letech, a tak i
přes hodně našlapaných kilometrů
nebylo slyšet skoro žádné „remcání“.
V neděli, tak jako každoročně, jsme
měli naplánovanou návštěvu aquaparku. Letos to byl aquapark v Děčíně.
Nejdříve jsme zašli k místním profesionálním hasičům, kteří nám ukázali
svoji techniku. V jejich klubovně jsme
nechali svoje bágly a šli se koupat do

Hasiči z Jemniště navštivíli dobrovolné hasiče v Hřensku.

Připravil Jiří Šesták
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nedalekého aquaparku. Z puťáku domů
jsme se vrátili v neděli v půl desáté
večer. Letošního puťáku se zúčastnilo
třináct mladých hasičů a šest dospělých
a už se pomalu připravujeme na příští
rok na již sedmý puťák.
Miroslav Fürbacher, SDH Jemniště

Těžko na cvičišti
Už je to dva roky, co jsem se natrvalo
přestěhoval z Prahy do Postupic. Když
víte, kam jít, je tu dost pestrý život. Kdysi
jsem byl v závodním požárním družstvu. Tak jsem si řekl, že bych mohl být
užitečný i u místních dobrovolných hasičů. Slovo dalo slovo a brzy z jara jsem byl
přijat.SDH Postupice má družstvo mužů
a na závody i družstvo žen. Pravidelně
se pořádá dětský den, na kterém letos
působili i profesionálové z Benešova.
Během tří měsíců, co jsem v poplachové
četě, jsem se zúčastnil už čtyř ostrých výjezdů. Dvakrát se jednalo o spadlý strom
přes silnici a dvakrát o požár. Naštěstí to
nebylo nic velkého.Kolegové,kteří vyjížděli k požáru do Moklin, dostali do těla.
Většinou přijíždíme k zásahu první nebo
těsně po profesionálech. Ti už se několikrát vyjádřili, že SDH jim dost pomáhá a
že bez těchto jednotek by se těžko obešli.
Proto jsme se v červenci zúčastnili cvičení Integrovaného záchranného systému
v novém tunelu Zahradnice u Votic. O
cvičení jsme věděli, ale o tom, co nás
tam čeká jenom přibližně. Po vyhlášení
poplachu jsme byli za 25 minut na místě,
což pro nás byla větrací šachta tunelu.
Na místě už byly jednotky z bližšího
okolí, policie a zdravotní personál. Bylo
nám sděleno, že dole v tunelu došlo
k vlakovému neštěstí a je tam dost raněných. Postupně nás posílali dolů do
tunelu. Už když jsem šel dolů a viděl,
kolik je to schodů, tak jsem tušil, že to
nebude žádná legrace. Dole v tunelu
stál vlak, zhasínala světla a ozýval se křik
raněných. Mimochodem,kdo maskoval
figuranty, tak odvedl skvělou práci. Dole
vládl docela zmatek, a proto se Jarda Vá-

vra, bývalý voják z povolání, ujal velení a
začalo to „odsejpat“. Urazit se zraněným
přes 250 schodů bylo vyčerpávající.
Mnozí jsme si sáhli na dno svých sil. Ale
jinak to bylo celkem zajímavé. Zjistili
jsme, jaké vybavení ještě potřebujeme a
jak jsme na tom s fyzičkou. Závěrem, až
nás uvidíte běžet k hasičárně, tak to berte
vážně, třeba jedeme na pomoc někomu
z Vašich blízkých.
Jiří Paule

Rozhledna Špulka
Vážení občané mikroregionu CHOPOS a z území Posázaví. Nabízíme vám
jedinečnou příležitost podílet se na
výstavbě regionálně zajímavého místa a
stát se tak navždy partnery projektu. Pro
realizaci projektu byla vybrána jedinečná lokalita, která svou polohou splňuje
minimálně dva základní požadavky.
Jde o kopec Březák u Lbosína, nejvyšší
kopec uprostřed mikroregionu. Jeho
poloha je výhodná i z hlediska budoucí turistiky. Návštěvníci významných
památek, Český Šternberk, Jemniště
a Konopiště, si jistě nenechají ujít výhled
do okolní krajiny. Hodláme do projektu
zapojit každého, kdo má zájem zúčastnit
se netradiční a výjimečné akce. Každý,
kdo se bude podílet na výstavbě rozhledny, se stane součástí netradičního
místa. Tedy jeho jméno bude navždy
spojováno s rozhlednou „Špulka“.
Máme připraveny 3 varianty, které vám
nyní představím.
1. varianta - Partner projektu přislíbí (se zaváže), že se bude podílet na
výstavbě rozhledny částkou 1 300 Kč. Na
oplátku mu pak bude zhotovena plastová destička potažená kovem o velikosti
100 x 70 mm s jeho jménem a adresou,
kterou umístíme na čestné místo pod
rozhlednou. Pro představu „Jan Novák
z Horní Dolní, nebo rodina Novákova
z Horní Dolní.“ Záleží na vás, co si vyberete. Věříme, že tak vznikne dlouhý
seznam lidí žijících v regionu. Dále zde
bude uvedeno „podpořil projekt Roz-
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hledna Špulka s naučnou stezkou“.
2. varianta - Partner projektu přislíbí (se zaváže), že se bude podílet na
výstavbě rozhledny částkou 16 000 Kč.
Na oplátku mu pak bude zhotovena
plastová destička potažená kovem o
velikosti 300 x 210 mm s jeho jménem a
adresou (případně logem), kterou umístíme po obvodu dříku rozhledny. Jde o
dobře viditelné místo. Prakticky každý,
kdo bude stoupat po schodišti na vrchol
rozhledny, spatří vaše jméno, název
firmy, případně logo s textem „podpořil
projekt Rozhledna Špulka s naučnou
stezkou“.
3. varianta - Ve třetí variantě vám
nabízíme kombinaci druhé varianty
s ještě dalším umístěním vašeho jména,
které bude nejvíce odolávat zubu času.
Nabízíme vám vytesání vašeho jména,
názvu či loga přímo do kamene umístěného po obvodu kamenné mapy či
podél stezky. Obyčejně se člověk dočká
vytesání do kamene až po smrti a na nepříliš veselém místě. Tento záznam zde
bude po staletí nesmazatelnou stopou
o lidech podílejících se na nadčasovém
projektu. Partner projektu přislíbí (se
zaváže), že se bude podílet na výstavbě
rozhledny částkou 45.000 Kč.
Další varianty budou jistě po oboustranné dohodě možné. Od září až do
listopadu 2012 budu chodit po regionu
s knihou, kterou jsem s nadsázkou nazval „Kniha úpisů – Rozhledna Špulka
s naučnou stezkou“, do níž vás požádám
(tedy pokud budete chtít), abyste se
upsali, že se hodláte podílet na regionálně zajímavém a do budoucna výjimečném projektu. Tato kniha bude jistou
relikvií na pevno spojenou s projektem.
Neváhejte tedy a kontaktujte mě na
níže uvedeném odkazu. Účast na projektu nemusí být nekonečná. Zejména u
druhé a třetí varianty může dojít k omezení počtu partnerů. Na webových
stránkách www.chopos.cz bude umístěn
pravidelně aktualizovaný seznam všech,
co se připojili. Bude zde i vizualizace rozhledny, která se již dokončuje.
Ing. Miroslav Kratochvíl, tel: 777193556
e-mail: kratochvil@posazavi.com
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Z á k l adní a Mate řská škol a v Postupicích infor muj e
Mateřská škola

V krátkosti ze školy

Dlouhé letní dny se rychle zkrátily a ve chvíli, kdy píšu těchto pár
řádků, je za okny zataženo a nezvykle
chladno. Ten příjemný a dobrý dojem ale zůstává. Dojem z celkového
obrazu naší mateřské školy.
To, že je vybavení zastaralé, se
vědělo roky nazpátek a taky se to
před dvěma lety změnilo. Třídy byly
vybaveny krásným nábytkem, který
podle přání a potřeb třídních učitelek vyrobil pan Luděk Mach. Tehdy
to byla nevídaná a obrovská změna:
vše barevně sladěno, utříděno. Ty
krásné hračky, které byly v každé
třídě k dispozici, mohly být konečně
vystaveny.
Starousedlíci ale chodili a říkali:
„Chtělo by to nový kabát, ať to stojí
za to!“
A vida, už ho máme! Přes léto se
ve školce vystřídalo několik firem.
Jedna vyměnila kotel a topná tělesa, další okna, pak přišlo zateplení
budovy a fasáda, oprava balkónů,
výměna lina
„u mrňátek“, vymalování schodiště. Také další dovybavení v podobě skříněk do šatny a předškolního
oddělení, opět z dílny pana Macha.
Dámy už v tuto chvíli zcela jistě
chápou, že uklidit po všech popsaných úkonech nebylo jen tak. Na
první pohled to vypadalo skoro jako
nemožné, ale nakonec to ani taková
hrůza nebyla. Také díky maminkám,
kterým chceme touto cestou ještě
jednou poděkovat: paní Bervidové,
Sochůrkové, Kaucké, Tůmové, Reissigové, Vlachové, Kotkové a Stránské.
Za pomoc při estetickém dotváření celkového dojmu děkujeme paní
Milce Patrákové a Haně Neprašové.
A vám všem přejeme hodně
zdraví a pohody po našem: v novém
školním roce 2012 – 2013. .

Přes prázdniny proběhla rekonstrukce mateřské školy, kterou nyní navštěvuje
48 dětí, základní školu 114 dětí. Do první
třídy nastoupilo 18 žáků,v kuchyni začala
vařit paní M. Peterková, na 1. stupeň přišla Mgr. Veronika Suková (4. třída), na 2.
stupni učí nově J. Vodolán (Nj – D).
Škola se účastní projektů – EUDAP
1, 2 – zaměřen na prevenci patologických
jevů, EU Peníze školám – 2. fáze, Ovoce
do škol – pro 1. stupeň
V mateřské škole byly kromě rekonstrukce realizovány následující investice
za 170.000,- Kč nábytek, balkony, lino,
malování.
Školní jídelna byla vybavena novými
přistroji v ceně 270.000,- Kč.
Děti se mohou ve škole přihlásit na
víc jak 20 zájmových kroužků.

Konec a začátek roku
Nadpisem nemyslím rok kalendářní,
ale rok školní. Rok kalendářní končí
Silvestrem a začíná Novým rokem. Dny
jsou vedle sebe a slavíme je najednou. Jinak je to v roce školním. Začátek nastává

1. září a datem ukončení je 30. červen.
Dny jsou daleko od sebe a pro každého
školáka mají jinou váhu.
Letos se školní rok uzavíral 29. června. Největší váhu měl pro vycházející
žáky. Mnozí z nich to na sobě nechtěli
dát znát, ale uvědomovali si, že jim jedno
období života končí. Dívky při závěrečném loučení a šerpování slzy neskrývaly.
I jejich mladším spolužákům, dokonce i
rodičům a zaměstnancům školy se leskly
oči. Přeci jen jsme spolu byli devět let. Na
fotografii můžete vidět, jak to všem slušelo. I jejich závěrečný projev byl „češtinářsky správně“ , myšlenkově vyzrálý a plný
osobních pocitů. Doufám, že si tedy do
života vzali to nejlepší a že brzy uslyšíme,
že v něm uspěli.
Pondělí 3. září mělo největší váhu
pro nově nastupující prvňáčky. Rodiče je
přivedli do jejich nové třídy,dostali novou
paní učitelku, v nové tašce si domů nesli
nové učebnice a sešity. A také kytičky,
kterými je na shromáždění v tělocvičně
přivítali letošní deváťáci.A budeme spolu
zase devět let. Přeju jim, aby si školní léta
užili, i když je čeká spousta práce. A rodičům přeji s jejich dětmi hodně trpělivosti.
Kolegům a zaměstnancům školy a
školky děkuji za práci, přeji jim správ-

Zahájení nového školního roku v základní škole Postupice.

Kamila Marešová
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ný vstup do nového roku a hodně elánu pro zvládnutí všech úkolů.
Miroslava Ottlová

Poděkování
Rádi bychom touto cestou vyjádřili
své velké poděkování celému kolektivu
pedagogů a zaměstnanců ZŠ Postupice
v čele s paní ředitelkou za laskavý a profesionální přístup, s nímž si dokázali najít
cestu k naší dceři.
Náš vděk nelze ani dobře popsat,proto
bychom alespoň takto chtěli dát najevo,
že pro nás je postupnická škola prostě ta
nejlepší ze všech.
Poté, co si naše dcera vybojovala po
narození šanci na život, doufala jsem,
že ji v průběhu dětství již nečeká žádné
velké trápení. Bohužel jí vinou extrémní
nedonošenosti zůstal handicap – byla u
ní zjištěna určitá forma autismu – přesto
jsem však měla pocit, že z ní roste chytrá a
spokojená holčička.
To se rázem změnilo po nástupu na
původní základní školu. Dcera se nejenže
nesetkala s pochopením pro svůj zdravotní problém, ale naopak jí bylo neustále
naznačováno, že do této školy vlastně nepatří. Dětská psycholožka nás upozornila,
že se dcera velmi trápí a i my už v tu chvíli
byli rozhodnuti nenechat ji v takovém
prostředí.
Jakmile si však ředitelé jiných škol
pročetli její zdravotní dokumentaci, dveře
se před námi začaly zavírat. Nikdo nechtěl
přijmoutdítěvyžadující přivyučováníspecifický přístup učitele a přítomnost asistenta. Situace se zdála pro nás bezvýchodnou,
protože dcera odmítala do stávající školy
vstoupit,zoufale toužila po přestupu jinam,
a my nemohli najít školu, kde by ji chtěli.
Na doporučení jsem zkusila oslovit
paní ředitelku v ZŠ Postupice a v tu chvíli
jsem poprvé po dlouhé době pocítila, že
někdo má zájem nejen o skvělé bezproblémové žáky, ale i o dítě, které je možná trochu „jiné“. Hned po vstupu do školy jsem
cítila atmosféru místa, které je přátelské
k dětem a jejich světu, což šlo poznat i z nástěnek a výzdoby a – teď se možná někdo

Zakončení školního roku a odcházející žáci.
bude smát – třeba i z čistých toalet.
Po setkání s paní ředitelkou, budoucí
paní učitelkou třídní a jednotlivými členy
pedagogickéhosborujsembylapevněpřesvědčená, že postupnická škola je přesně
to místo, kde bych chtěla, aby moje děti
trávily svá školní léta. Dcera už také počítala každý den k datu, kdy se dozví, zda
byly úspěšně vyřešeny formality spojené
s nástupem asistenta pedagoga a ona bude
mít jistotu, že bude do školy přijata.
Nechtěla jsem pro dceru žádné výhody ani pěkné známky. Přála jsem si
jedno jediné – aby s ní bylo zacházeno
jako s plnohodnotným člověkem. Dostali jsme však mnohem víc. Dcera za
skvělého přístupu všech učitelů a paní
asistentky doslova rozkvetla. Dočkala se
zájmu a pochopení, jaké si dříve neuměla
ani představit. Nadšeně vypráví o obsahu
každé vyučovací hodiny a o každém svém
učiteli. Neocenitelné pomoci se jí dostalo
od obou paní asistentek, ke kterým dcera
získala velkou důvěru a náklonnost.
Rádi bychom, aby všichni, kdo třeba
váhají s umístěním dítěte do postupnické
školy,věděli,že se zde jejich potomkovi nedostane jen samotného vzdělání. Je úžasné, jak se zde dbá i na rozvíjení morálních
hodnot a pravidel mezilidského chování.
Tato škola není továrnou na základní vzdělání,ale místem,které se zapíše do hlavičky
školáka na celý život. Zde má totiž naději
na hezké dětství ve školní lavici i dítě, které
není úplně dokonalé a bezproblémové. A

i to se může změnit. Důkazem je naše dcera, která se proměnila z nešťastné holčičky,
smířené s dlouhými řadami špatných
známek a poznámek, v zářící spokojenou
bytost. Dříve byla dcera v přístupu k jiným
lidem více než rezervovaná,nyní se nemůže setkání s vyučujícími a paní asistentkou
dočkat. Dokonce se sama přihlásila i na
rybářský kroužek pana školníka, kde je
také moc spokojená.
S úctou sledujeme, jak přistupují
jednotliví učitelé k práci s dětmi a snaží se
k ní poskytnout určitou„přidanou hodnotu“ výchovy ke slušnosti a řádu, což už je
v dnešní době skoro vzácností.
Aktivity paní ředitelky, všech vyučujících a zaměstnanců v oblasti mimoškolní
péče o žáky, ať už jde o různé zajímavé
akce či o množství kroužků, jsou hodné
rodičovské pozornosti. I na tom může
každý poznat, že učitelům z Postupic na
dětech záleží.
Dcera by mi jistě neodpustila,kdybych
ve svém poděkování zapomněla na paní
kuchařky – rozpis obědů je jednou z věcí,
kterou sleduje velmi pečlivě, protože jídlo
je prý „jako od maminky“.
Náš velký vděk zkrátka patří úplně
všem, kteří se podílejí na chodu postupnické školy a všem,kteří přijali naši dcerou
s citem a pochopením.
Děkujeme, změnili jste dceři život.
Manželé Weinerovi
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Připravil Jiří Šesták
Na úvodní stránce Postupického
zpravodaje se můžeme dočíst o mostech
přes Chotýšanku, zejména o mostu,
který byl stržen povodní v r. 1906. Fotografické dokumentace o této živelné
pohromě se dochovalo poměrně dost
nejen z Postupic, ale i ze širokého okolí.
Fotografie pořizoval hlavně Józa Papež.
Na prvním pohledu pořízeném
právě Józou Papežem druhý den po
povodni je zachycena zničená silnice a
místo, kde stál původní kamenný most.
Pohled vydal obchodník Moric Frank.
Na burze pohledů je k sehnání poměrně
dost pohledů zničené silnice s mostem,
ale tento pohled je vzácný nápisem u
křížku, který zní: Zbořený most a okresní silnice 17.6. 1906.
Na druhém snímku jsou zachyceny
přípravné práce ke stavbě provizorního
dřevěného mostu. V popředí vlevo
je postava správce velkostatku pana
Aloise Melichara, za ním vojáci, kteří
most stavěli. V pozadí je složené dřevo
na stavbu.
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