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Letos již 30. ročník Běhu kolem Paperáku a co mu předcházelo

Foto z roku 1984 z prvního ročníku Běhu kolem Paperáku. Závodníci jsou nastoupeni před vyhlašováním vítězů. To se
konalo po skončení celého běhu. Za povšimnutí stojí stupně vítězů.
Hodně z nás si pamatuje, kdy
se do Postupic přistěhoval Béda
Pikl, organizátor, šoumen a kamarád. V roce 1983 samozřejmě v restauraci po fotbalovém zápase přišel s nápadem, aby členové oddílu
kopané, ti takzvaně starší, založili
mužstvo „Starých pánů s názvem
Botafogo“. Chtěli si ještě udržet
kondici a hlavně si zahrát fotbal.
Cituji z Postupického zpravodaje z roku 1984, kde Béda napsal:
Tělovýchovná jednota Sokol Postupice v tomto roce opět rozšířila
svoji činnost. Zrodil se klub fotbalových veteránů pod názvem Botafogo. Svojí organizací, sportovním
nadšením a bohatým programem
se stal rázem nejpopulárnějším
oddílem v naší obci a získal sympatie v řadě míst okresu.

Kdo jsou zakládající členové?
Při utkáních Botafoga můžete
v brance vidět J. Řezníčka, A. Vyhnala. Obrana, která budí respekt
svojí hmotností, hraje ve složení V.
Kotek, J. Krys, F. Nepraš, A. Daněk,
J. Nový. Záložní řada stratég V. Svatek, dříč A. Mašín, jemný technik V.
Patrák, universální J. Andr a teoretik ing. P. Forman. Útoku vévodí
obávaný střelec Pepa Brabenec,
dravý J. Fejtek a rychlá křídla M.
Jurníček, J.Daněk, F. Malý, J. Šesták.
Kapitánem mužstva je nestárnoucí
Tonda Mareš. Dres rozhodčího
obléká Jan Javůrek a Jan Bruner.
Hráče v poli doplňuje organizační
skupina: oblíbená dvojice Střelka,
Straňák – administrativa a sklad,
Jar. Červenka, Honza Průcha – občerstvení, Milan Dvořák – specia-

lista na grilování a hudebník, Jiří
Maršíček – fotograf. Průměrný
věk 37 let, klubové barvy žlutá a
modrá.
V letošním roce se utkalo Botafogo s těmito soupeři: Postupice
A, Bystřice, Olbramovice, Popovice, ŽS Benešov, JZD Struhařov,
Interier, ČKD Benešov, Drachkov,
Poříčí, Louňovice, Mitas Praha.
Největším úspěchem bylo druhé
místo v turnaji při oslavách 50 let
Sokola Olbramovice. Hráči se též
v hojném počtu zúčastnili běhu
kolem Paperáku, kde důstojně reprezentovali již odepisované staré
pány. Pod heslem „Sportem ku
zdraví“ prodlužují svoji fyzickou
zdatnost a v dobrém kolektivu
relaxují.
V roce 1984 pan Matoušek
Pokračování na str. 6
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Usnesení č. 3/2014

ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice
(ZO) konaného dne 24. 6. 2014 od 17. hodin v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtové opatření
č.2/2014.
2. ZO schvaluje závěrečný účet obce
za rok 2013.
3. ZO schvaluje účetní závěrku obce
za rok 2013.
4. ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o kontrolách hospodaření provedených na
obci.
5. ZO bere ne vědomí zprávu předsedy finančního výboru o kontrolách hospodaření provedených na
obci.
6. ZO schvaluje na volební období
2014 – 2018 9 členů zastupitelstva
obce.
7. ZO odročuje rozhodnutí o zřízení
fondu obnovy (dále jen FONDU)
vodohospodářského majetku obce
z důvodu nevyjasněnosti pravidel
tvorby a využití FONDU.

11. ZO neschvaluje odprodej části
poz. parc.č.1027/3 a neschvaluje
uzavření smlouvy o zřízení práva
stavby v návrhu znění předloženém
na jednání ZO.
12. ZO schvaluje výši úhrady za zřízení věcného břemene v rámci stavby č. 2013 – 11 – 49/1 na pozemku
parc.č. 1086 ostat. plocha, k.ú. Pozov.
Výše úhrady činí 5.000,-Kč včetně
DPH.
13. ZO schvaluje poskytnutí krátkodobé finanční výpomoci svazku
obcí CHOPOS ve výši 100.000,-Kč,
dle podmínek v návrhu smlouvy.
14. ZO schvaluje uzavření plánovací
smlouvy mezi obcí Postupice, JS,
AK, MN a RN, jejíž předmětem je
výstavba místní obslužné komunikace MO2k-9/6/30 na poz. parc.č.
10/2, 10/6, 10/7 a 502/7 v k.ú. Jemniště.
15. ZO neschvaluje žádost pana BK
o finanční příspěvek na zavedení
vody do budovy knihovny v Dobříčkově
16. ZO schvaluje uvolnění částky
20.000,- Kč z rozpočtu obce na
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dostavbu přístřešku u nemovitosti
čp.18 v Milovanicích (nemovitost je
v majetku obce).
17. obec neschvaluje poskytnutí
částky 11 000,-Kč na stavbu houpaček a jejich umístění do prostoru
dětského hřiště v osadě Dobříčkov.
18. ZO schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce poz. parc.č. 39 vodní plocha, k.ú. Milovanice s občanským
sdružením Voda Milovanice

V krátkosti z obce
V minulém zpravodaji jsem informoval o probíhající rekonstrukci
vodovodního řadu na náměstí J.
Franka, v ulicích Blanická a V Hůře.
Nutno ještě dodat, že součástí stavby
je i úprava povrchů. S ohledem na
možné sesedání zeminy ve výkopech
bude finální úprava provedena až
na jaře příštího roku. Do té doby
počítáme s pravidelným dosypem
tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
chodců a silničního provozu.
V celém správním území obce
byly až na malé výjimky opraveny
výtluky místních komunikací ve

8. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30 000,- Kč na stavbu
domovní ČOV manželům PP a MP
(Lísek čp.19, 257 01 Postupice)
9. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč na stavbu domovní ČOV manželům KM a MM
(Dobříčkov čp 45, 257 01 Postupice)
za podmínky, že doloží kolaudační
souhlas k užívání stavby.
10. ZO schvaluje odprodej části
pozemku parc.č.1027/1 ost. plocha,
k.ú. Postupice o výměře 7 m2 žadateli ČEZ Distribuce a.s. Cena za 1m2
je 400,- Kč, veškeré náklady spojené
s převodem uhradí strana kupující.
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vlastnictví obce. Celkové náklady
činí 407 tis. Kč.
Do oprav kapliček v Jemništi a
Miroslavi bylo investováno celkem
72 tis. Kč.
Za zmínku stojí i náklady na
údržbu zeleně. Jednalo se zejména
o redukce a odlehčení korun vzrostlých stromů na náměstí Sv. Čecha
v Postupicích, na návsi v Milovanicích, u kapličky v Miroslavi a u autobusové zastávky v Čelivě, celkem
za 89 tis. Kč.
Je dokončena přístavba venkovního posezení u klubovny v Dobříčkově. Náklady na materiál ve výši
36 tis. Kč hradila obec, veškeré práce
odvedli svépomocí občané Dobříčkova.
U klubovny v Milovanicích byla
ve stávající venkovní přístavbě položena nová betonová podlaha. Zde
také patří dík místním občanům.
Náklady na materiál ve výši 22 tis.
Kč uhradila obec.
Je třeba ocenit i práci místních
myslivců a hasičů, kteří v Nové Vsi
u spolkového domu postavili venkovní kryté přístřeší. Náklady na
materiál hrazené z rozpočtu obce
činily 56,5 tis. Kč.
Miloslav Půta, starosta
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Zlatou svatbu oslavili Ze života seniorů
manželé Buckovi
Jaro jsme zahájili návštěvou výDne 19. září 2014 oslavili zlatou
svatbu, padesát let společného života, manželé Marie a Antonín Buckovi z Postupic. K tomuto životnímu
jubileu jim poblahopřál starosta
Miloslav Půta a členky sboru pro
občanské záležitosti.
Společně zavzpomínali na uplynulé roky. Manželé spolu vychovali
dvě děti a nyní už se těší z pěti vnoučat a dvou pravnuků.
Při setkání došlo na společné focení, podepsání do pamětní knihy a
bohaté pohoštění.
Radka Marešová, členka sboru pro
občanské záležitosti Postupice

Poděkování
Děkuji všem občanům bydlícím
v ulici V Hůře za trpělivost a pochopení při rekonstrukci vodovodního
řadu. Byla to komplikovaná stavba
nesoucí s sebou mnohá omezení,
nicméně nezbytná pro zkvalitnění
dodávky vody.
Miloslav Půta, starosta

stavy HOBBY České Budějovice. O
zájezd byl velký zájem, i když počasí
bylo chladné, všem se líbil.
17. 6. jsme byli na státním hradě Rožmberk a na Lipně navštívili
„Stezku do korun stromů.“ Byl to
náročný výlet a podle ohlasu úspěšný. Obdivovali jsme naše nejstarší
seniorky, dokonce jsme udělili řád
„Zlaté seniorky“ paní Věře Toulové,
která absolvovala všechny adrenalinové zkoušky na této stezce.
Neplánovaně jsme okusili zájezd na
Český Šternberk, cestu tam autobusem a zpět vlakem. Zájem i tak mělo
20 lidí, dobrý oběd i cestování bez
problémů.
V září byl poslední plánovaný zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech
a vinobraní s tradiční jízdou krále
a jeho družiny. Počasí vyšlo krásně
i ochutnávkou burčáku jsme nepohrdli. Na listopad plánujeme posezení u „SOKOLA“, tentokrát to bude 6.
11. 2014 (čtvrtek). Rádi bychom jej
udělali trochu slavnostnější, protože
se nám na jaře z důvodu nemoci p.
Jurníčkové nepodařilo vše zajistit.
Podrobnosti dáme na INFO OÚ
Postupice a novou vývěsní skříňku
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u obecního úřadu.
Jsme rádi za vaši účast na zájezdech, vycházkách i sešlostí v naší
klubovně. Vaše nápady na další výlety moc oceníme.
Hezký a slunečný podzim dobrou náladu, málo práce a více odpočinku přejí Hanka Čadková a Marta
Jurníčková

Adventní koncert
Chtěli bychom uspořádat opět
dětský adventní koncert v kostele sv.
Martina v Postupicích. Na programu
bude několik písní z kancionálu,
písně s předvánoční tématikou a na
závěr Benešovské roráty. Účast na
přípravě i na koncertě opět přislíbila
paní Nana Nekvasilová-Kobaladze.
O přesném datu konání koncertu
vás ještě budeme informovat. Stejně
tak i o tradičním Štědrovečerním
vystoupení dětí se zpěvem vánočních koled v kostele.
Mgr. Blanka Jíšová, Ochotnické divadlo

Divadlo - tentokrát
z jiného soudku
Poslední představení „Světáci“ nasadilo vysokou laťku pro komedie. V představení se hodně herců našlo a předvedlo
skvělé výkony, které by bylo těžké překonat. A dělat legraci nejde do nekonečna.
Proto jsme pro tento rok zvolili jiný žánr
- detektivku. Představíme dva detektivní
příběhy od stejného autora. Diváci sice

Co to je? Oběť a vrah, akrobatický tanec nebo milenecká scéna? Dozvíte se na
představení.

budou svědky několika vražd, ale představení je vhodné i pro děti od 12 let,
protože drastické scény budou zahaleny
tmou. Oba příběhy jsou koncipovány
tak, aby si i divák musel namáhat „šedé
buňky mozkové“ při odhalování vraha.
Premiéra bude 22. listopadu, reprízy 29.
listopadu a 6. prosince. Předprodej vstupenek jako vždy v restauraci U sokola.
Těšíme se na své věrné i nové diváky a
věříme, že i nové téma je osloví.

RC Kostičky
Před odchodem za letním dobrodružstvím jsme s Kostičkami podnikli
společný výlet do námi velmi oblíbené
pražské ZOO. Vyráželo se v pondělí 16.
června a všichni se těšili na to, co nového
nám ZOO po loňské povodni nabídne.
A opět nás nezklamala, děti radostně
běhaly od jednoho pavilonu k druhému,
téměř nikdo neopomenul gorily i zbrusu nový sloninec. Ti starší mají ZOO
již v malíku, a tak už od rána plánovali
cestu ke svým oblíbeným zvířatům.
Zkrátka ZOO zatím neomrzela ani děti,
ani nás dospělé. Opět jsme prožili skvělý
společný den.
V podzimních a zimních měsících
pro vás chceme opět připravit několik
tvořivých večerů. Pokud je mezi vámi
někdo, kdo by nás chtěl něco nového
naučit, budeme moc rádi.
V adventním čase se pak můžeme
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těšit na Vánoční jarmark. Ten letošní
proběhne u sokolovny 29. listopadu.
Koupit si budete moci opět spoustu
vánočních věcí, nasát adventní atmosféru, potkat sousedy... To je však ještě za
hodně dlouho.
Štěpánka Tůmová

Sraz krajanů, rodáků
a jejich přátel
Opět zdařilé bylo i 2. setkání
krajanů, rodáků a jejich přátel z okolí
Postupic, Popovic a Nové Vsi na
Benešovsku. Konalo se v novoveské
klubovně u kapličky 30. srpna pod
záštitou Obecního úřadu Postupice a
občanských sdružení hasičů a myslivců
v Nové Vsi. Všichni, jimž nádherný kraj
pod bájnou horou Blaníkem hluboko
vrostl do srdcí, si tady pěkně popovídali
při muzice kapely ve složení pánů Járy
Andra a Jožky Maďara.
Mnozí účastníci srazu se našli
na fotografiích z loňského roku,
vystavených v klubovně. A také si
mohli prohlédnout ukázky rodokmenů
novoveských rodáků. Někteří si zahráli
před klubovnou pétanque se stříbrnými
koulemi, který je oblíbenou hrou nejen
Francouzů, ale i dalších národů Evropy
ve chvílích rekreace a odpočinku.

Hasiči z Jemniště na Vltavě.
Všechny jistě potěšily i Pamětní listy,
jimiž byli pořadateli setkání obdarováni
a které si odnášeli domů z hezky
prožitého odpoledne a večera. Potěšila
je dobrá obsluha manželů Šestákových,
kteří připravili k snědku skvělou
sekanou a vepřovou krkovičku a točili
správně chlazeného Velkopopovického
kozla.
Pořadatelský tým setkání ve složení
Ing. Marie Vaništová, Hana Průchová, Jiří
Jehlička a PhDr. Jan Jelínek tímto děkuje
za finanční příspěvky na občerstvení
starostovi Postupic a spádových obcí
Miloslavu Půtovi, Josefu Zmekovi
z Nové Vsi a manželům Jaroslavě a
Václavu Maletínským ze Švýcarska,
jejichž srdce však pořád věrně bijí pro
rodnou zemi a jimi milovanou Prahu
a Podblanicko. Kvarteto jmenovaných
pořadatelů, jehož každému z členů už
usedá na bedra sedmý křížek, má vroucí

přání, aby v tradici setkávání krajanů,
rodáků a jejich přátel z okolí Postupic,
Popovic a Nové Vsi, pokračovalo zdejší
mladé pokolení, jemuž je ochotno
organizačně napomáhat.
Hana Průchová

Hasiči Jemniště
Koncem června se v Postupicích
stalo již tradicí, že hasiči z Jemniště
pořádají hasičskou soutěž. V letošním
roce to bylo v sobotu 28.6.2014 a byl to
již VIII. ročník soutěže SDH Jemniště
v požárnických disciplínách. Soutěž se
konala na fotbalovém hřišti místního
Sokola a zúčastnilo se jí čtrnáct družstev
mladých hasičů, devět družstev žen a jedenáct družstev mužů. Mladí hasiči soutěžili ve třech disciplínách a to ve štafetě
4x60m, upravené štafetě CTIF a útoku
Plamen. Mladým hasičům začala soutěž
v osm hodin ráno a skončila vyhlášením
výsledků kolem půl jedné. V mladší kategorii mladých hasičů (do 11 let) vyhrálo družstvo SDH Olbramovice, 2. místo
SDH Kondrac, 3. místo SDH Vrchotovy
Janovice. První a druhé místo v kategorii mladých hasičů starší kategorie (do
15 let) si odvezli hasiči z Kvasejovic. Na
třetím místě skončili hasiči z Kondrace.
Družstva dospělých, jak muži, tak i ženy,
soutěžili v netradiční štafetě 7x60m a
v požárním útoku. V netradiční štafetě
byly úseky z klasické štafety 4x100m s
překážkami, ale i netradiční „úkoly“ jako
např. zásek sekyry do špalku s trestnými
vteřinami, motání hadice dle cvičebního
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řádu. Štafeta se dle názorů zúčastněných
družstev každoročně líbí. Netradiční
úkoly ve štafetě se snažíme každoročně
obměňovat. Sečtením výsledků z obou
disciplín ženskou soutěž vyhrály hasičky
z Votic, druhé byly hasičky pořádajícího
družstva z Jemniště a na třetím místě se
umístily hasičky z Mokré Lhoty. Mezi
muži vyhráli postupičtí hasiči, 2. místo
hasiči z Nesvačil a na třetím místě skončili hasiči z Bílkovic. Soutěž skončila kolem sedmé hodiny. To nebylo vše. Večer
byla v areálu fotbalového hřiště opět
zábava s živou hudbou, při které hrála
jemnišťská „hasičská“ kapela (Vlastimil
Štětina, Karel Vesecký, Karel Stejskal a
Jiří Kladiva). Jsme rádi, že na soutěž opět
dorazila nová družstva, která u nás ještě
nestartovala a jsou z jiných hasičských
okrsků. To je pro nás vizitkou, že se soutěž líbí. Kladných ohlasů jak z řad soutěžících, ale i z řad veřejnosti je dost. U
mladých hasičů přijela poprvé družstva
z Kvasejovic, Hvězdonic a Vrchotových
Janovic. U žen to byl tým z Votic a u
mužů to byl tým z Čeňovic.
V neděli 28.9., na Svatého Václava,
jsme vyrazili se smíšeným družstvem
mužů a žen do Bílkovic, kde se konal
devátý ročník netradiční soutěže. Tam
místní sbor každoročně pořádá takové
cvičení - soutěž do prudkého kopce, kde
se vše dělá podle cvičebního řádu. Je to
spíše takové cvičení, jako kdyby se „přijelo k ohni“. Je to úplně něco jiného, než
na co je většina družstev zvyklá z klasického požárního sportu. Pro všechny
je to fyzicky náročnější, zejména pro ty,
kteří běží do prudkého kopce s hadicemi, proudnicemi či rozdělovačem. Na
této soutěži jsme skončili čtvrtí, ale jako
jediní jsme měli smíšené družstvo (3
muži a 3 ženy), takže jsme s výsledkem
byli spokojeni.
Další činností asi patnácti mladých
hasičů, žen a mužů SDH Jemniště, je
účinkování v Ochotnickém spolku
v Postupicích.
Závěrem bych chtěl opět všem poděkovat za jakoukoli činnost pro hasičský sbor z Jemniště.
Miroslav Fürbacher,
velitel SDH Jemniště

Pokračování ze str. 1
v sokolské kronice napsal: Ve sportovní činnosti nutno připomenout
uspořádání 1. ročníku Běhu kolem
Paperáku, u jehož zrodu stál nápaditý Béda Pikl. Ač běh měl původně být prověrkou fyzické zdatnosti
fotbalisů Botafoga, stal se vlastně
masovou záležitostí celé obce,
neboť účast 85 závodníků v 11
kategoriích se napoprvé neočekávala. A tak byl hned naplánován 2.
ročník na rok 1985 a běh byl zařazen do masových akcí organizace
Sportprag Praha. Termín běhu byl
určen vždy na první neděli v červnu. Tratě byly od 150 m pro děti až
po 2400 m pro muže.
Pro zajímavost uvádím výsledky
1. ročníku 1984:
Děti do 10 let – 10 záv.
1. Košan J.
2. Jurníček M.
3. Jurníček Z.
Žákyně 6-10 let – 12 záv.
1. Matějovská R.
2. Kotková K.
3. Brabencová M.
Žáci 6-10 let – 7 záv.
1. Sirotek A.
2. Patrák M.
3. Řezníček T.
Žákyně 10-14 let –5 záv.
1. Šestáková J.
2. Neprašová M.
3. Průchová Š.
Žáci 10-14 let -5 záv.
1. Červenka M.
2. Daněk M.
3. Straňák J.
Dorostenky 14-18 let 9 záv.
1.Hebvábná Z.
2. Dohnalová R.
3.Filandrová Z.
Dorost 14-18 3 záv.
1. Rybář P.
2. Brabenec P.
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3. Macháček Z.
Ženy 18- 100 let 6 záv.
1. Hůrková L.
2. Košumberská M.
3. Průchová a Novotná
Muži 18 – 30 let 6 záv.
1. Konšel M.
2. Cirmon J.
3. Šesták V.
Muži 30-40 let 18 záv.
1. Bervida L.
2. Smrž F.
3. Pavlík M.
Muži nad 40 let
1. Šesták J.
2. Dohnal J.
3. Kresl J.
Nejstarší účastník Kresl J. – 64
let. Nejmladší Pikl B. 2 roky. Účast
závodníků – 83, funkcionářů – 8,
diváků na startu - 72. Vynikající
čas M. Konšela 8,35 – rekord Paperáku odolává dodnes. Odvážným
Během obohatili závod J. Zeman
a J. Veleba. Závod se hodnotil jako
podařený, organizačně bezchybný,
s kladnými aspekty zejména na
děti. Závod byl ukončen přátelskou besedou v konferenčním sále
u Zemanů.
Zařazením běhu do sportovního kalendáře se do Postupic
sjížděli běžci z celého okresu, ale
i z Prahy. Vroce 1986 byla účast 96
a v roce 1987 dokonce 115 běžců.
Myslím , že většinou při závodech
bylo krásné počasí.
Při letošním jubilejním 30. ročníku, který se bohužel kvůli fotbalovému zápasu žáků konal až 15.
června (ne první neděli v měsíci),
bylo jen 52 účastníků. Sice jsem
dostal jména, ale ne jejich umístění. Škoda, že někdo z výboru
nedá výsledky a průběh běhu do
Zpravodaje.
Jiří Šesták
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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
Mateřská škola
Před začátkem každého školního
roku je obvykle spousta práce, zařizování a taky chuti mít v té své třídě
něco jinak, něco nového.
Já jsem se už dlouho chystala na
nový věšák na ručníky do umývárny. Ten starý pamatoval ještě velmi
dávné časy. Asi si řeknete: „Věšák na
ručníky… to je toho !“ Jenže všechno
má svůj háček a právě tady jich bylo
pětadvacet. A nejsou to jen obyčejné
háčky. Musí vyhovovat hygienickým
a bezpečnostním předpisům a v tom
je zakopaný pes velikosti bernardýna.
Takový věšáček do školky, to
totiž není jen tak. Musí být drobný,
aby se na něj vešlo očko, nesmí být
dlouhý, aby nevyčuhoval do prostoru, nesmí na něm být háček, aby se
o něj nikdo nezranil, a v neposlední
řadě musí být šroubovací, aby dobře
držel. A musí mít příznivou cenu,
pochopitelně.
Poté, co mi pan Kunc, místní
truhlář, nabídl materiál na věšáček
i práci zdarma, jsem začala shánět
zmíněné háčky. Poté, co jsem oběhla
možné i nemožné ve Vlašimi, dosta-

la jsem tip na firmu v Benešově, kam
jsem také vyrazila.
Majitel byl milý, vstřícný a
ochotný, ale stále se nám nedařilo
najít nejvhodnější kousek tak, aby
vyhovoval všem předepsaným požadavkům. Po čtyřiceti minutách hledání, vybírání a prohlížení katalogů
jsme oba dva pomalu ztráceli naději.
Až na poslední pokus, který už byl
pouze zoufalým voláním, se panu
majiteli podařilo najít to, co jsem potřebovala a co bude vyhovovat všem
stranám a jejich požadavkům.
Dramatický okamžik nastal, když
jsme počítali, zda bude na skladě
dostatečný počet kousků. Byl. Nutno přiznat, že se ulevilo mně i panu
majiteli, který mi podával balíček
s tím, ať nám slouží. Nejdřív jsem
nepochopila a dožadovala se ceny a
paragonu. Pan majitel ale pravil: „Ale
jděte. Mně o peníze až tak nejde. Já
jsem rád, že jsme nakonec našli, co
jsme hledali.“
A tak si dovoluji touto cestou
poděkovat panu Jiřímu Kuncovi,
truhláři z Postupic, a panu Miloslavu Pitelkovi, majiteli firmy MIPA
s.r.o. z Benešova.
Vážení pánové, děkuji vám za
ochotu a vstřícnost a přeji hodně

zdraví (a platících zákazníků:). Je
hezké vědět, že nezištný člověk ještě
žije.
Kamila Marešová

Volejbalové soustředění
Na konci školního roku jsem
s děvčaty využila možnosti nabídky účastnit se, spolu s ostatními
spřátelenými týmy z okresního
přeboru, volejbalového soustředění
ve Sluneční zátoce. Jedná se o areál,
který je ze všech stran obklopen lesy,
protéká jím řeka Sázava, jsou zde
dvě volejbalová hřiště a další volné
plochy, na kterých si s míčem můžou
trénovat ti, co zrovna nehrají.
Pro děvčata byl připraven pestrý program, mimo hraní volejbalu,
ve trojicích i šestkách, došlo i na
soutěže v různých volejbalových dovednostech a zručnostech nebo na
pěší výlet do Ledče nad Sázavou. Nezapomenutelným zážitkem byl pro
děvčata noční bobřík odvahy. Došlo
na pravidlo: čím starší ročníky, tím
větší „poseroutkové“.
Během těch čtyř dnů se ale především hrálo, hrálo a zase hrálo.
Hlavní pořadatel Honza z Kácova
měl vše skvěle připraveno. Na závěr
soustředění si téměř každá hráčka
odnesla nějakou cenu. Mimoto také
mnoho nových zážitků, chuť hrát dál
volejbal a hlavně hodně nových kamarádek, se kterými se bude i další
rok potkávat při soutěžích.
I když od soustředění uplynulo
více než 2 měsíce, něco v děvčatech
asi zůstalo. V sobotu 13. září jsme
vyjeli (i s hochy) na první turnaj sezóny – Čerčanskou šavličku. V Čerčanech se sešla družstva z Týnce,
Čerčan, Kácova a Postupic. Po
náročných a psychicky velmi vyčerpávajících zápasech (především pro
trenéry) se nám podařilo zvítězit.
Nebylo to lehké, přálo nám štěstíčko
víc než ostatním, a tak bude další
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bude mnohem lepší a než uteče
těch devět let, všechno budete znát.
Miroslava Ottlová

Helpíkův pohár 2014

zápolení v okresním přeboru hodně
napínavé.
A co je na tom nejlepší? Že stejná
sestava, která hrála v Čerčanech, bude
hrát ještě příští školní rok ve stejném
složení. Tak si myslím, že o nás ještě
uslyšíte.
Jana Jíšová

Poslední a první
Nadpis článku zní divně, ale opravdu jsem se nespletla. Poslední a první
den školního roku jsou emotivnější,
než dny jiné.
Posledním dnem loňského roku
byl 27. červen. Nejenže se žáci těšili
na vysvědčení a nastávající dny volna, ale všichni s napětím očekávali,
co vymyslí třída, se kterou se ten den
vidí v naší škole naposledy. Většinu
neztratí z dohledu, ale už se s nimi
nebudou denně potkávat na chodbě,
v jídelně nebo v šatně. „Oni“ totiž
ukončili devítku a nastoupili další část
svého života už někde jinde a s někým
jiným. Minulé devítce se rozloučení
vydařilo, řekli, co chtěli na závěr své
školní docházky říct, ať už mladším
spolužákům nebo dospělým. Těm také
poděkovali kytičkou a vyvolali při

tom mnoho vzpomínek na uplynulých devět let.
Prvním dnem letošního roku
bylo 1. září. Nejvíce rozechvění jste
mohli cítit mezi nejmenšími školáky. Byli kouzelní, když v tělocvičně
seděli poprvé mezi všemi, přebírali
uvítací kytičky od deváťáků, pletli
si ruce, protože honem nevěděli,
kterou podat panu starostovi, když
už jednu mají plnou nebo když nevěděli, kam a na koho se dřív mají
dívat. Ale nebojte se, příští rok to

ZŠ Postupice se již řadu let
účastní každoročního seriálu zdravotnických soutěží pro děti, který se
jmenuje Helpíkův pohár.
Helpíkův pohár je naučná soutěž pro děti z pátých tříd. Během
praktických nápaditých přednášek
a následných soutěží si děti mohou
osvojit základy laické první pomoci a také si tuto pomoc vyzkoušet
v průběhu „hraných“ situací a scének. Figuranti jsou během těchto
situací namaskováni na skutečná
zranění a „hrají“ svou roli skutečně
velice reálně a dobře. Děti zranění
ošetřují, poskytují nezbytnou první
pomoc, umí zraněného uložit do
stabilizované nebo protišokové polohy, učí se zavolat záchrannou službu a reagovat na její povely, pomoci
co nejlépe postiženému, uklidňují jej
a pomáhají až do příjezdu záchranné služby. Tím, že se děje vše jako ve
skutečnosti, se děti naučí reagovat i
v nepříjemné situaci, neleknout se a
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naopak jsou schopeny pomoci. Třeba
kamarádovi, který se zraní při hrách
na hřišti nebo v lese a není v okolí
nablízku žádný dospělák.
Helpíkův pohár začíná každoročně na jednotlivých základních
školách. V naší škole proběhlo
základní kolo přednášek a soutěže
15.dubna. Za žáky 4. a 5. tříd přijela
pracovnice záchranné služby Praha,
aby je poučila a především prakticky

trasu vyznačenou fáborky v lese, na
jednotlivých stanovištích vždy nalezly
zraněné turisty, kterým musely umět
pomoci. Ošetřovaly tržnou ránu na
hlavě a otřes mozku od padající větve;
chlapce ošklivě zraněného po prudké
jízdě na skateboardu; popálenou ruku
dívky, která chtěla vytáhnout z ohně
spadlý špekáček; mdlobu turisty,
který se ptal na cestu; chlapce, který
spadl ze stromu a ležel v bezvědomí

ukázala poskytnutí první pomoci při
různých úrazech, nebo srdečním selhání. Po dobře připravené a zajímavé
přednášce si žáci mohli vyzkoušet
poskytnutí první pomoci prakticky,
pod dohledem zkušené zdravotnice,
která jim po celou dobu poskytovala
cenné rady. Na závěr si děti napsaly
test, ve kterém se ukázalo, jak dávaly
celé dopoledne pozor.
Vítězové školního kola soutěže
postupují do krajského kola, které se
koná v Praze v oboře Hvězda a letos
proběhlo 6. května. Z každé základní
školy mohou postoupit 2 posádky, tj.
dvě dvojice dětí. Za naši školu soutěžili Veronika Zhorná s Kájou Kakosovou a Natálka Šetková s Lukášem
Nádvorníkem. Při přípravě jsme se
snažili nic nepodcenit, děti se připravovaly opravdu svědomitě. V oboře
Hvězda soutěžní dvojice procházely

na trávě. Někteří zranění měli u sebe
kamarády, kteří se snažili naše závodníky mást neuváženými a chybnými
radami. Děti musely umět správně
reagovat a neposlechnout každou
radu, uklidňovat zraněné, kteří je
nechtěli poslouchat… Také zavolat
záchranku, komunikovat s dispečerem, navést je na správné místo…
V neposlední řadě také samozřejmě
správným způsobem poskytnout
první pomoc zraněným osobám. Na
každém stanovišti byla zdravotnice,
která počínání dětí bedlivě sledovala
a bodovala. Na závěr ještě dětem vysvětlila správný postup a odpověděla
ochotně na všechny jejich dotazy.
K našemu velkému překvapení a
obrovské radosti byla snaha dětí
odměněna hned dvěma medailemi.
Veronika Zhorná a Kája Kakosová
vybojovaly zlatou a Natálka Šetková a
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Lukáš Nádvorník bronzovou medaili.
Moc jim všem gratuluji, byli opravdu
SKVĚLÍ.
Tak jsme se s dětmi probojovali
do celostátního kola, které se konalo
24.května v Koutech nad Desnou
v Jeseníkách. Moc jsme se těšili, na
cestu jsme přizvali i některé maminky,
které s radostí jely podpořit své děti a
podívat se, jak jim soutěžení půjde.
Dlouhá cesta vlakem nám nekazila
radost z příprav na soutěž. V sobotu
ráno vše vypuklo. V celostátním kole
soutěžilo 30 posádek z celé České
republiky, všichni byli připravení
vydat ze sebe to nejlepší a pomoci
zraněným figurantům na závodní
trati. Trať vedla strmými horskými
stráněmi v okolí Koutů. V lese závodníci objevili zraněné dospělé či děti,
každému z nich se přihodilo něco
velice nepříjemného a dětem byly
sehrány scénky, při kterých se někdo
ošklivě poranil a potřeboval jejich
pomoc. Pomáhali podchlazeným
horolezcům v bezvědomí; dětem,
kterým vybuchla v ruce pyrotechnika; chlapci, kterému přejelo auto
ruku; muži s otřesem mozku; chlapci,
který se zranil při jízdě na horském
kole. Někdy je třeba při zachraňování
života nebát se překonat sám sebe,
proto děti museli při cestě k jednomu
zraněnému přejet ve výšce nad horskou říčkou v improvizované lanovce
a sedáku. Soutěž byla velice dobře a
prakticky připravena. Figuranti byli
k nerozeznání od skutečně zraněných
osob, dokonale namaskovaná zranění
provázeli procítěně hraným výkonem
opravdu poraněných lidí. A hlavně
naše děti jim dokázaly výborně pomoci. V konkurenci družstev z celé
naší republiky se umístily na výborném 11. (Natálka Šetková a Lukáš
Nádvorník) a 25. (Veronika Zhorná a
Kája Kakosová) místě. Moc jim všem
blahopřeji ke krásnému výsledku a
doufám, že si ze soutěže hodně odnesou i do budoucího života.
Velice se mi líbí myšlenka přiblížit našim dětem skutečnou realitu,
kdy si mohou vyzkoušet v improvizovaném prostředí, zda by skutečně
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uměli pomoci. Myslím, že našim
dětem by se to povedlo velice dobře,
i když jim raději přeju bezpečné a
klidné místo pro život.
Šárka Czafíková

Pan školník jak má být
Naše škola má velké štěstí. Má
svého „PANA“ školníka.
Není totiž školník jako školník.
Ten náš je nejlepší. Je šikovný, pracovitý, ochotný, obětavý, vstřícný... Má
rád děti a děti milují jeho.
Dokáže být „velkým klukem“,
který běhá v čertovské masce, ale i
„silným chlapem“, který všechno
opraví, sežene, vyrobí. Je na něj zkrátka spolehnutí. Pomůže vždy tam, kde
je potřeba. Patří mu velký dík i za
práci, kterou dělá nad rámec svých
pracovních povinností.
Velkou zásluhu má také na zdárném průběhu oslavy ke Dni dětí
na prvním stupni naší školy dne 2.
června. Velmi pomohl při přípravě
trasy, staral se o oheň při opékání
špekáčků, vytyčil pro děti bludiště,
vymyslel a realizoval jednu z nejobtížnějších a zároveň nejzajímavějších
překážek - přechod po laně. Zdolaly
ji nakonec všechny děti a dokonce

i některé paní učitelky. Byl vrchním
fotografem, takže celou akci náležitě
zdokumentoval.
Pan Gruber je prostě muž na svém
místě. Moc mu všichni děkujeme.
Za kolektiv učitelek 1.st.
Eva Hanzalová

Dveře byly dokořán
ve škole i školce
V sobotu 4. října zůstaly dveře
otevřené pro všechny, kdo se chtěl
přijít podívat. A na co? Především na
naši nově zrekonstruovanou školku
i školu, na nově přistavenou a kompletně vybavenou školní kuchyni, na
novou kotelnu, na vystoupení dětí…
A proč až teď, když rekonstrukce
probíhala již minulé léto? Práce přímo v budově školy se protáhly až do
prosince 2013, venkovní areál se ještě
upravoval v průběhu jarních měsíců,
o letošních prázdninách se kompletně opravovala a vybavovala šatna a
konečně teď jsme si mohli říci, že už
máme všechno tak, jak jsme si představovali.
Den otevřených dveří zahájila
v 10h ředitelka školy M. Ottlová.
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V tuto hodinu přivítala převážně zástupce firem a institucí, které se podílely na získání dotace, i těch, které se
na rekonstrukci podílely přímo. Společně se starostou M. Půtou všechny
přítomné provedla nejprve po budově i areálu ZŠ a následně také MŠ.
V průběhu celého dne se ve škole vystřídalo mnoho návštěvníků.
V každé třídě se bylo na co dívat.
Archiv akcí a fotografií za posledních
11 let vehnal slzy do očí především
„nedávným“ žákům školy, u archivu
fotografií kronikáře p. Šestáka zaplesalo zase srdce nejednoho pamětníka.
Ukázky práce s programy na PC
a práce na interaktivních tabulích
nadchlo každého dospěláka, který
projevil zájem o funkci těchto technických pomůcek. Prohlídka kotelny
s výkladem pana školníka V. Grubera
byla stejně hodně žádaná jako prohlídka kuchyně s vedoucí školní jídelny J. Zachovou. Na jedné z interaktivních tabulí bylo možno shlédnout
téměř den po dni, jak rekonstrukce
probíhala díky dokonalé fotodokumentaci p. učitele P. Fulína. A kdo měl
zájem o kompletní prohlídku školy
s výkladem, byli u vchodu připraveni
žáci, kteří zájemce provedli od šatny
až po „bidýlko“. Aby si rodiče mohli
nerušeně prohlížet ve škole kroniky,
třídy i fotografie, byl v jedné z učeben
připraven pro děti dětský koutek. V
něm se děti zabavily a mohly si po
celou dobu malovat, vyrábět i hrát
různé hry.
Na odpoledne byl v tělocvičně
připraven program, ve kterém vystoupily mažoretky z Vlašimi, taneční
skupina Dancing Crackers a především žáci školy. Hrála se pohádka,
na flétny, zpívalo se, tančilo, prostor
byl i pro mluvené slovo. Na závěr
tohoto dne předvedli psovodi Policie
ČR z Domašína výcvik psů na vyhledávání výbušnin, drog a zadržení
pachatele.
Byl to den, ve kterém se sešli
bývalí žáci se svými učiteli, rodiče,
babičky a dědečkové se přišli podívat
na prostředí, ve kterém se děti učí,
nebo se sami učili, u kávy a malé-
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ho občerstvení ve školní jídelně se
vzpomínalo i jen tak klábosilo. Bylo
příjemné slyšet uznání, že je vidět, že
se za poslední dobu udělalo ve škole i
školce mnoho práce.
Jana Jíšová

Z obce:
Setkání heligonkářů
v Postupicích
Od roku 1983 se v místní
restauraci U Sokola koná toto
setkání muzikantů, letos to první
říjnovou sobotu byl zároveň
třináctý ročník Memoriálu Václava
Šplíchala, místního muzikanta a
harmonikáře. Přítomni byli jeho
syn Karel a také vnuk Karel, který
tradičně doprovázel hudebníky na
bicí. „Hlavním organizátorem celé
akce vždy býval známý muzikant
Josef Němec z Milovanic, který
bohužel už není mezi námi. Slíbili
jsme, že tuto tradici zachováme. Nyní
si teprve uvědomujeme, co práce a
času ho všechno kolem stálo,“ řekl
v úvodních slovech Václav Šesták,
hlavní organizátor a moderátor
Setkání. Povstáním zaplněného sálu

a minutou ticha uctili přítomní
památku Josefa Němce. Všichni
účinkující nastoupili na jeviště a
za zvuku harmoniky Bohuslava
Vlasáka zazpívali „Kdo má rád tu
českou písničku“. Nejvzdálenějším
účastníkem byl Václav Nečas z
Vodňan. Kromě něj vystoupilo
asi dvacet muzikantů, a to jak z
okolí, tak i ze vzdálených míst a ze
sousedního kraje Vysočina. Pražské
harmonikáře zastupoval Jaroslav
Tuza. Čtyři účastníci byli z Bojiště
u Ledče nad Sázavou a dokázali, že
i tam lidové písničky mají stále své
místo. Většinu písniček si zazpívalo
i obecenstvo. Doslova profesionální
výkon předvedli tři harmonikáři z
Vysokého Chlumce za doprovodu
bubeníka. Po svém vystoupení s
úsměvem Josef Kotrbáček dodal:
„Do Postupic jezdíme snad patnáct
let. Lidé si s námi rádi zazpívají a rádi
se sem vracíme. Dlouho jsme také
jezdili do Dlouhé Lhoty u Tábora,
kde bylo fantastické prostředí a
všechno tam organizovaly ženy. Také
vzpomínám na pěkná vystoupení na
Farské zahradě v Čechticích. Dlouhá
léta také jezdím ke kapelníkovi
Pepovi Janouškovi, který vede
rožmitálskou Venkovanku, spolu s
profíky tam účinkujeme hlavně před
Vánoci.“ Jaroslav Dufek a Karel Moc
ze Slověnic předvedli, že i na malé
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vesnici odkud pocházejí lidovky stále
zní. Velký ohlas publika vyvolalo
vystoupení Josefa a Pavla Otrubových
ze Psár (harmonika a vozembouch),
kteří přivedli obecenstvo doslova do
varu svými lidovkami a klasickými
odrhovačkami. Pavel Otruba uvedl:
„Vystupujeme spolu šest let a na
všech různých akcích v širokém
okolí a hospodách. Hrát na nástroje
nás učila muzikantům známá paní
Ludmila Koucká z Ondřejova,
jsme vlastně jako rodina, ve všem
nám poradí. Sem do Postupic nás
přivedl pan Josef Němec, bývalý
vynikající muzikant.“ Nejmladším
účastníkem byl mladík Ladislav
Strnad z Drahňovic, který si získal
obecenstvo písněmi ze zemědělství
a venkova, mnohdy s upravenými
texty. Závěrečné dlouhé vystoupení
patřilo směsi lidovek v podání
Bohuslava Vlasáka z Kalné u Soutic.
I letos hudebníci dokázali, že
harmonika je stále oblíbeným
hudebním nástrojem, který vytvoří
a udrží dobrou náladu v každé
společnosti. Přítomní byli upozorněni
na
vysílání
Rádia
dechovka
na středních vlnách 1233 kHz.
Organizátoři každému účinkujícímu
předali věcnou odměnu. Na závěr
se opět sešli účinkující na jevišti, při
harmonice pana Vlasáka zazpívali
„Ta naše písnička česká“ od Karla
Hašlera.
Hlavní organizátor a
pořadatel akce Václav Šesták hodnotil
Setkání slovy: „Chci poděkovat všem
přítomným za skvělou atmosféru,
účinkujícím za hudební podání a
zpěv, Jirkovi Černíkovi za ozvučení
sálu i všem těm, co nám pomohli
a podíleli se na přípravě. Jde nám
o zachování českých lidovek a
zachování naší tradice, kterou desítky
let organizoval legendární muzikant
Pepa Němec. Opět mě trochu mrzí, že
většinu obecenstva tvořili přespolní a
né místní. Náladě to však nevadilo.
Také se potvrdilo, že s písničkou jde
všechno lépe a na shledanou tady za
rok“.
Václav Šesták

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

Postupický zpravodaj

strana 12

Ohlasy k čer v novému Zpravo daji
V červnovém Zpravodaji jsme
si připomněli 100. výročí začátku 1.
světové války, účast místních občanů
ve válce a život po dobu války.
Upozornilo mě několik občanů
z okolních vesnic, že také jejich
předci byli ve válce, někteří přeběhli
a bojovali v legiích v Rusku (R), Itálii
(I), nebo ve Francii (F). Následuje
přesný seznam vojáků z Postupic a
okolí, kteří v legiích bojovali.
Buchov – Václav Málek 1875 F,
Antonín Škramlík R, Karel Šraibr
1894 R.
Dobříčkov – Alois Novák 1894. R.
Čelivo – Josef Dub 1879 I.
Holčovice – Jos. Roubíček 1887 R,
Jan Střelka 1877 I.

Jemniště – Jos. Benedikt 1896 R,
Jos. Březina 1897 I, Rudolf Hájek
1898 I, Jaroslav Kronus 1875 R, Alois
Minařík 1899 I, + Jan Novák 1897 F,
Josef Roubíček 1872 I
Lhota Veselka – Josef Tůma 1898 F,
František Vyhnal 1993 R.
Lísek – Antonín Tůma R, František
Tůma 1893 R
Milovanice – Otakar Jiran 1883 F,
Josef Kolman 1886 F, Jan Střelka
1887 F
Miroslav – Antonín Ledvina 1896 F.
Nová Ves - Frant. Boháček1896 R,
Jos. Otradovec 1891R, Václav Pitelka
1898 I, František Řezníček 1895 I,
Antonín Sochůrek 1886 R.
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Postupice – Karel Bucek 1894 F,
Karel Havel 1875 F, Karel Jenšík
1892 I, Josef Jiroušek 1894 R Václav
Jíša 1891 R, Frant. Kouřil 1894 I,
Jos. Novák 1886 R, Josef Petr 1897
I, Josef Rajtr 1894 I, Rudof Rozum
1876 R, Stanislav Skočdopole 1887
R.
Chalupy – Jan Starosta 1892 R,
František Veselý 1897 I, + František
Vrňák 1893.
Pozov – František Sochůrek 1879 R.
Roubíčkova Lhota – Václav Mařík
1889 I, Jan Matoušek 1896 I, Josef
Starý 1891 R, Karel Zdvihal 1887 F.
Podle roku narození je vidět, že
nastupovali velmi mladí lidé.
Připravil J. Šesták

Na krásně dochovalém snímku,od
Honzy Průchy, který je z roku 1925, je
trafika vojenského invalidy Fr. Petra,
která stála pod Zemanovou hospodou
u štítu stodoly. Na snímku ve dveřích
pan Petr, u vrat babička pana Průchy
a tříkolka na které jezdil pan Petr.
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