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300. výročí povýšení Postupic na městečko II. Slovo starosty
Milí spoluobčané,
z nového kalendářního roku
2011
již
pomalu
polovina
uplynula. Proto bych se trochu
ohlédl zpět v čase a zrekapituloval
společenské dění v obci za poslední
dobu.

V roce 2009 obnovený kříž na pohřebišti vojáků Na Hrobech.

Jižní část náměstí v Postupicích kol. r. 1906 (foto archiv Jiřího Šestáka)
V minulém čísle Zpravodaje jsme
se seznámili s obsahem listiny, vydané
císařovnou Eleonorou Magdalenou
Terezií, vdovou po císaři Josefu I.,
matkou jeho syna a nástupce Karla
VI., otce pozdější císařovny Marie
Terezie. Pro Postupice to byla zatím asi
nejdůležitější událost v dosavadních
dějinách. Znamenala základ vzestupu a
prosperity v budoucnosti. O to se naši
předkové, kteří se v nově vysazeném
městečku z vůle vrchnosti usadili, plnou
měrou zasloužili.
Dejme opět slovo Karlu V. Mixovi
a jeho dílu „Městečko Postupice“.a co
napsal o dění v Postupicích po roce 1711
(kráceno, upraveno):
„Ferdinand František z Říčan jeviv
z počátku takový zájem o své panství,
prodal je i s Postupicemi již r. 1717
Františku Adamovi z Trautmannsdorfů.
Nový majitel přesídliv do Jemnišť,
měl pozoruhodný zájem o celé

panství. První prací hospodářského
úřadu bylo patrně důkladné sepsání
veškerých usedlostí s vyznačením
stávajících povinností. Podnikavostí
majitele založena r. 1717 v Postupicích
papírna. Jsa povahy nábožné, staral se o
uspořádání náboženských a církevních
poměrů.
Již r.1718 dal v Postupicích přestavěti
kostel a faru a pořídil novou jeho
výzdobu. Osobní styky s duchovními
panství byly příkladem úřednictvu,jehož
počet byl zde dosud nevídaný.
Trautmannsdorf, ač svobodný,
vydržoval skvělý dvůr. Měl hofmistra,
sekretáře, osobního kaplana, komorníky,
dva kuchaře, lokaje, laufry (běhouny
tj. muže běžícího před povozy), kočí, a
celou kapelu hudby a zpěvačky.
Pro zdejší lid, jenž zřídka své pány
vídával, bylo to ovšem něco nového.
Takový mrav u bývalých vrchností
českého původu nepanoval. Četnému

Myslím, že akcí opravdu nebylo
málo, ať už vezmu aktivity naší
školy jako Pohádková noc a další,
dětské maškarní plesy i plesy pro
dospělé, divadelní představení
našich ochotníků, Velikonoční
jarmark, Pohádkový les, rybářské
závody Na Kulišce, Běh kolem
Paperáku, výlet důchodců, Den
dětí na hřišti nebo aktivity našich
hasičů a sportovců.......
Proto bych chtěl touto cestou
poděkovat všem organizátorům
těchto akcí, kteří neváhají obětovat
nezištně svůj volný čas, um a úsilí
a věnují ho svým spoluobčanům,
hlavně dětem, často na úkor svých
rodin. Poděkovat je opravdu za co
i z mého pohledu starosty. Vždyť
tito lidé dělají kromě zábavy
a skvělých zážitků také dobré
jméno naší obci a pomáhají ji
zviditelňovat.
Na závěr mi dovolte popřát vám,
abyste nadcházející léto prožili ve
zdraví a pohodě a o prázdninách
a dovolených načerpali plno sil a
příjemných zážitků.
Miloslav Půta

Pokračování na str. 7
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Usnesení č. 2/2011

z veřejného jednání Zastupitelstva
obce Postupice konaného 19. 4.
2011
1) ZO schvaluje rozpočtové úpravy č.
1/2011 přednesené starostou obce dle
návrhu předloženého hospodářkou
paní Matouškovou.
2) ZO schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na úhradu poplatku za
svoz komunálního odpadu pro p. J.
K., bytem Čelivo, ve výši 900,- Kč.
ZO odkládá projednání žádosti p.
Z. B. z Lísku do objasnění čestného
prohlášení.
3) ZO schvaluje pronájem obecního
rybníka v Holčovicích parc. č. 747 za
cenu 1.000,- Kč ročně pro Rybářský
svaz Bystřice.
4) ZO schvaluje odprodej obecního
pozemku parc. č. 860/96 v k. ú.
Postupice o výměře 124 m² za
200,-Kč/ m² pro p. J. A. ml., Postupice.
Náklady spojené s převodem
nemovitosti uhradí kupující.
5) ZO neschvaluje odprodej části
obecního pozemku par.č. 1130 v
k.ú. Roubíčkova Lhota pro p. J. R.,
Struhařov.
6) ZO schvaluje pronájem obecního
pozemku parc. č. 1114/2 v k. ú.
Postupice, o výměře 12 m² za
obvyklých podmínek manželům J. a
M. H., bytem Praha 4.
7) ZO schvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 1334/8 v k. ú.
Čelivo, o výměře 130 m², pro p. M.
N., Čelivo, za cenu 50,- Kč/m² +
veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku hradí kupující.
8) ZO odkládá žádost p. P. D.,
Dobříčkov. Pan P. D. předloží nový
návrh na pronájem části obecního
pozemku parc. č. 645/1 v k.ú.
Roubíčkova Lhota.

9) ZO schvaluje finanční příspěvek ve
výši 30.000,- Kč na domovní čističku
odpadních vod panu Z. B., Pozov.
10) ZO schvaluje doplnění jednacího
řádu zastupitelstva obce v § 2
– Pravomoci zastupitelstva obce, 2.
věta se doplní o znění: Rozhodovat
o koupi a prodeji movitého majetku,
objednávat dodávky, služby a stavební
práce ve prospěch obce se svěřuje
starostovi obce do výše 100.000,- Kč.

SDH Jemniště zve
v sobotu 25. června
na V. ročník

HASIČ SK É
SOUTĚŽE
v požárnických
disciplínách
na fotbalovém hřišti
v Postupicích.
Od 8.00 hod. soutěž
mladých hasičů
od 14.00 hod. soutěž
družstev mužů a žen
Akci podpořil Středočeský kraj

Několik reakcí na zprávy
v minulémPostupickém
zpravodaji
A zase ty popelnice….
O ceně za popelnice v naší
obci pro r. 2011 už bylo hodně
diskusí a taky vášní. Nechci proto
dále s článkem Mgr. Blanky Jíšové
polemizovat a nějakým způsobem
ho rozebírat.
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Chtěl bych v této souvislosti
upozornit na jinou věc. V brzké
době, snad ještě letos by měla
být uvedena do provozu úpravna
pitné vody, která by měla zlepšit
také často diskutovaný problém.
Stavba úpravny a hlavně její provoz
se jistě promítnou do zvýšení ceny
pitné vody.
Apeluji proto na zastupitelstvo,
aby se z problému popelnic
poučilo a tuto záležitost důkladně
projednalo pokud možno na více
než jednom zasedání zastupitelstva.
Zároveň
předpokládám,
že
občanům bude zaslána podrobná
ekonomická informace namísto
strohého sdělení, ve kterém se
občanovi sděluje, že má zaplatit
zvýšenou cenu
Zápis do mateřské školy
Když jsem si přečetl vyjádření
ředitelky místní ZŠ o snaze otevřít
další třídu mateřské školy, reakci
starosty a údaje z rozpočtu obce
na tento rok, nastal chaos v mé
hlavě. Na jedné straně se všichni
zodpovědní činitelé snaží, aby
ve škole bylo co nejvíce dětí, na
druhé straně je nechceme. Zavolal
jsem proto ředitelce ZŠ, která
mi vysvětlila, že počet dětí byl
nejenom malý, ale že se jednalo
až na jedno dítě o děti ze spádové
oblasti Struhařov a tyto děti by do
Postupic kvůli spojení do základní
školy stejně nechodily.
Myslím si, že by bylo bývalo
dobré, kdyby obě strany celou
situaci
občanovi
neznalému
poměrů lépe vysvětlily.
Usnesení č. 9/2010 a č. 1/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice
Tady bych chtěl hlavně informovat spoluobčany, proč se jména
osob, kterým se poskytují různé
dotace, nebo se prodávají obecní
pozemky, uvádějí jen ve formě
jejich iniciál. Jak mě informovala
paní Macháčková, matka zastupitelky Jany Jíšové, tato povinnost
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vyplývá ze zákona.
Pokud jde o dotace poskytované
na domácí čističky odpadních vod,
zajímalo by mě, do kterých částí
obce tyto dotace směřují. Pokud
jdou dotace do osad, kde nemají
místní kanalizaci, je to především
chvályhodný skutek od občanů,
kteří se tím snaží přispět k ochraně
životního prostředí. Pokud ale dotace směřují do vlastní obce, mám
informaci, že místní kanalizace je
tlaková a že by neměl být problém
jejího dosažení i z těžko dostupných míst. Je to ale zřejmě hlavně
problém ceny obou cest. V tomto
směru se přimlouvám, aby se zastupitelstvo v brzké době zabývalo
problémem odpadních vod v části
Hůra nad rybníkem Paperák, kde je
veřejným tajemstvím, že ne všichni
tamní obyvatelé respektují životní
prostředí.
Rozhlas do kapsy
Chápu, že milionová částka
nutná na opravu místního rozhlasu je vysoká a je spíše otázkou
veřejné diskuse, zda by se obec do
této investice měla pustit, ale ani
myšlenka rozhlasu do kapsy mi
nepřipadá úplně ideální. Myslím
si totiž, že sms-ky budou zabírat
občanům, kteří mají o veřejné dění
v obci zájem příliš mnoho paměti
a v řadě případů se adresátům ani
„nevejdou“ do jejich mobilů a navíc někteří si díky kombinaci délky
zprávy a velikosti písma v mobilu
sms-ky nebudou schopni ani přečíst.
Nebylo by jednodušší zlepšit
informovanost občanů prostřednictvím webových stránek obce?
Doporučuji proto, aby zastupitelstvo zorganizovalo dotazníkovou akci, v níž by se dotázalo, kolik
domácností vlastní internet.

Malí ochotníci zazářili!
Role se opět obrátily – tentokrát
ale děti kopírovaly hru dospělých.
(Při prvním představení „Tři zlaté
vlasy děda Vševěda“ v roce 2009,
hráli rodiče role dětí.) Muzikál
LIMONÁDOVÝ JOE v podání malých herců sklidil obrovský potlesk
nadšeného publika. Opět jsme byli
svědky velkého pokroku. Děti si již
na jeviště zvykly, i když tréma je
stejně jako profesionální herce neopouštěla. Dcery nezapřely matky
(neodolatelná Tornádo Lou - Simona Filandrová a nevinně rafinovaná Winnifred - Natálie Šetková)
a synové otce (nekompromisní
Grimpo Štěpán Kladiva a hrozivý
Dakota Kid - Adam Fürbacher).
Padoucha Horáce výborně předvedl Pavel Jíša a klaďase Limonádového Joa Honzík Pokorný. Douga
Badmana hrál suverénní Vojtěch
Vender. Martin Žížala v roli Mexiko Kida nezaváhal ani při sólovém zpěvu. Tanečnice skutečně
zářily – Klára Suchá, Zdena Suchá,
Aneta Kottnauerová a Tereza Patráková. Všechny diváky okouzlily
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sebevědomým výkonem – jak při
pohybu, tak při dialozích. Malí
herci už zlepšili nejenom přednes
a dikci, ale zapojují i gesta (objímali se vášnivě, žasli opravdově,
padali tragicky zasaženi kulkou…).
Všichni, kteří představení viděli, se
shodli, že nám roste šikovná generace, a tak se těšíme, že o zábavu
budeme mít postaráno na hodně
let dopředu.
Dospělí ochotníci začnou v září
zkoušet hru NAŠI FURIANTI. Hra
v současnosti uváděná v Národním
divadle s panem Donutilem je sice
poněkud dramatičtější než kusy, na
které jste zvyklí, ale v podání našich skvělých ochotníků bude jistě i
toto představení zábavné. Premiéra
bude 26. listopadu.
V sobotu, 10.září 2011, pořádáme tradiční kuchařskou soutěž
– tentokrát na téma VÁNOČNÍ
CUKROVÍ.
A to je z činnosti ochotníků vše.
Přejeme všem krásné a pohodové
prázdniny.
Mgr. Blanka Jíšová
Ochotnický divadelní spolek
Postupice

Ing. Pavel Forman, Postupice 158
Odpovědi na výše uvedená témata
uveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.
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Úsp ě chy j e mnišť ských ha s i č ů
V tomto červnovém vydání
zpravodaje seznámím veřejnost
s
„celou
řadou“
úspěchů
jemnišťských hasičů, kterých
jsme od posledního vydání
Postupického zpravodaje dosáhli
a s činností sboru.
Třicátého dubna jsme již
popáté pálili s hasiči „čáry“ na
parcele pana Zemana v Jemništi.
Pálení se zúčastnili jak mladí
hasiči s rodiči, tak i dospělí hasiči
sboru, ale i lidé z Jemniště a okolí.
Této akce se zúčastnilo kolem
sedmdesáti lidí a na kytary zahrál
Vlasta Štětina a Karel Vesecký.
V sobotu 7.5. jsme vyrazili
na okresní kolo soutěže mladých
hasičů do Netvořic a jako jedni
z mála jsme měli družstvo mladší
i starší kategorie. Dále za náš sbor
závodily v jednotlivkyních dvě
dorostenky. Na této soutěži se nám
dost „zadařilo“. V dorostenkách
byla Šárka Kahounová druhá a

Iveta Marešová se umístila na
třetím místě. Starší družstvo
skončilo z devatenácti družstev
na pěkném šestém místě a mladší
družstvo z patnácti družstev
celoroční soutěž vyhrálo.
Na okrskové soutěži, která se
v letošním roce konala v sobotu
čtrnáctého května v Bílkovicích,
skončilo mužské družstvo na devátém místě ze sedmnácti družstev a ženy přivezly další pohár
za umístění na „bedně“. Skončily
jako v loňském roce na pěkném
druhém místě z devíti družstev.
Tyto všechny úspěchy jsme večer
řádným způsobem oslavili v hasičské zbrojnici.
O týden později při hasičském
dni na Konopišti jsme měli také
„želízko v ohni“. A to v soutěži o
titul MISS hasička Středočeského
kraje. Šárka Kahounová po postupu z castingu, byla první náhradnicí. Nakonec na tuto soutěž přije-
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lo všech šest dívek, proto Šárka do
bojů o titul nezasáhla.
Dne 31. 5. 2011 byla v budově
Hasičského záchranného sboru
v Benešově vyhodnocena soutěž
„Požární ochrana očima dětí“.
I tady náš sbor dosáhl v rámci
okresního kola pěkných výsledků.
Ve svých kategoriích skončil na
druhém místě Jakub Fürbacher,
na třetím místě Anna Suchá, na
prvním místě Iveta Marešová
a v nejstarší kategorii byla na
prvním místě Šárka Kahounová
a na druhém místě byla Tereza
Šváchová. Literární práce Terezy
se v krajském kole umístila na
druhém místě a postoupila do republikového finálového kola.
Poprvé v historii jemnišťských
hasičů se naše ženské družstvo
zúčastnilo okresního kola soutěže
v požárním sportu. Soutěž se
konala v neděli 5.6.2011 na
stadionu Na lukách ve Vlašimi.
Na této soutěži je obrovská
konkurence, týmy jsou dost
„našlapaný“. Přesto jsme se
neztratili a skončili na dvanáctém
místě ze sedmnácti družstev.
V sobotu 25.6.2011 bude náš
sbor pořádat na fotbalovém hřišti
v Postupicích již V. ročník soutěže
SDH Jemniště. Po skončení
soutěže bude v areálu fotbalového
hřiště v Postupicích zábava s živou
hudbou se začátkem v 19.00
hodin. Hudbu obstará jemnišťská
hasičská kapela ve složení: Vlasta
Štětina a Karel Vesecký - kytary,
Jiří Kladiva - bicí a Karel Stejskal basa a dále zahraje duo hudebníků
Michal Matoušek a Jiří Fejtek. Na
soutěž i na večerní zábavu Vás
srdečně zve SDH Jemniště.
Miroslav Fürbacher, velitel a vedoucí
kolektivu mladých hasičů SDH
Jemniště
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RC Kostičky
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Ocenění běžci u Paperáku.

Rodinné centrum Kostičky v
sobotu 7. 5. uspořádalo nejen pro děti
z Postupicíc již třetí ročník Procházky
pohádkovým lesem. Pozdní Velikonoce
přiměly organizátory oproti minulým
ročníkům upravit termín,akce proběhla
o čtrnáct dní později než tradičně.
Les byl sice o něco více zarostlý, ale
nakonec se ukázalo, že to nikomu příliš
nevadí a i pohádkové postavy vypadaly
spokojeně. Pěkné počasí a určitě i
úspěšné minulé ročníky přivedly na
start více jak sto dvacet dětí. Všechny
nejprve přivítal smutný motýl Emanuel,
ztratil totiž Makovou panenku a rozdal
dětem soutěžní kartičky. V lese na ně
už čekaly další pohádkové postavy jako
Rákosníček, pejsek a kočička, dědeček
Hříbeček, Křemílek s Vochomůrkou,
nechyběly ježibaby a snad nejvíce se
dětem líbil tříhlavý drak, kterému pro
osvobození princezny bylo potřeba
useknout všechny hlavy. U každé
pohádkové postavy děti musely splnit
drobný úkol, se kterým, když bylo
nejhůře, mohli pomáhat i rodiče.
Splnění všech úkolů nebylo ale vše, tím
nejdůležitějším bylo najít ztracenou
Makovou panenku. Právě ta měla pro
děti odměny a medaile, které každý rok
vyrábějí pro děti maminky z rodinného
centra. Každý, kdo chtěl, mohl teplé
slunečné odpoledne zakončit u
ohně a opéci si buřta. Počet malých
návštěvníků každým rokem výrazně
stoupá, pro nás jako pořadatele je to
velká odměna a povzbuzení k dalšímu
organizování,zároveň však i velká výzva
k tomu, abychom do příštího roku vše
ještě vylepšili. Děkujeme také firmě
Danone a.s. a Wrigley Confection ČR,
kom. spol., které věnovaly dětem sladké
odměny.
16.4.20011 jsme uspořádali již třetí
Velikonoční jarmark. Jarmark mimo
jiné připomněl třísté výročí od povýšení
vsi Postupice na městečko Postupice
s právem pořádání dvou trhů ročně.
Jarmark jako vždy proběhl v sobotu
týden před Velikonocemi a jako

tradičně bylo možné zakoupit různé
velikonoční předměty jako kraslice,
perníčky, pomlázky, velikonoční
dobroty a mnoho jiného.
Opět
nechyběl ani dětmi oblíbený dětský
koutek, kde kreslí nebo vyrábějí různé
výrobky s velikonoční tématikou. Přijel
také kovář, kterému děti pomáhaly při
výrobě drobných předmětů. Ten kdo
pořád ještě neuměl plést pomlázku
nebo to od loňska zapomněl, se mohl
naučit techniku pletení. Novinkou
tentokrát bylo vystoupení dětských
břišních tanečnic, které už druhým
rokem cvičí v prostorách centra.
Příště se u sokolovny setkáme na
Vánočním jarmarku a bude to s největší
pravděpodobností v sobotu 26. 11. 2011
před první adventní nedělí.
Za RC Kostičky Štěpánka Tůmová

Běh kolem Paperáku
Tradičního, již 28. ročníku Běhu
kolem Paperáku, se v neděli 5. června
zúčastnilo celkem 72 běžkyň a běžců
v 19-ti kategoriích. Nejpočetněji jako
obvykle byly zastoupeny předškolní a
školní děti, kterých se zúčastnilo celkem
45. Dále tratě běhu absolvovali 1 dorostenka, 5 dorostenců, 4 ženy a 17 mužů.

Nejmladším účastníkem byl Radek Tomis s datem narození 1. 10. 2009, kterému ke zvládnutí 150-ti metrové distance
musela pomoci ještě jeho matka, ale přesto figuruje ve výsledkové listině. Z děvčat byla nejmladší účastnicí Adriana
Konšelová, narozena 22. 7. 2008, která
se nakonec umístila ve své kategorii na
pěkném 4. místě z 9-ti účastnic. Naopak
nejstarším účastníkem běhu byl 85-letý
Ivan Pacner z Prahy, jinak také několikanásobný účastník, který za svůj výkon
sklidil obdiv v podobě potlesku všech
přítomných diváků. Běhu se zúčastnila
řada tradičních účastníků, namátkou
jmenuju Jiřího Tůmu z Vlašimi, Jana
Mareše z Benešova, Ivana Majera z Líšna, Stanislava Rataje z Kosovy Hory,
Jarmilu Zeidlerovou z Benešova., Václava Šestáka z Postupic. Objevily se i nové
tváře, které uvidíme na startu, doufám, i
příští rok. Nejrychlejším běžcem se stal
Rudolf Jánošík z Vlašimi, který trať velkého okruhu v délce 2.400 metrů uběhl
v čase 8 minut 15 sekund
Díky příjemnému počasí panovala
na běhu srdečná atmosféra, pro níž
jsou výstižná slova tradičního účastníka
MUDr. Jana Jána z Vlašimi: „Běh kolem
Paperáku je pro mě srdeční záležitostí, na
které nemohu chybět“.
Pavel Forman
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Rozhledna na Březáku
CHOPOS plánuje ve svém území
rozhlednu s naučnou stezkou. Rád
bych zde blížeji představil záměr, na
kterém se již pracuje celý rok. Jde
o projekt, který si myslím nemá co
do obsahu a vzájemné spolupráce z
hlediska území mikroregionu obdoby.
Pokud vše dobře dopadne, vznikne
zde velmi zajímavé atraktivní místo,
kterým se bude moci pochlubit
každá obec sdružená ve svazku obcí
CHOPOS. Pro realizaci záměru byla
vybrána nejlépe situovaná lokalita
v katastrálním území Lbosín. Jde
o nejvyšší kopec (zvaný Březák)
uprostřed mikroregionu, který svou
polohou splňuje požadavky pro
zrealizování projektu.
Celý rok se měřilo, počítalo
a projektovalo. Dnes je vše jinak.
Projektová dokumentace je již
posuzována z hlediska vydání
stavebního povolení a vizualizace
projektu poskytla rozhledně mnohem
širší rozměr. Každý si už může stavbu
a nejbližší okolí představit. Rádi
bychom do projektu zapojili každého,
kdo má zájem zúčastnit se netradiční a
výjimečné akce. Naskýtá se myšlenka,
že nám jde hlavně o peníze. Trochu
ano, ale ne výhradně. Nejde totiž
pouze o postavení rozhledny s
naučnou stezkou, nýbrž o celou
koncepci plánovaného místa.
Z mnoha zajímavostí bude nejbližší
okolí rozhledny,které bude vydlážděné
z plochých kamenů. Přímo vybízející k
vytvoření tzv. kamenné mapy, do níž
je možné nesmazatelným způsobem
zaznamenat údaje o jednotlivých
partnerech. Tímto způsobem budou
do mapy vyznačena místa všech obcí
mikroregionu. Z ptačí perspektivy
bude dobře patrné, kde se rozhledna
s okolím nachází. Troufám si tvrdit,
že každý člověk chce po sobě
zanechat nějaký záznam, jinak řečeno
historickou stopu. S úsměvem někdy
popisujeme žebříček cílů svého žití
- zasadit strom, zplodit dítě, postavit
dům atd. Souhlasím, také jsem něco

podobného už řekl, ale před námi
zde žili osobnosti, které se zapsali do
povědomí všech mnohem hlouběji.
Setkáváme se s nimi v učebnicích
nebo na místech, která navštěvujeme
pro jejich výjimečnost. Dozvídáme
se například, že na bohatě vykládané
okno kostela přispěl zdejší krejčí, že
dříve žijící sedlák postavil z vděčnosti
uzdravení svého dítěte bohu a lidem
kapličku, apod. Dnes budoucím
generacím podobné historií opředené
stopy nezanecháváme. Připravujeme
jim pouze starosti s budoucím žitím
na této planetě.
O co nám jde?
Chceme umožnit každému, kdo
se více či méně zapojí do tvorby
regionálně zajímavého místa, aby
zde mohl o sobě zanechat informaci
v podobě nesmazatelné stopy. Pro
umístění jeho záznamu zde vytvoříme
několik míst. Jednou z několika variant
je vtisknutí svého jména, názvu firmy
do samotné konstrukce rozhledny.
Všechny údaje zde budou
zaznamenány po celou dobu existence
rozhledny. Není to výzva? Věřím, že
pro řadu z nás ano. Jen co získáme
stavební povolení, vyrazím do terénu s
nabídkou a hodlám zapojit do projektu
více aktérů a pomoci tak obcím s
realizací jedinečného záměru výstavby
rozhledny s naučnou stezkou, která
se stane významnou dominantou,
dlouhodobě vtisknutou do území
ležícího mezi Benešovem, Vlašimí a
Divišovem. Pokud již nyní vzbuzuji u
někoho zájem případné účasti, můžete
jej vyjádřit zasláním zprávy pomocí
e-mailu kratochvil@posazavi.com,
nebo zavoláním na tel. číslo 777 193
556. Zatím jde pouze o určitý příslib
do budoucna, který napoví, jakou
měrou se kdo hodlá zapojit. S každým
jsem ochoten jednat individuálně.
Shromážděné informace budou
signálem směrem k rozpočtům
obcí sdružených v mikroregionu
CHOPOS.
Bc. Miroslav Kratochvíl

červen 2011

MILOVANICKÝ
NÁLET
DRAMATICKÝ
Sobota 2. 7. od 14 hod.
Divadelní odpoledne pro děti i rodiče,
i letos se souborem MAZEC a skupinou VENTILKY A PUMPIČKY
- divadlo, soutěže, živá muzika
- vstup volný, občerstvení zajištěno

MILOVANICKÝ
TRAKAŘ
Sobota 6. 8. od 13 hod.
- přejezd rybníka trakařem
- harmonika Josefa Němce
- Rychlé šípy a Frankenstein aneb
Mirkovo první neslušné slovo
(naturální divadlo pro děti i dospělé)
- KEKS se Štěpánem Kojanem
- taneční zábava
- vstup volný, občerstvení zajištěno

Divadelní léto
na zámku Jemniště
Začátek vždy od 19.00 hod.

Červenec 2011

1. 7. Divadlo Kapsa - Jak si Kuba
Marjánku zasloužil
8. 7. Divadlo Koráb - Pták Ohnivák
15. 7. ŠUS divadlo - Skřítek Skříňáček
22. 7. Divadlo Agnez - O bubácích
a hastrmanech
29. 7. Eva Hrušková - Popelka

Srpen 2011

5. 8. Teatr Víti Marčíka - Šípková
Růženka
12.8. Divadlo Mimotaurus O medvídkovi Medouškovi
19.8. Malé divadélko Praha - Sněhurka
26.8. Divadlo z půdy - Honza a drak
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Pokračování ze str. 1
komonstvu nemohl ovšem dostačovati
jemnišťský zámek. Proto došlo r. 1725
ke stavbě nového zámku. Brzy stkvěl se
v sousedství Jemnišť nádherný zámek,
vystavěný v rokokovém slohu. Zde
teprve se mohla rozvinouti veškerá
nádhera. Paní i páni v nádherných
kostýmech a bílých parukách s copánky,
hřebíčkové fraky pánů písařů, krásně
kočáry s ohnivými oři, vše míhalo se zde
v živém ruchu.
Na zámku žil také důvěrný přítel a
rádce Trautmannsdorfův, kněz Eugen
Šebestiani z Častolovic, učený piarista
a spisovatel ve věcech matematických a
astronomických.
Leč i v okolí Jemnišť zavládl živější
ruch. Postupické jarmarky byly četně
navštěvovány, a řemeslníci měli odbyt
na své výrobky. Roku 1728 založili
pro povznesení svých stavů tři cechy,
a pořídili si cechovní korouhve, jež
vystavili v kostele. Z dochovaných zpráv
se dočítáme, že již r. 1731 působil na
vrchnostenské škole v Postupicích, učitel
Ignác Vacek. Hospodářské poměry
panství zlepšily se r. 1734 založením
Dolejšího rybníku a za nedlouho i
postavením nového vodního mlýna.
František Adam z Trautmannsdorfů
snažil se býti také přítelem školy, a proto
zlepšil r. 1760 učitelův deputát, aby
děti -–“které jsou poněkud zanedbané,
v katolické víře, ve čtení, psaní, počítání,
hudbě vyučoval – “
Činnost hraběte Trautmannnsdorfa
projevovala se i v obnovování dosud
opuštěných kostelů a osazování far
rozsáhlého panství. Každý jeho čin
vycházel z upřímného katolictví.
Panstvím vládl skoro po 5O let, sídle
nepřetržitě na Jemnišťském zámku.
Před ním nikdo z majitelů neučinil pro
toto panství tolik význačného. Zemřel 8.
dubna 1762, několik dní po smrti svého
přítele Eugena Sebestiána z Častolovic.
Panství zdědil nejbližší příbuzný, Josef
Václav hrabě Trautmannsdorf. Zemřev
4. prosince 1769 zanechal majetek
jedinému synu Maxmilliánu.
Ani tento nevládl dlouho. Po jeho
smrti r. 1771 dostalo se panství matce
Marii Gabriele roz. Černínské, jež se
znovu provdala za Jindřicha Františka

hraběte z Rottenhánů.
Tento sňatek byl příčinou nového
rozkvětu Postupic. Hrabě z Rottenhanu,
majitel přádelen v Červeném Hrádku
(dnes součást Jirkova) v severních
Čechách, byl podnikavého ducha. Sídle
v Jemništích, povšiml si výhod, jež
Postupice poskytovali pro postavení
přádelen. Určité rozhodnutí se stalo
skutkem r. 1794.
Císař Josef II. vydal dne 1. listopadu
1781 patent zrušující nevolnictví. Tím
vykonal čin dalekosáhlého významu a
položilzákladkdalšíúpravěpoddanských
poměrů. Druhým z jeho hlavních činů
bylo ustanovení berní reformy r. 1785 na
základě nového katastru, jenž byl zdělán
pro Postupice teprve roku 1788.
Rok ten, vyznačuje se pro městečko
Postupice také tím, že mu byly také
císařem Josefem II. potvrzeny výsady z
r. 1711.
Katastr z r. 1788, po císaři Josefu
zv. Josefinský, umožňuje
nám
poznati důkladně poměry místní a
nahlédnouti do poměrů hospodářských
a průmyslových. Soukeníci, tkalci,
punčocháři, kožešníci (čepičáři), krejčí,
obuvníci a jiní, ti všichni provozovali zde
svá řemesla. Jejich výrobky šli o zdejších i
okolních jarmarcích čile na odbyt. Časté
styky sousedů mezi sebou a s lidem v kraji
byly příčinou, že postupičtí měšťané, sice
trochu pozdě,ale přece pochopili význam
městečka. Poznali, že mohou v lecčems
jednati svobodněji než jiné, poddanské
vesnice, a těchto práv se domáhati, že jest
jejich povinností. Hleděli si zajistiti právo
rozhodování o příslušnosti do městského
svazku domovského. Žádosti jejich bylo
vyhověno, o čemž kronikář učinil zápis
v městské knize nově založené “Album
civium”.
Zní: „Léta Páně 1793 – 15. července
předstoupili před slavný ouřad hospodářský
Jejich Vysoce hraběcí Exelenci paní paní
hraběnky z Rottenhanů, roz hraběnky
z Černínů, gruntovní paní na panství
Jemnišťském, pod kterou milostivou
ochranou a Jurisdikcí městys Postupice
státi to štěstí má, všichni sousedi právního
městečka snažně žádaje, by jim povoleno
bylo odstranění všeho dalšího odporného
obyčeje, městskou knihu, neb tak zvanou

Album civium založiti, té slušné žádosti
všech tehdáž v městys Postupic bydlících
poctivých sousedůch nemohouc slovutný
ouřad hospodářský pro jejich dobré
chování odpírati, své dovolení tomu dalo
a všichni níže zaznamenaní sousedi skrze
své potvrzení za spoluměšťany městečka
Postupic uznává,což se i také při společnosti
u pana rychtáře v tom městečku a pánů
starších obecních rukou dáním stalo
slybujíc jeden druhému v štěstí i neštěstí
sobě věrni a pana rychtáře a starších
obecních v slušných věcech poslušni býti a
tak se i budoucně chovati jakž na šlechetný
a poctivý měšťany za slušno jest
Tuto se kladou jména všech za měšťany
uznalých sousedů:
Jan Pavlát, tkadlec z čp. 6, František
Bubník, pekař z čp. 7, Václav Kolář,
soukeník z čp. 8, Vojtěch Jelínek, krejčí
z čp. 9, Antonín Valter, truhlář z čp. 10,
Jan Vodička, tkadlec z čp. 15, Vít Bucek,
kožešník z čp. 26, Tomáš Bubník, pekař
z čp. 20, Antonín Kolář, soukeník z čp. 23,
Václav Pavlát, tkadlec z čp. 24, Josef Jelínek,
kovář z čp. 25, Martin Zeman, tkadlec z čp.
27, František Burda, tkadlec z čp. 29, Josef
Vranický, tkadlec z čp. 33, Matěj Procházka,
tkadlec z čp. 34, Václav Vodička, kolář z čp.
?, Matěj Beránek z čp. 36, Josef Zika, tkadlec
z čp. 37, Antonín Hrdlička, řezník z čp.
42, Jan Zeman, tkadlec z čp. 43, František
Hovorka, tkadlec z čp. 44, Martin Hovorka,
tkadlec z čp. 45, Jan Straňák, krejčí z čp. 46
a Matěj Žížala, švec z čp. 39.
Tak se dostalo městečku práva
význačného i důležitého.
Přijímání za spoluměšťana dálo
se z počátku způsobem slavnostním.
Na rychtě shromáždili se starší obecní
s rychtářem v čele.
Žadatel uveden byv některým
spoluměšťanem,bylpředstavenslovutnému
shromáždění, které u vědomí své
důležitosti vyslechlo vážně řeč přímluvčího.
Po kratším či delším rozhovoru oznámil
rychtář výsledek usnesení. Přijatý žadatel
prohlášen za spolusouseda a měšťana a
uveden do středu přítomných osob, jimž
podáním ruky sliboval chovati se, jak se
na řádného měšťana sluší a patří. O celém
jednání učiněn v knize “Album civium”
úřední zápis.
Pokračovánípříště(připravilPetrSlavíček)
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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
Jaro v MŠ
Letošní jaro se začalo hlásit
brzy. Možná k tomu přispělo
vynesení Moreny, kterého se
zúčastnily děti z obou tříd. Pak
bylo třeba probudit naši zahradu,
aby se přichystala k hrám dětí.
Odmykání zahrady kouzelnou
říkankou a zlatým klíčem
probudilo zahradu natolik, že
se navíc k velké radosti dětí
vyzdobila novou sestavou s
věžičkami, se skluzavkou a
žebříky.
12.
dubna
naši
školku
navštívily benešovské policistky,
které děti seznámily s prací a
pomůckami policie, s chováním
v silničním provozu, jak správně

používat ochranné prvky. Děti
si mohly osahat a vyzkoušet
pomůcky policistů - čepice, stavěcí
terčík, vysílačku, policejní pouta a
další. To pak nastal velký zájem o
fotografování...
V pátek 29. dubna se konal
velký slet mladých čarodějnic a
čarodějů v nejnovějších modelech
oblečení a s novými modely košťat.
Konal se průlet začarovaným
lesem, přenášení kouzelného vejce
a hod koštětem. Že čarodějnickou
zkouškou projdou úspěšně všichni,
se dalo předpokládat. Byli skvělí!
Velikonoční zajíček nás ani
letos nenechal na holičkách a
přinesl nám velikonoční nadílku.
Ovšem zadarmo to nebylo. Chtělo
to jen splnit pár přetěžkých úkolů

a najít poklad. Pro šikovné děti z
naší školky snadná věc.
Ve školce nás několikrát
navštívilo Divadlo Úsměv. Viděli
jsme pohádky Šípková Růženka,
Hrnečku vař, O perníkové
chaloupce, a Divadlo Liberec s
pohádkou Smolíček.
Předškoláci
navštívili
rodinnou farmu Kozlových
v Milovanicích, divadlo ve
Vlašimi. A v plánu jsou další
akce, abychom si školku pořádně
užili, než začnou prázdniny.
Hana Kladivová
Kamila Marešová
Kateřina Vajsarová
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Dětské r ybářské
závo dy „O kapra
Ku l i š á k a “
Dne 21. 5. jsme v Postupicích po roce
opět uspořádali pro děti rybářské závody
na rybníku Kuliška.Závodů se zúčastnilo
36 rybářů ve dvou kategoriích. Počasí
nám přálo a ryby braly jako o závod,
takže rybáři byli spokojení. Během 3
hodin ulovili úctyhodných 29 m a 36
cm ryb. Průměr na jednoho rybáře činí
81cm, což je celkem slušná míra. Sedm
závodníků sice nechytilo ani rybičku,
ale ani ti nemuseli být smutní, protože
díky rodičům a sponzorům se podařilo
pro každého účastníka připravit malou
odměnu.
Na závody se přišel podívat
pan Kubát ze spolku „Tekoucí vody
Sedlčansko-chov
a
zarybňování
pstruhového pásma“ a pan Semerád člen
ČRS, který nám pomáhal se zajištěním
hladkého průběhu závodů.
Před vyhlášením výsledků zbyla
chvilka na zábavu. Pan Turek, odborník
na muškaření, nám předvedl své umění
s muškařským prutem a Honza Gruber
ukázal lov na starou bambusovou
děličku. Pro dospělé jsme připravili
disciplínu „Hod kaprem Kulišákem“.
Železného kapra hodil nejdále pan L.
Mach a vyhrál 1. místo za 12,6 m.Mezi
ženami byla nejlepší paní Š. Tůmová
s hodem dlouhým 6,4 m.
Na závody se přišli podívat i malí
rybáři do šesti let se svými rodiči. O ty
se celé odpoledne starala M. Bucková,
K. Matoušková, J. Šeflová a K. Fotrová
v krásných kostýmech vodnic. Na děti
čekala celá řada úkolů, hlavně u bazénku
při chytání umělých ryb bylo pořád
plno.
Výsledková listina rybářských závodů „
O kapra Kulišáka“
Mladší kategorie od 6 do 12 let
1 místo – Tomáš Zbořil Bystřice (240 cm)
2 místo – Tereza Patráková Postupice
(193 cm)
3 místo – Veronika Rosová Postupice
(183 cm)

Starší kategorie od 12 do 18 let
1.místo – Marek Lupač Nespery (183
cm)
2 místo – Vojta Brabenec Postupice (144
cm)
3. místo – Lukáš Kulhavý Pyšely (142
cm)
První rybu ulovil Ondra Daněk
Postupice
Největší rybu vytáhl Lukáš Kulhavý
Pyšely (58 cm)
Sponzorsky tuto akci pro děti
podpořili: OS Záškolák, POLYSAN
s.r.o., Nesměřice (p. Fr. Smrž), JASA s.r.o.
Benešov (p. St. Dub), Obec Postupice,
Povltavské mlékárny Sedlčany (p. Vl.
Kubát), p. Semerád, pojišťovací služby
Benešov, ČRS MO Benešov (p. Tomeš),
Verold Benešov (pí. M. Čadková),
p. Zdeněk Janů, pí. Blanka Jíšová, p.
Martin Daněk a p. Jaromír Raiskup
(všichni z Postupice) a pí. Vlasta Jíšová
– Holčovice.
Na závěr za všechny rybáře
děkujeme rodičům sponzorům a všem,
kdo přišli mezi nás, a strávili s námi snad
alespoň trochu příjemné odpoledne.
Václav Gruber, vedoucí rybářského
kroužku při ZŠ Postupice

Škola hrou aneb
ekologické aktivity
dětí ZŠ Postupice
Letos jsme se zapojili s dětmi 2.
stupně do dvou ekologických projektů.
Jedním z nich je Ekopolis. Jedná se o
stolní hru, ve které se žáci vžijí do rolí
starostů a staví si vlastní město, do něhož
zařazují průmyslové stavby, zelené
zóny a městskou zástavbu. Na herním
plánu jsou i chráněné druhy živočichů
a rostlin, které by neměli ohrozit. Za
vhodně sestavené město získávají body.
Kdo získá bodů nejvíce, samozřejmě
vítězí. Ekopolis si žáci mohou zahrát
i na počítači, kde je jejich soupeřem
robostarosta. Počítačový robostarosta
umí vhodně kombinovat různé typy
staveb, a tudíž žáci musí přemýšlet, aby
ho obehráli. K této hře jsou i pracovní
listy, které slouží k tomu, aby se žáci nad
činností hlouběji zamysleli.
Druhý projekt má název„Děti dětem
aneb s odpady hravě“. V tomto projektu
mají žáci druhého stupně přiblížit dětem
z mateřské školky problematiku třídění
odpadů.
Se žáky 6. ročníku jsme se na
návštěvu mateřské školky museli řádně
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připravit. Vysvětlila jsem jim, že budou
učit malé děti formou hry, jak třídíme
odpady do různě barevných kontejnerů.
Žáci přinesli na ukázku dětem skutečné
odpady a předváděli jim, kam patří.
Firma Ekokom nám zaslala trička,
na kterých jsou natištěny obrázky
papírových, plastových, skleněných
a kartonových odpadů. Malým
předškolákům jsme trička navlékli a
rázem se stali namísto Pepíčka obalem
od jogurtu, který patří do plastů nebo
namísto Janičky sklenicí od přesnídávky,
která patří do skla. Každé dítě se nám
takto představilo a samo se zařadilo
do příslušného kontejneru. Šesťáci
představovali modrý, zelený, žlutý nebo
oranžový kontejner a pro názornost na
sobě měli tričko s jeho vyobrazením
a ještě drželi malý plastový kontejner
v ruce. Poté se už hrálo: „Já modrý
kontejner k sobě svolávám všechen
papírový odpad, který do mě patří.“
Byli jsme překvapeni pohotovostí a
učenlivostí malých dětí. Při druhé
návštěvě již téměř neudělaly chybu.
Podstatou projektu však není pouze
problematika třídění odpadů, ale také
kontakt a spolupráce dětí různých
věkových kategorií. Všem dětem se
společné hraní a učení líbilo, a tak
doufáme, že naše vzájemná spolupráce
bude nadále pokračovat.
Michaela Šetková

Čistá řeka Sázava
Čistá řeka Sázava byl projekt,
který se nám velmi líbil. Jezdili jsme
na kánoích a pomáhali přírodě. Našli
jsme toho opravdu hodně. Staré
pramice, gumy, staré rezavé věci a
nejvíce bylo asi plastů a igelitových
pytlíků. Projekt ČŘS nebyl pro nás
jen o čištění řeky, ale i o sjíždění řeky
na kanoích a spoustě legrace, kterou
jsme si užili po těžké práci. Musíme
poděkovat všem instruktorům za jejich
pomoc a nové zkušenosti se sjížděním
řeky. Cítíme jako povinnost pochválit
kuchařské umění organizátorů akce.
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Patricie Němečková vysvětluje třídění odpadů dětem z mateřské školy .
Když v neděli všechno skončilo, byli
jsme pravděpodobně všichni rádi, že
už je konec. Na srdci nás ale hřál dobrý
pocit z toho, že jsme udělali něco pro
přírodu.
Eva Jíchová, 9. tř.

Volejbal ve školním
roce 2010/11
Školní rok nám pomalu končí.
V běžném životě patří čas hodnocení
na konec roku kalendářního, ale u nás
ve škole je to právě tohle období. Jsem
moc ráda, že mám stále koho trénovat a
cepovat a zájem dětí o volejbal neklesá.
Velmi úspěšně jsme zahájili
volejbalovou sezónu v září na dětském
turnaji trojic v Čerčanech.
Trojice Vojta Brabenec, Ondra
Zach a Maruška Smetanová obsadila 1.
místo, Tomáš Dub, Markéta Jirásková
a Štěpánka Camfrlová místo 7. Od
listopadu jsme začali hrát pětikolový
turnaj pod hlavičkou Okresního
volejbalového svazu – Okresní pohár
žactva. Postupně jsme odehráli sobotní
turnaje v Čerčanech, Postupicích,

Divišově, Voticích a Kácově. Smíšené
družstvo dívek a chlapců dokázalo,
že od minulého ročníku pokročilo
ve volejbalové hře na velmi dobrou
úroveň. Loňské výsledky odehraných
pěti kol nás zařadily na 3. místo
v okresním přeboru a v letošním roce
jsme se jednu příčku posunuli a celkově
zůstali o jeden jediný bod! za vítězným
družstvem Votic ( to mělo hráče ještě
v průměru o 1-2 roky starší, než byly
naše děti !!!!). Pro další ročník doufám,
že mladí volejbalisté neusnou na
vavřínech. Většina zúčastněných hráčů
je žáky letošní 8. třídy, a tak příští rok
máme ještě co ukázat.
V dubnu se hrál okresní přebor
žáků a žákyň základních škol. V těchto
turnajích již neprobíhala hra smíšených
družstev, a tak se projevil nedostatek
dívek v naší škole. Situace se totiž
otočila a naše „plodné roky“, kdy
jsem měla i dvě družstva dívek, jsou
už v nedohlednu. A tak soutěž dívek
ve Vlašimi byla především o účasti a
8. místě, na turnaji O pohár Posázaví
v Kácově pak 9. místě. (Vždy se
jednalo o předposlední příčku turnaje.)
Uvidíme, jak se děvčata v příštím roce
zdokonalí – hlavně potřebují trochu
vyrůst a zesílit ;-) Tuto možnost budou
mít ještě do konce roku na volejbalovém
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soustředění, kterého se zúčastníme
spolu s dívkami z Kácova, Divišova a
Čerčan ve Sluneční zátoce.
Družstvo chlapců (těch je na
rozdíl od dívek ve škole dostatek)
ale zabodovalo. Na okresní úrovni
základních škol obsadilo krásné
3. místo. A jak už jsem psala, jde
především o žáky 8. a 7. třídy, a tak
příští rok – kdo ví!?
Ještě nás do prázdnin čeká smíšený
turnaj ve Vlašimi a v Mezihoří a pak už
hurá na prázdniny.
Závěrem bych chtěla poděkovat OS
Záškolák. Díky jeho podpoře máme
kvalitní materiální vybavení, můžeme
z příspěvků hradit startovné i cestovné
na turnaje. Velké díky patří rodičům
žáků (i naší paní ředitelce), kteří nám
bezplatně pomáhají s dopravou na
turnaje. Ne vždy se hraje tam, kde
je možno využít veřejné přepravy. A
největší poděkování patří vám, mé,
téměř vlastní, děti. Je vidět, že vás
volejbal baví (většina turnajů se hraje
o víkendech a tudíž nejde o ulejvání
z vyučovacího procesu ;-)) , jsem s vámi
ráda. Tak si hlavně ve zdraví užijte
prázdniny a po prázdninách„nástup na
rozcvičku“ ! Fotografie z jednotlivých
turnajů na www.zspostupice.cz
Jana Jíšová

V krátkosti ze školy
Oslavy
V minulém čísle Zpravodaje
jsem zvala všechny zájemce na 28.
5. na oslavy školy. Z provozních
důvodů jsme připomenutí 60 let od
otevření nové školy přeložili na říjen.
Děkujeme za pochopení.
Poděkování
Díky sponzorskému daru firmy
Chance, a. s. jsme vybudovali u
MŠ sestavu herních prvků v ceně
106.000,- Kč. Za zprostředkování
možnosti vděčíme paní P. Čmejlové
z Roubíčkovy Lhoty.
Výlety
30.5. skanzen Kouřim - 1. – 3. tř.
3. – 6.6. Šumava Hojsova Stráž - 9. tř.
6.6. Berchtold - MŠ
8. – 9.6. Žďár nad Sázavou – 8. tř.
13. – 14.6. Divišov, Český Šternberk
– 4., 5. tř.
14.6. Měřín – 6. tř.
16.6. turistika - 7. tř.
Akce
5.4.
divadlo
Gong
Praha
„Dobrodružství Toma Sawyera“ – 2. st.
7.4. Preventan Cup Benešov – turnaj
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ve vybíjené dívek 3. – 5. tř.
16.4. Velikonoční jarmark Postupice
– stánek na podporu adoptované
dívky Srikaly, dětské práce přinesly
2254,- Kč
19.4.
Plaveckoběžecký
pohár
Benešov – zástupci 4.,6.,7. tř.
26.4. Okresní kolo dopravní soutěže
Bystřice – 4., 5. tř.
28.4. McDonald´s Cup Vlašim – 3.
– 5. tř.
6.5. Výchovný koncert M. Dvořáčka
„Africké rytmy“ – 1. – 9. tř.
10.5., 11.5. Pohár rozhlasu v atletice
Vlašim – 2. st.
13.5. Taneční pohár Benešov –
taneční kroužek, minitým 4.,5.,7. tř.
25.5. kouzelník Navaro - 1. – 9. tř.
31.5. Atletická všestrannost Vlašim
- 1. – 5. tř.
1.6. Den dětí – kino Benešov
„Letopisy Narnie 3“ – 1. st.,
multikino Černý Most „Piráti
z Karibiku 4“ – 2. st.

Přání
Všude kolem sebe teď slyším
povzdechy, že „to zase tak rychle
uteklo“. Nutno říci, že spíš z úst
dospělých. Nedávno jsme do
školy přicházeli a za malou chvíli
se zase budeme loučit s jednou
třídou. Po sečtení práce nás všech,
rozdání vysvědčení, uzavření všech
dokumentů, nás čekají volné dny.
Tak tedy všem zaměstnancům
školy, žákyním a žákům, ale i
spolupracovníkům školy přeji, aby
si prázdniny nebo dovolenou užili
se vším, co k tomu patří: slunce,
voda, přátelé, výlety, pohoda…..
a vrátili se odpočinutí k dalšímu
pokračování v září 2011. Hezké
léto.
Miroslava Ottlová
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Připravil Jiří Šesták
Mootzova lípa
Na pohledu z roku 1910 je
dominantou náměstí tzv. Mootzova lípa
a obecní studna. Z kronik o lípě a studni
můžeme vyčíst tyto údaje:
František Mootz, tovární modelář,
koupil v roce 1812 od Josefa Schillera
domek čp. 86. Když se Františku
Mootzovi narodil 16. 6. 1814 syn
František, vysadil u svého domu na
náměstí lipku. Strom se ujal a byl
ozdobou náměstí. Značně proschlá byla
lípa v roce 1985 poražena.
Studna na náměstí u Mootzovy lípy
byla postavena roku 1886 školní radou
pro potřebu školy. Stavba byla ve veřejné
dražbě pronajata Vojtěchu Kuthanovi z
Milovanic a Josefu Fryšovi z Lísku a to za
cenu od jednoho sáhu hloubky 7 zlatých
20 krejcarů. 30. ledna 1887 se pachtýřům
přidalo za to, že přišli na skálu a vodu
musí vyvážeti 5 zlatých. V hloubce 11
metů narazili na silný pramen, studna
se o dva metry prohloubila a stěny se
vyložily kamenem. Správa obce uznala
její důležitost pro širší občanstvo a
přijala ji roku 1908 do své správy.
Pohled z roku 1936
Obytné
stavení
obchodníka
Ludvíka Mootze, na kterém je navezen
materiál na přestavbu domu, jenž má
dnešní podobu. Dnes majitel Václav
Svatek.
Snímek pořídil hrabě pan Sternberg
a poslal paní pošmistrové Mootzové.
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