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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Skica malíře Karla Kupky - pohled z ateliéru na hospodu (k článku na str. 12)

Veřejný pořádek a bezpečnost na Postupicku
v minulosti
V posledním čísle našeho Zpravodaje jsme ukončili vypravování o
„Bratráncích“, podílejících se na stavbě regulace Chotýšanky po povodni roku
1906, z pera četnického strážmistra Karla Mixy.
Tento spisovatel nám zanechal zprávy o bezpečnostní situaci na Postupicku
od nejstarších zmínek o ní až po dvacátá léta minulého století. Z titulu svého
zaměstnání jako četníka byl jistě jedním z nejvíce povolaných, a proto ho
nechme opět vyprávět:
Bezpečností v širším slova smyslu vyrozumíváme takový právní stav,
jehož porušení má za následek v zápětí použití trestního práva. Nežli však
pojednáme o bezpečnostních poměrech, připomeňme si stručně vykonávání
trestního práva za doby dřívější.
Vývojem doby vznikala různá práva a také právo trestní moci. Trestní
pravomoc příslušela druhdy úřadům a soudům hradským, později podřízen
poddaný lid úřadům a soudům vrchnostenským. Ve stol. XIII. příslušela již
vrchnostem nejen soudní moc nad činy menšího významu, nýbrž i nad věcmi
hrdelními (popravy). Jistou trestní pravomoc udělily vrchnosti vesnickým
rychtářům.

Vánoce, Vánoce přicházejí a všichni jsme
z toho lehce neklidní. Další kousek života i
pracovní činnosti se uzavírá v očekávání
nového začátku. Snad přinese něco dobrého i
do našich srdcí, domovů i celé obce.
Letošní rok obci přinesl mnoho novinek,
z nichž asi nejviditelnější jsou nová dopravní
opatření s radarem a autobusovými
zastávkami.
Z méně viditelných, ale důležitých akcí
bych připomněl alespoň odbahnění rybníka
v Čelivu, opravu domu pro myslivce a
hasiče v Nové Vsi, opravu věžních hodin
kostela, osazení prvků dětského hřiště
a prodloužení veřejného osvětlení v
Lísku, rekonstrukci vodovodního řadu v
Postupicích a prodloužení dešťové kanalizace
v Dobříčkově.
Iniciativní byli tentokrát naši občané,
z nichž bych vyzvedl nadšení Štěpánky
Tůmové a dalších maminek, díky kterým
vzniklo rodinné centrum v prostorách
mateřské školy.
Vše dobré v Novém roce 2009
Miloslav Půta

Pokračování na str. 6
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U s n e s e n í 6/2008

z veřejného jednání Zastupitelstva
obce Postupice ze dne 26. 11. 2008
1) ZO stahuje z programu jednání
bod č.1 – posouzení žádostí o změnu
územního plánu obce Postupice.
2) ZO schvaluje rozpočtové úpravy
(R4) dle návrhu hospodářky obce p.
Matouškové přednesené starostou
obce.
3) ZO pozastavuje a odkládá na další
zasedání ZO rozhodnutí o odprodeji
pozemků panu Radimu Doležalovi
a paní Mgr. Michaele Kučerové.

10) ZO souhlasí se stavbou
rodinného domu srubového typu
dle přiložené PD na pozemku
parc.č. 506/2 v k.ú. Nová Ves, os.
Leč, předložené investorem p.
Stanislavem Chalupou.
11) ZO schvaluje poskytnutí
příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro
rodinné centrum Kostičky Postupice
ještě v r. 2008.
12) ZO bere na vědomí dopis
– zprávu sdružení MAGDALÉNA,
bývalé
K-centrum.
Případný
příspěvek bude projednán při
návrhu rozpočtu na rok 2009.
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Rádi bychom uspěli i se žádostmi
o dotace na opravy místních
komunikací a v Čelivě na opravu
kapličky a odvodnění místní
komunikace na návsi.
V rámci Dobrovolného svazku
obcí
CHOPOS
připravujeme
společný projekt výměny čekáren
autobusových zastávek včetně
provedení úprav jejich okolí a
„nástupišť“.
Miloslav Půta

UPOZORNĚNÍ

4) ZO neschvaluje odprodej části
obecního pozemku parc.č. 863/3
v k.ú. Roubíčkova Lhota , osada
Dobříčkov, panu Pavlu Matloňovi .

13) ZO bere na vědomí zprávu
starosty o poskytnuté dotaci pro
hasiče od Středočeského kraje na
doplnění výstroje a výzbroje na rok
2009.

5) ZO bere na vědomí inventarizaci
obecního majetku a schvaluje
jednotlivé komise podle návrhu
předneseného starostou obce.

V krátkosti z obce

Zlatou svatbu oslavili

V současné době je možno
konstatovat, že všechny investiční
i neinvestiční akce plánované na
letošní rok jsou dokončeny. O to
více se můžeme věnovat přípravě
podkladů pro podávání žádostí
o dotace na příští rok, jako např.
na vybudování dětského hřiště
v Dobříčkově, vybavení místní
knihovny v Postupicích, zakoupení
lesní techniky, kde se jedná zejména
o pořízení nového výkonného
traktoru
včetně
přídavných
mechanismů a zařízení.

19. září 2008 manželé Jaroslava a
Zdeněk Netušilovi.
8. listopadu 2008 manželé Eva a
Jindřich Fišarovi.

Z větších akcí je třeba jmenovat
přípravu a podání žádosti o dotaci
na vybudování úpravny vody v
Postupicích, v případě obdržení
dotace lze očekávat velkou investici
na zateplení budovy školy a MŠ
včetně výměny oken. Podobný
záměr připravujeme i v budově
obecního úřadu, kde žádáme o
finance také na zateplení pláště
budovy a výměnu oken. Pokud
uspějeme, proběhne tak další etapa
rekonstrukce obecního úřadu.

Na skice malíře Karla Kupky
je pohled z jeho ateliéru u Šestáků
na hospodu v roce 1944. Dřevěná
bouda u rybníčka je trafika
vojenského vysloužilce pana Petra
a vedle stojan benzinové pumpy
pana France. Skica je cenná, protože
se nedochovala žádná fotografie
nebo pohlednice s benzinovou
pumpou a trafikou. Pokud by někdo
ze spoluobčanů něco podobného
objevil v rodinných albech, byl bych
rád, kdyby ji zapůjčil k okopírování.

6) ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Postupice č. 1/2008 o
změně vyhlášky č. 4/2003, o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Jde o zvýšení
poplatků o 30,- Kč.
7)
ZO
schvaluje
poskytnutí
příspěvku na vybudování čistírny
odpadních vod ve výši 20 tis.Kč
pro tyto žadatele:
Vratislav
Sochůrek, Nová Ves 7 ing. Pavel a
Hana Vrňákovi, Miroslav 8, Ladislav
a Hana Bartůňkovi, Miroslav 5.
8) ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci na opravy místních
komunikací
poškozených
přívalovými dešti podle návrhu
předneseného starostou obce.
9) ZO schvaluje podání žádosti o
dotace na opravu kapličky v Čelivě
a komunikací na návsi z programu
LEADER.

Nová
autobusová
zastávka
v Postupicích v ulici Benešovká
začne oficiálně fungovat od 18. 1.
2009.

Ještě jednou přejeme vše nejlepší
do dalších let, které společně
prožijete.
Jana Macháčková, SPOZ Postupice

K obrázku na 1 str.
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Rodinné centrum
zahájilo provoz
V minulém čísle jsme vás informovali
o tom, jak bylo Rodinné centrum Kostičky
založeno a o tom, že nám obec Postupice
poskytla prostor v budově mateřské
školky.
Co se od té doby událo? Maminky ve
svém volném čase prostory řádně vydrhly,
nově vymalovaly veselými barvami, ušily
nové záclony a doplnily je pěknými závěsy.
Pak nastoupilo několik tatínků, ti položili
na studenou dlažbu izolaci, kus plovoucí
podlahy a do prostoru, který bude sloužit
hlavně pro hraní dětí, koberec. Na závěr
byl na stěnu pověšen veliký kapsář, který
nám ušila jedna z maminek, a místnost
byla připravena přivítat první malé
návštěvníky.
Chyběla jediná věc a to vymyslet
program. Navržený program byl zatím
nazván zkušební a to proto,že celý prosinec

budeme zjišťovat, o jaké aktivity by rodiče
s dětmi měli zájem, kolik hrajících dětí se
do centra vlastně vejde, jaký čas je pro
setkávání nejvhodnější.
A když se podařilo i to, nestálo nic
v cestě tomu Rodinné centrum Kostičky
otevřít.
Provoz byl zahájen 1. prosince
Dnem otevřených dveří. Počáteční
obavy a nervozita zakládajících členů o
možný nezájem se projevily jako velmi
liché. Místnost se během chvíle zaplnila
maminkami a jejich dětmi jak z Postupic,
tak i blízkého okolí.
Maminky se dozvěděly vše o
fungování sdružení a podrobnosti o
nabízeném programu, děti pak měly první
příležitost otestovat prostory na hraní
se všemi hračkami, které centrum má.
Nechyběla ani káva a malé občerstvení,
které několik maminek pro všechny
připravilo.
Ostrý start tedy máme za sebou a
nyní nezbývá nic jiného než vplout do
všedního života centra a pravidelně vítat

prosinec 2008

malé návštěvníky.
Pokud jste zahájení nestihli nebo o
něm snad nevěděli, nebojte. Připravujeme
na leden ještě jednou otevřít dveře všem,
kdo budou mít zájem. O přesném datu
se dozvíte včas na vyvěšených plakátech.
Rádi přivítáme i tatínky a ostatní rodinné
příslušníky.
Závěrem bych chtěla poděkovat obci
a škole za poskytnutý prostor a všem
maminkám a tatínkům, kteří s přípravou
centra ochotně pomáhali, a že práce tu
bylo skutečně dost. Děkuji také těm, kteří
centru pomohli nějakým darem,například
v podobě hraček, koberce, závěsů apod.
A úplně nakonec otřepaná fráze:
„případné sponzory uvítáme s otevřenou
náručí“. Mohou nás kontaktovat emailem
na adrese RCKosticky@seznam.cz, popř.
telefonicky na čísle 728 988 906.
Centrum se těší na Vaši další návštěvu,
která může být již zítra.
Štěpánka Tůmová
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Kolik stojí odvoz a zpracování odpadů Sbor dobrovolných
hasičů Jemniště
Milí spoluobčané,
všichni platíme „za odpady“ a celá řada z nás si klade otázku, proč platit za
něco, co vyhazuji? Na druhou stranu je třeba říci, že produkce odpadů k lidské
společnosti neoddělitelně patří. Každý z nás produkuje odpad a zároveň žádá,
aby ho odpad neobtěžoval a aby se neválel okolo domů a v přírodě. A protože
odpady se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se s nimi v rámci
ochrany zdraví a přírody nakládalo bezpečně a podle zákona, je nutné za tuto
službu platit. Dnes platí, že poplatek vybíraný od občanů v obci Postupice ve
výši cca 500 Kč na osobu za rok, pokryje jen zhruba 60 % nákladů obce na
odpadové hospodářství. Zbytek musí obec doplatit ze svého rozpočtu.
Za svoz jedné popelnice zaplatíme Technickým službám ročně 1790 Kč.
Každý odvoz jednoho kontejneru (sklo, plasty, papír) nás stojí 228 Kč. Ročně
to vyjde na 165 000 Kč. Likvidace objemného odpadu přijde ročně na 30 000
Kč. Likvidace nebezpečného odpadu ochudí obecní kasu o dalších 10 000 Kč.
Předpoklad výdajů a příjmů na rok 2009.
Příjmy:
místní poplatek od cca 1.100 obyvatel á 500 Kč
místní poplatek z cca 190 trvale neobývaných nemovitostí
odměna za třídění odpadů
celkem
Výdaje:
za odvoz 560 popelnic á 1.790 Kč zaplatíme ročně
za odvoz objemného odpadu
za odvoz separovaného odpadu
za odvoz nebezpečného odpadu

550.000 Kč
95.000 Kč
50.000 Kč
695.000 Kč
1.002.400 Kč
30.000 Kč
165.000 Kč
10.000 Kč
1.207.400 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v částce 512.400 Kč zaplatí za nás jednotlivé
občany obec Postupice ze svého rozpočtu.
Sečteno a podtrženo, nakládání s odpady je náročná, zodpovědná a taky
nákladná záležitost, bez které se ale neobejdeme.
Miloslav Půta, starosta

A je tady další vydání
Postupického zpravodaje. Tak
jako v každém čísle, tak i v tomto
vánočním čísle Zpravodaje bych
velice rád informoval veřejnost o
pestré činnosti hasičů z Jemniště.
Poslední neděli 28. 9., na Svatého
Václava, se družstvo mladých
hasičů z Jemniště zúčastnilo
soutěže
SVATOVÁCLAVSKÝ
VÝSTŘIK v Bílkovicích. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o soutěž
dospělých, naši mladí hasiči pouze
prováděli ukázku požárního útoku
do kopce v „malém provedení“.
Přestože se jednalo pouze o
ukázku, sklidily děti za předvedený
výkon veliký potlesk od starších
a zkušenějších hasičů. V sobotu
11. října jsme se s mladými hasiči
zúčastnili podzimního okresního
kola hry Plamen. Podzimní kolo
je branný závod, při kterém se
běhá v přírodě (2 či 3 km podle
kategorie) se šesti stanovišti.
Letošní podzimní kolo se konalo
v Krhanicích. Do závodu jsme
postavili po jedné hlídce mladší a
starší kategorie. Mladší hlídka se
umístila na vynikajícím prvním
místě (stejný čas měla i hlídka
z Načeradce). Naše starší hlídka
skončila na 11. místě z šestnácti
kolektivů. Toto umístění je velice
pěkným
výsledkem,
protože
máme pouze tři starší holky, které
byly doplněny dvěma hasičkami
z mladší kategorie. V jednotlivcích
skončil v běhu 60 m překážek
na pěkném třetím místě Ondra
Kahoun.
Tak
jako
pokaždé
po
informacích
o
dětech
tu
máme několik „vřelých“ slov
o našich hasičkách. Na soutěži
v Bílkovicích, která je oproti
klasickému
požárnímu
útoku
zcela odlišná, se v tomto závodě
saje voda z „přírodního“ vodního
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zdroje a běží se do prudkého kopce
(kopec kolem 45˚), skončila naše
„děvčata“ na třetím, posledním
místě. Do kopce holky vyběhly
nejrychleji ze všech, ale došlo
k tomu, že jim vypadl z ruky
jeden proud a bylo po závodě. Po
pokusu našeho ženského družstva,
které běželo jako první, ostatním
ženským družstvům „pomáhali“
pořadatelé a hadice jim nahoře
na kopci podrželi, aby se něco
náhodou nestalo.
Naše
mužské
družstvo
skončilo na soutěži v Bílkovicích
na osmém místě ze čtrnácti
přihlášených družstev. Dále se
družstvo mužů zúčastnilo nočního
taktického cvičení v Takoníně a
okolí, které se konalo od soboty
4.10. do neděle 5.10. v táborové
osadě. Na podobném cvičení
sbor z Jemniště nikdy nebyl, tak
jsme byli netrpěliví co na nás

a na ostatní sbory přichystali.
Po dvou denních cvičeních,
kterými byla záchrana tonoucího
z rau a simulace požáru chatek
tábora, jsme vyrazili ve 23.00
hod. na noční cvičení. Prvním
úkolem byl nácvik poplachu, kdy
jednotka „jakoby spala“ a měla
se co nejrychleji obléknout a
připravit na výjezd. V Takoníně
na návsi na nás čekala další
disciplína a to pořadová příprava
a určování vhodných hasicích
přístrojů. V Býkovicích jsme u
nohejbalového hřiště prováděli
protipovodňovou stěnu z písku,
v Bořeňovicích záchranu osoby
a vynášení propan-butanových
lahví ze skladu. Dále jsme
pokračovali do Struhařova, kde
se sála voda z rybníka Nebesák
pomocí ejektoru a v naší hasičárně
jsme psali testy. V Chotýšanech
jsme na vodní nádrži prováděli
nornou stěnu při simulaci úniku
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ropné látky pomocí hadice „C“.
Před Takonínem bylo ošetření a
vyproštění osob z havarovaného
vozu. Předposlední disciplínou
bylo vytvoření dopravného vedení
a dvou útočných proudů a poté
prodloužení proudů (stříkalo se na
světelné terče - to už bylo kolem
jedné hodiny ranní). Poslední
disciplínou byl běh do schodů, těch
bylo zatraceně dost. Z jednadvaceti
družstev jsme skončili při své první
účasti na sedmnáctém místě, takže
pěkný výsledek.
V tomto vánočním čísle bych
chtěl na závěr všem popřát do
Nového roku hodně štěstí a zdraví
a s přáním pokračování hasiččiny
v Jemništi tak jako doposud.
Miroslav Fürbacher
velitel a vedoucí kolektivu mladých
hasičů SDH Jemniště
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Pokračování ze str. 1
Josef II. podřídil konečně veškeré
soudnictví státní moci a k vykonávání
jeho ustanovil zkoušené úředníky.
Spravedlivého podkladu dostalo se
soudnictví teprve zrušením poddanství r.
1848 a zavedením státních soudů.
Při vykonávání své pravomoci
používaly vrchnostenské úřady také tzv.
„pranýře“. Pranýř, pranéř nebo planýř
býval kůl nebo sloup, ke kterému bývali
provinilci přivázáni nebo přikováni
na veřejnou hanbu nebo potupu. Stál
obyčejně na návsi nebo na náměstí, kudy
lidé nejvíce chodili. Někdy to byl kamenný
podstavec nebo také srub z několika
trámů, k němuž provinilec byl přikován.
U pranýře bývaly také kruhy, do nichž
napínáni ti, jimž se mělo dostat „pardusu“.
U pranýře stávali též viníci„s housličkami“:
měli totiž na krku prkno řezané do podoby
houslí, z prkna trčela jim hlava a obě pěsti
zvláštními úzkými děrami. Pranýř zrušil
teprve císař Josef II.
Bylo-li pranýře používáno také u
vrchnostenského úřadu v Jemništích, není
dosud prokázáno.
Tato otázka byla v Postupicích zvláště
rozvířena koncem roku 1921 a počátkem
r.1922.V tomto směru upoutaly pozornost
tři kameny z jakéhosi sloupu, z nichž dva
ležely dlouhý čas u studny nad rybníčkem
(dnešní náměstí Jiřího Franka) a třetí u
obecní studny proti škole. Byly shledávány
důvody, které by opodstatnily názor, že
tyto kameny jsou zbytky pranýře. Ačkoliv
určitých důvodů pro to nebylo, byly tyto
kameny prohlášeny za zbytky pranýře.
Z kamenů těch postaven v létě 1922
na náměstí pomník padlým ve válce 1914
– 1918.
Používání lavice a lískovky u
vrchnostenského úřadu v Jemništích
dlužno však mít za prokázané
výpověďmi poštmistra Viléma Mootze
z Postupic čp.86. Své údaje opodstatňuje
vypravováním jeho otceAntonína Mootze,
bývalého úředníka vrchnostenského
hospodářského úřadu v Jemništích.
Případy místního rázu ponechány
trestní pravomoci postupického rychtáře.
Jeho povinnosti byly určeny zvláštní
instrukcí, jejíž opis z r. 1821 se zachoval v

Ležící části pranýře u obecní pumpy na dnešním nám. J. Franka. Foto okolo r. 1909.
V pozadí čp. 37
„Pamětní knize městečka Postupice“.
To je dostatečným svědectvím, že
místnímu rychtáři spolu s obecními
staršími, bylo uděleno trestní právo.
Mohlo se ovšem jen jednat o případy
podřízenější. Těžší činy bylo nutno
ohlašovat vrchnostenskému úřadu, kam
byl i viník dopravován. K zavření viníka
sloužila obecní šatlava.
Rychtáři byl podřízen obecní dráb
(uváděný též jako policajt, slouha). Rovněž
tento řídil se instrukcí, jejíž opis z r.1823 se
nám zachoval.
Bezpečnostní nařízení, zvláště pokud
se týče nebezpečenství požáru, byla přísná.
Nebylo ovšem divu, uvážíme –li, že domky
byly tehdy dřevěné pokryté došky. Požárů
bylo v městečku i okolí vždy víc než dosti.
O trestních činech menšího rázu
dočítáme se málo. Za to poměrně dosti je
zaznamenáno těžkých činů.
Dne 2.
července 1836 zabila
Anna Makovičková, panská kuchařka
nemanželské dítě. 29. června byla
v Popovicích rvačka, při níž byl zabit
Josef Bechsel. 8. března 1839 vniklo do
jemnišťského zámku pět zlodějů. Byli

přistiženi a prchali. Čerstvě napadlý sníh
je však prozradil a podařilo se všechny
pachatele zadržet.
Dne 3. nebo 4. června 1840 nalezena
byla u Roubíčkovy Lhoty mrtvola 2
– 3 dny starého chlapce. 21. června 1840
zabila Barbora Manzel nemanželskou
novorozenou dceru. 4. července 1842
zabila Anna Kozáková nemanželské
novorozené dítě.
V listopadu (patrně o posvícení)
1842 zbili Josef Frk, Jan Lichtenberk, Josef
Reiter, Josef Lesák a Josef Kučera Vojtěcha
Nikodéma. Všichni byli z Postupic.
To vše byly činy úmyslné. Ale staly
se i činy náhodné, svědčící o zaviněné
nedbalosti.
14. března 1837 zabil na robotě
v lese padající strom Dorotu Novákovou
z Moklin. 26. října 1858 byla usmrcena
v továrně Barbora Hovorková. 27. srpna
1859 přišel v „Pejchovně“ o ruku Josef
Brabenec z Mladovic a 15. října téhož roku
utržena v Pejchovně ruka Marii Havlíkové
z Postupic.
Nové a spravedlivější poměry nastaly
po zrušení patrimoniálních soudů r.
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1848 a podřízením soudnictví státnímu
dohledu. V obvodě nově povstalých
samosprávných okresů zřízeny soudy
okresní, jimž přikázány trestní věci nižšího
rázu (přestupky), a soudy krajské s trestní
pravomocí pro zločiny a přečiny. Od té
doby náležely Postupice k soudnímu
okresu benešovskému a soudnímu kraji
táborskému.
Základem
přikázané
trestní
pravomoci stal se trestní zákon z r. 1852 :
ten rozděloval trestní činy nejen na zločiny,
přečiny a přestupky, nýbrž rozeznával
i určité kategorie té které skupiny, např.
zločiny proti společné bezpečnosti
ve svazku státním (velezrada atd.), ve
veřejných opatřeních (padělání mincí a
pod.), proti bezpečnosti jednotlivců :
a) osoby (vražda apod.)
b) majetku (krádež apod.)
c) svobody (únos apod.)
d) jiných práv (dvojnásobné
manželství atd.).
Při přečinech a přestupcích jednalo
se v zásadě o tytéž kategorie. Trestné
činy byly, dle své povahy a tíže, přesně
vyznačeny a zároveň ustanoven trest. Při
této působnosti bylo soudům nápomocno
četnictvo.
Četnictvo bylo původně zbudováno
pro válečné účely. Záhy se však osvědčilo
jako stráž veřejné bezpečnosti a zavedeno
bylo v krátkém čase ve všech
modernějších státech. Vývinem doby
bylo v tomto směru tak zdokonaleno,
že se stalo nezbytným orgánem
soudů. Nejen že napomáhalo při
vyšetřování trestních činů a stíhání
pachatelů, nýbrž organizace jeho
činnosti směřovala zejména k tomu,
aby páchání takových činů zabránilo
a následky jejich dle možnosti
mírnilo. Činnost četnictva upravena
mnohými přesnými instrukcemi
a na něm zejména vyžadována
důkladná znalost všech, na jeho
působnost se vztahujících zákonů
a nařízení. Původní organizace
četnictva utvořila četnická stanoviště
v místech okresních soudů.

Ví t á n í o b č á n k ů
„Včera se vám lidem narodilo
děťátko. Mělo chmýří na hlavičce
jako kuřátko“. To jsou slova
básníka. A ono to tak opravdu
je. Jsou to taková malá ptáčátka.
Jsou to roztomilá, kouzelná,
krásně nastrojená děťátka. Očka
jim hrají, pozorují vše kolem
sebe, navazují první přátelství a
kontakty. Dělí se s ostatními o
hračku. Nebo by rádi okusili toho
jejich dudlíčka. Tulí se ke svým
maminkám, které jsou stejně
jako tatínkové pyšné na ta svá
malá sluníčka. Když je přijdou
pozdravit budoucí kamarádi, děti
z MŠ, mávají ručičkama, natahují
se k nim - děti vždy patří k dětem.
A což teprve když začnou hrát
flétny a zazpívají děvčata ze ZŠ.
To ti malí drobečci snad ani
nedýchají, pusinky otevřené a
poslouchají. Jsou ještě malí, ale
příjemné tóny a hlasy je zaujmou.
A to je moc dobře. Třeba v nich
zůstane do budoucna dobrý pocit
z něčeho hezkého. Moc bychom
jim to přáli.
A teď už musím prozradit,
proč vám to vlastně píšu. Chtěla
jsem vám přiblížit, jak při vítání
nových občánků v Postupicích
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vidíme malé budoucí občany
z pohledu členek SPOZ a zástupců
obce. Je moc hezké je pozorovat.
A nutí to k přemýšlení, jaký život
je asi čeká. Přáli bychom jim, aby
z nich vyrostli dobří lidé. Aby byli
po celý život zdraví, spravedliví
a vzdělaní. Aby se naučili lásce
k práci, ke stáří a k přírodě. Aby
z nich i jejich rodiče měli velikou
radost. To vše jim přejeme při
každém novém vítání občánků.
To letošní podzimní vítání
novorozenců
mezi
občany
Postupic
proběhlo
25.října
2008. Potěšilo nás, že se kromě
maminek a tatínků zúčastnili
v hojném počtu také babičky,
dědečkové a ostatní příbuzní.
Přivítali jsme celkem 10 dětí:
Bervidovou Lucii, Konšelovou
Adrianu,
Kadlece
Matěje,
Řezníčka Dominika, Tůmovou
Šarlotu – ty všechny z Postupic,
Červovou Annu z Miroslavi,
Jelínkovou Alžbětu z Roubíčkovy
Lhoty, Pokornou Agátu z Lísku,
Sochůrka Ondřeje z Dobříčkova
a Stránskou Natálii z Nové Vsi.
Tak hodně štěstí a zdraví naši
noví občánci.
Jana Macháčková, SPOZ Postupice

Petr Slavíček
(pokračování příště)
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Základní škola v Postupicích informuje
Pohádková noc ve škole
Letos se děti nemohly dočkat pátku
28.11. Těšily se na Pohádkovou noc.
Jen si představte: Přicházím ke
škole, před vchodem svítí vánoční
stromeček, okolo pobíhají strašidla
– čerti, čarodějnice, loupežníci,
vlkodlaci, kovbojové atd. Mám docela
slzy na krajíčku. Jedno strašidlo si mě
vezme na starost a ptá se, jestli jsem
si přinesla klíč. Zkusíme odemknout
dveře, ale nejde to. Musíme ke kováři,
aby mi ten klíč překoval a já si mohla
odemknout. Pak si nesu věci do třídy.
Koukám, moje třída se přeměnila

v ložnici. Černá dáma mi vysvětlila, co
bude mým úkolem, abych vysvobodila
zakletého prince. Pak jsme si všichni
ukazovali pohádkové knížky, co jsme si
přinesli a četli jsme si s vílami ukázky.
Když jsme měli čtení dost, všichni
jsme se sešli ve vestibulu. Tam se nám
představila strašidla a vysvětlila nám,
jaký úkol budeme u nich plnit a co za
něj dostaneme. Pak jsme se rozeběhli
po prvním patře a sbírali slabiky za
splněné úkoly. Nejvíce mi šlo skládání
z papíru, navlékání jehly, hledání
čarodějných potřeb a opičí dráha a

házení míčků do koše. U zatloukání
hřebíků jsem se málem klepla a hřebík
vůbec nechtěl stát rovně. Vyťukání
rytmu a představení mé osoby
docela ušlo, ale skládání kostek podle
obrázku byl docela horor. Museli mi
pomoci loupežníci. Ale devět slabik
jsem získala. Pak jsem musela do
přízemí. Tam bylo úplně zhasnuto, jen
v dálce bylo malé světýlko. U něj byl
čert a spolu jsme skládali zaklínadlo.
Když jsem se ho naučila, šla jsem se
dívat na video, kde běžela pohádka
„Princové jsou na draka“. Skoro
všichni úkoly splnili. Společně jsme si
zazpívali s kytarou písničky z pohádky

na videu. Pak přišla černá dáma a řekla,
že nastal čas vysvobodit prince. Museli
jsme čarovat a všichni říct zaklínadlo.
A hádej, kdo se objevil? Jako prince
už ho nepamatuju, ale znám ho jako
doktora z Pojišťovny štěstí. Jmenuje se
Jan Čenský, prý mu máme říkat Honza.
Přečetl nám pohádku o vodníkovi. Pak
už jsem byla ospalá. Navečeřela jsem se,
umyla a šla spát. Ráno se mi nechtělo
ze spacáku, ale vstala jsem. Velké děti
si vyprávěly o tom, jak o půlnoci plnily
bobříka odvahy. Po snídani nastalo
odměňování. Dostala jsem diplom za to,

že se nebojím, nestýská se mi a umím
si hrát. Mohla jsem si vybrat i odměnu.
Příští rok přijdu určitě znovu.
Zvláštní poděkování si zaslouží
paní M. Camfrlová. Nejen že přinesla
dětem na Pohádkovou noc bednu
jablek, ale v druhé velké krabici byl
pro každé dítě kousek štrůdlu.
Miroslava Ottlová

Plavání
Jistě souhlasíte, že by všechny děti
měly umět plavat. A proto je dobře,
že 2. a 3. třídy mají školou placený
kurz 10 lekcí v bazénu v Benešově.
Každý žáček má šanci se něco naučit
dva roky po sobě. Úspěchy jsou vidět
hned první rok. Někdo se na začátku
bojí vlézt do vody i na mělké straně
bazénu a poslední hodinu závodí
s deskou na hloubce. Ti nejlepší
závodili doopravdy. Letos jsou vítězi
ve 2. tř. Nikola Dušková a Jan Pokorný,
ve 3. tř. Kateřina Matoušková a Pavel
Starý.
V rámci tělesné výchovy si jela
zaplavat i 4. a 5. třída, tam už se
objevují plavecké talenty, které se
mohou od příštího roku účastnit
oficiálních závodů. V loňském roce si
to vyzkoušelo asi deset průkopníků.
Letos si dali trénink odvážní z každé
třídy a jelo závodit 15 nejlepších.
Výsledkem bylo 6. místo školy hned
za školami z Benešova a Čerčan, které
mají samozřejmě větší výběr mezi
soutěžícími. Nejlepšími jednotlivci
ve svých kategoriích se stali: Lenka
Matoušková – 2. místo 50 m prsa,
Patrik Šesták - 3. místo a Tomáš Kozel
– 6. místo 50 m kraul.
Příští rok přidáme ještě pár
tréninků a pokusíme se porazit ZŠ Na
Karlově, která byla jen tři body před
námi.
Helena Krásová, učitelka TV
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Z dalších akcí školy

Florbal

- 5. 11. - děti z 1. stupně navštívily
loutkové
divadelní
představení
„Čertův švagr“ v Bystřici

Florbal se postupně stal na naší ZŠ
velmi oblíbeným kolektivním sportem.
Začal se provozovat roku 2004, kdy
byl založen kroužek florbalu s 10 – 12
žáky 2. stupně. Každým dalším rokem se
zapojovalo více a více žáků. Nejdříve byl
florbal doménou žáků 2. stupně, ale již ve
školním roce 2007/8 se utvářelo družstvo
nejmladších žáků z 1. stupně. V letošním
školním roce se poprvé zapojily i starší

- 7. 11. – beseda s ppor. Z. Stránskou
(mluvčí benešovské Policie ČR) o
kriminalitě mládeže – 8. a 9. třída,
12.12. se bude besedy účastnit i 6. a
7. třída
- 10. 11. – exkurze 8. a 9. třídy
v rámci volby povolání
na
Střední potravinářskou školu v
Praze

prosinec 2008

žákyně.
Vyvrcholením každoroční činnosti
kroužku je účast na okresním turnaji „ O
neveklovský měšec“ pořádaný Obchodní
akademií v Neveklově. Začátky naší
účasti nebyly příliš úspěšné, ale postupně
se činnost a výsledky zlepšovaly. V roce
2007 se na této soutěži družstvo starších
žáků umístilo na velmi pěkném 2. místě
a získalo tak stříbrný Neveklovský měšec.
V tomto roce se turnaje zúčastnilo
poprvé i družstvo mladších žáků s velmi
pěkným výsledkem. Úspěšní byli chlapci
i v nové soutěži Jaga-oxygen Cup.
Velkým překvapením bylo velmi
dobré umístění starších žákyň při jejich
prvním startu na „Nevelkovském měšci“.
Děvčata obsadila 3. místo a tím získala
bronz. Dobrého umístění dosáhla i na
okresní soutěži ve Vlašimi.
V letošním školním roce pracuje
ve florbalovém kroužku rekordních 34
žáků a žákyň od nejmladších po nejstarší.
Nadšení do tohoto sportu a aktivita
v něm neustále roste.
Pro velký zájem pořádá naše škola i
školní přebor.
Doufám, že zájem žáků o tento
sport bude i nadále a děti budou dobře
reprezentovat školu i v dalších ročnících
jmenovaných soutěží.
Jiří Bučinský, vedoucí kroužku

- 11. 11. – Zachraňte Afriku –
ekologická soutěž Neveklov – 9. třída
- 12. 11. – beseda se spisovatelkou
A. Melicharovou a ak. malířem K.
Kupkou - 1. stupeň
- 13. 11. – vystoupení kouzelníka
„Navaro“ pro ZŠ i MŠ
- 19. 11. – 4 družstva dívek od 6. do 9.
tř. se účastnila aranžérské soutěže na
SZeŠ Benešov – O nejlepší adventní
věnec a nejlépe prostřený vánoční stůl
- 3. 12. – pečení čertů - děti z 1.-3.
třídy
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Výlety spojené
s poznáním

pozoruhodných míst a některá další
navštívíme příště.

23. října navštívili žáci 7. ročníku
v rámci výuky Výchovy k občanství
Benešov a Konopiště. Nejprve jsme
si prošli zámecký anglický park a
Růžovou zahradu, všimli si některých
soch a automatický průvodce zámkem
Konopiště nám prozradil vše, co nás
zajímalo. Pak jsme navštívili Muzeum
motocyklů. Po obědě jsme si prohlédli
historické budovy Benešova a navštívili
benešovské muzeum i výstavu
fotografií věnovanou místní historii.
6. listopadu vyrazili sedmáci do
Prahy, aby se seznámili s některými
historickými budovami v jejím centru.
Při této příležitosti jsme také navštívili
expozici minerálů a fosilií v galerii
Geosvět. Některé krystalky minerálů
nás svými zajímavými tvary velmi
upoutaly. Někdo si i koupil minerál
ve formě přívěsku jako dárek pro
maminku.
Praha skýtá mnoho zajímavých a

Pavla Marková, tř. učitelka 7. tř.

Pekelné rojení
Rok s rokem se sešel a s ním
„pekelné rojení“ v naší škole. Deváťáci
se již tradičně v posledních dnech roku
ujímají Mikulášské nadílky. Nebylo
tomu jinak ani letos.
5. prosinec byl od rána v jejich
režii. Ani byste nevěřili, kolik jich ve
škole bylo v 7.00 hod. (za pět minut 8
tentokrát nedorazil ani jeden!!!!) a začali
tím, že pro svoje spolužáky připravovali
balíčky s ovocem i sladkostmi, které
připravil Záškolák.
A pak to začalo – malování,
tupírování, oblékání, poslední úpravy
kostýmů, uvazování řetězů…a pekelníci
spolu s Mikulášem a andělem mohli
vyrazit. Kam? Letos poprvé do nově
založeného Rodinného centra Kostičky,
kde už na ně čekali ti nejmenší se svými
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maminkami. Tam se museli chovat
opravdu zdrženlivě, již pohled na
některé z nich budil respekt.
Ti nejmenší moc netušili, co se děje,
ale starší se maminek pevně drželi a
básničky se trochu pletly.
Poté již tradičně navštívili mateřskou
školku. Tam si mohli dovolit trochu
zahudrovat, napomenou rošťáky a
nepořádníky. Ale i zde byly paní učitelky
v obležení. Přece jen, kde není maminka,
hodí se vždy nějaká jistota.
A ve škole? Tam byl teprve rachot,
hlavně ve třídách druhého stupně.
Došlo i na nápravu „hříchů“ u některých
učitelů. Prostě čerti tento den „můžou“.
A pak hurá pravidelná obchůzka
Postupic – návštěva obecního úřadu,
lékařky, obchodů, pošty…….. Co vám
mám povídat, do školy se nám vrátily
schvácené, ale spokojené trosky!
Prostě si to zase letos všichni užili. A
co vy osmáci? Než se nadějete – bude tu
nové pekelné rojení.
Jana Jíšová
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se těm úžasným nadpozemským
bytostem líbily. Taky proto, aby
je Čert neodnesl. Protože, ruku
na srdce, každý máme nějaký
ten vroubek.
Pak už nás čeká jen besídka
pro maminky a hurá – Vánoce.
Přejeme všem krásné a
především klidné Vánoce. Do
nového roku hodně zdraví,
všechny cesty jen šťastné a
všechny zprávy jen dobré.
Kamila Marešová
MŠ Postupice

Lampiónové setkání
Advent a Vánoce v MŠ
Tak už je to tady.
Ve školce zpíváme koledy,
povídáme si o vánočních zvycích
a, budete se divit, mnohdy i
o receptech na cukroví, jak je
holčičky okoukaly od maminek.
Od září jsme zvládli spoustu
akcí: několik divadel ve školce,
v Bystřici i v opravdovém
divadle ve Vlašimi. Tam jsme
potkali dokonce Jů, Hele, Mufa
a další postavičky z nedělního
televizního pořadu pro děti.
Páni, to bylo překvapení!
Byli
jsme
na
farmě
v Milovanicích a viděli spoustu
domácích zvířat, malých i
velkých.
Měli
jsme
jablíčkovou
párty, na kterou jsme se řádně
vymalovali a celou ji protančili.
Navštívili jsme školu a viděli
tam kouzelníka, který začaroval
snad úplně všechno.
Předškoláci jezdili od září
plavat a po skončení dostali
všichni diplom a jedničku, jak
byli šikovní.
No a v pátek přijdou…
Čerti, Mikuláš, Anděl. Děti se už
moc těší, ale zároveň se trochu i
bojí. Proto nacvičují koledy, aby

Dne 10. 11. 2008 pořádala MŠ
Postupice lampiónové setkání.
Sraz byl v 17 hodin, krátce po
setmění. Děti nadšeně nesly své
svítící lampióny ulicemi. Cíl byl
,,u kolotoče“, kde byl připraven
oheň. Zde se účastníci zahřáli,
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opekli své buřtíky a poklábosili.
Děti se proběhly a povozily na
oblíbeném kolotoči. Některé
pod dohledem rodičů ,,kreslily“
ve tmě obrázky doutnajícím
dřevem. Odcházejícím rodičům
se často nedařilo přesvědčit své
děti, že už je čas k odchodu.
Vzhledem
k
chladnému
počasí nebylo možné setkání
protáhnout
do
pozdějších
hodin, ale doufáme, že se tato
lampiónová
setkání
stanou
každoroční tradicí.
PS:
přežily!

Všechny

lampióny

Hana Kladivová, učitelka MŠ
Všem kolegům, zaměstnancům
a žákům školy krásné vánoční
svátky.
Miroslava Ottlová
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Pohled z roku 1910, na kterém je pan Bukovský s rodinou. Odeslán z Postupic panu Kandovi na frontu kamarádem,
který se léčil po zranění v lazaretu Na Podlesí.

Historické pohlednice
z Postupic
Vedle místních obchodníků vydával
také pohlednice pan Jaroslav Bukovský,
hostinský a uzenář, který měl pronajatu
hospodu od pana Kneschka.

vrata proti domu čp. 7. Mezi stodolou
a obytným stavením stála kůlna (nyní
stodola). Na stájích visívaly zvenku pod
přístřeškem obecní žebříky.
Po požáru Karel Kaňkovský postavil
dům do nynější podoby. Zřejmě se

značně zadlužil a byl nucen dům prodat
za velmi nízkou cenu Barboře a Michalu
Kneschovým. V roce 1930 hospodu
koupil Karel Zeman.
Připravil Jiří Šesták

Foto z šedesátých let, kdy restauraci a prodejnu vlastnila Jednota Benešov.

Něco o historii čp. 3, nynější restauraci
“U Šplíchalů”. Hospoda známa již v roce
1665. Roku 1788 od vrchnosti ji koupil
František Bauer za 892 zl. 29 kr. Od roku
1841 vlastnil dům Jan Kaňkovský. V
roce 1874 nebo 1875 usedlost vyhořela.
Z kronik můžeme zaznamenat, jak
dříve vypadala. Původní výstavnost
hospody byla: vjezd a vchod do hospody
býval nynějšími vraty proti Kalužince
- dnes parku. Šenkovna s okny a obytné
místnosti stály na místě nynější porážky a
chlévů. Na místě nynějšího hostince byla
porážka, stáj a stodola s vjezdem - nyní
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