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Postupický pivovar

Vrchnostenský pivovar byl zrušen v roce 1892. Na pohlednici z roku 1898 je areál
pivovaru s komínem.
Už jen ti starší pamětníci pamatují, kde stával v Postupicích pivovar.
A tak mladší generaci a našim novým
spoluobčanům můžu přiblížit místo
a historii pivovaru, o kterém je v
kronikách málo záznamů, hlavně o
provozu a množství výroby piva.
Již v 17. století bylo na Jemnišťském panství zrušeno starodávné
právo a zvyk obyvatel vařit si pivo
doma. Toto právo bylo nahrazeno
povinností odebírat pivo ve vrchnostenských pivovarech a panských
hospodách. V roce 1714 se poprvé
dočítáme o panském pivovaře v
Postupicích, který stával na místě
nynějšího domu čp. 132, dnešního
majitele Josefa Benáka. Byl dřevěný,
dle záznamů často vyhořel. Po požáru
v roce 1860 byla zřejmě postavena
zděná budova. Poslední požár v roce

1895 zničil spodní část u mlýna.
Sklepy, které se dochovaly do
dnešní doby, byly vytesány ve skále
a z části vyzděny. Potřebná voda byla
přiváděna dřevěným potrubím z rybníčka Plačku. Tento vodovod byl používán ještě v roce 1925. V pivovaře asi
nebyla studna. Ta se kopala až v roce
1940 do hloubky 11 m a je v ní stále
málo vody. Dřevěné trubky pamatuje
ve dvoře i pan Benák. Voda byla odváděna do mlýnské strouhy.
Prvním panským sládkem byl pan
Slavíček. V roce 1828 nastupil sládek
Antonín Buriánek z Rottenhausu
(Červeného Hrádku, odkud byla do
Postupic přenesena textilní výroba).
Později byl pivovar často pronajímán.
V roce 1848 činilo nájemné 2.200 zl.
V té době tak velká částka svědčila
o dosti značné výrobě. Ječmene se
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v roce 1854 spotřebovalo ve dvoře
koupených 137 měřic, krom toho
byl ječmen kupován od místních
rolníků. Výroba činila: várka ve vědrech - 60 ročních výstav ve vědrech =
3.420, daň ve zlatých 3.400 - 1 vědro
= 0,56589 hl. V hospodářské knize
jemnišťského panství je záznam: V
poslední době před zrušením pivovaru vařilo se 2x týdně po 80 vědrech
piva. Paleta poplatek za jednu várku
činila 48 zl. Pivovar statku hraběte
Sternberga v Postupicích byl zrušen
v roce 1892, kdy pan hrabě dal postavit nový pivovar v Čejkovicích u
Šternberka.
Po zrušení pivovaru byla budova
využívána pro potřeby velkostatku
jako byty deputátníků pracujících
na panském. Bydlel zde porybný pan
Vrňák, který ve sklepních stěrkách
choval ryby pro zámeckou kuchyň,
do které se také dodávaly žampiony
pěstované ve sklepích, o které se
staral pan Benák. Později tu bydlel
policajt pan Dittrich a byla tu policejní stanice. V roce 1940 byla provedena velká rekonstrukce a pivovar
byl přeměněn na byty. V roce1948 při
pozemkové reformě byly byty prodány nájemníkům pánům Benákovi,
Zvihalovi, Sejkovi. Za druhé světové
války byly sklepy používány jako kryt
při leteckých náletech a později jako
kryty CO pro školní děti a místní
občany.
Panské hospody: za hraběte Františka z Talmberka v roce 1663, kdy
bylo známo v Postupicích několik
usedlostí, je zmínka o panské hospodě v čp. 3 s šenkýřem Jíšou - dnes
restaurace u Šplíchalů, kde se po zrušení vaření piva doma prodávalo pivo
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Usnesení č. 4/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 20.9.2012 od
17 hod. v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtová opatření
č. 3 dle návrhu hospodářky obce p.
Matouškové.
2. ZO schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku
parc.č. 1541, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Postupice, o výměře 66
m2 KP na dobu neurčitou. Ostatní
podmínky nájemní smlouvy zůstávají
v platnosti.
3. ZO schvaluje pronájem místnosti
v přízemí budovy staré školy č.p. 11
v Postupicích JaJF za obvyklých podmínek na dobu neurčitou.
4. ZO schvaluje pronájem místnosti
(první vpravo) v přízemí budovy
staré školy č.p. 11 v Postupicích EaFB
za obvyklých podmínek na dobu neučitou.
5. ZO souhlasí se směnou částí pozemků parc.č. 1123/7 (z vlastnictví
obce) a poz. parc. č. 1123/13 (z
vlastnictví MF) oba v k. ú. Nová Ves
a s odprodejem rozdílu výměr za
cenu 100 Kč/m2 MF s tím, že žadatel
uhradí náklady spojené s převodem
nemovitostí včetně geometrického
zaměření a že na vlastní náklady zřídí
nezpevněnou cestu na poz.č. 1123/7
a poz. parc. č.1123/13 a zbuduje na
vlastní náklady novou lávku přes
Novoveský potok vše dle nákresu a
popisu v žádosti z 10. 4. 2012.
6. ZO schvaluje udělení výjimky z
průměrného počtu dětí ve třídě ZŠ
Postupice ( 8 tříd – průměr 14,25
dítěte) podle § 23 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb. od 1.9.2012 na školní
rok 2012/13.
7. ZO bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti ZŠ a MŠ Postupice ve školním roce 2011-12.

8. ZO bere na vědomí předložený
Školní řád včetně přílohy Pravidla
hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
(je přílohou zápisu).
9. ZO souhlasí s vyřazením drobného
dlouhodobého majetku a dlouhodobého hmotného majetku plně odepsaného (seznam viz žádost – přílohou zápisu) z evidence ZŠ Postupice.
10. ZO schvaluje uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí č. IV-12-6014422/
VB001 o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Postupice a společností
ČEZ Distribuce, a.s. na strpění umístnění, zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy na poz. parc.č.
1541 a poz. 1469/2 v k. ú. Postupice
(smlouva je přílohou zápisu).
11. ZO schvaluje provedení opravy
cca 46 m chodníku v ul. Benešovská,
kde dojde k odkrytí zámkové dlažby,
výměně kanalizačního řadu a zpětnému položení dlažby. Rozpočet opravy
je cca 200 tis. Kč.
12. ZO bere na vědomí poděkování
SHČMS za příspěvek na činnost.

Usnesení č. 5/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 20.11.2012 od
17 hod. v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje rozpočtová opatření č.
4/2012 přednesená starostou obce dle
návrhu předloženého hospodářkou
paní Matouškovou.
2. ZO schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 866/1, ostat. plocha, ostat.
komunikace, o výměře cca 20 m2 v
k. ú. Roubíčkova Lhota, v osadě Dobříčkov, manželům B. Cena 150,--Kč/1
m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí žadatelé.
3. ZO schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1458, ostat. plocha, ostat.
komunikace, o výměře cca 54 m2 v k.
ú. Milovanice, LM. Cena 100,- Kč/1m”.
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Veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí žadatel.
4. ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1458, ostat. plocha,
ostat. komunikace, o výměře 34 m2
LM. Pronájem za obvyklých podmínek na dobu neurčitou.
5. ZO schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1458, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Milovanice
o výměře 32 m2 pro JC, pro MH, pro
AR. Pronájem za obvyklých podmínek
na dobu neurčitou.
6. ZO schvaluje pronájem části poz.
parc. č. 863/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Roubíčkova Lhota,
v osadě Dobříčkov o výměře 150 m2
pro JT na dobu neurčitou za obvyklých
podmínek.
7. ZO bere na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření Obce Postupice za rok 2012.
8. ZO bere na vědomí Směrnice pro
provedení inventarizace majetku Obce
Postupice k 31. 12. 2012
9. ZO schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace pro příspěvkovou
organizaci ZŠ a MŠ Postupice.
10. ZO schvaluje poskytnutí příspěvků
na vybudování domovní ČOV 30.000,Kč pro LK a MK a pro FS a ZS.
11. ZO neschvaluje vybudování vodovodní přípojky z objektu úpravny vody
v Postupicích pro žadatele p. MP.
12. ZO schvaluje vyřazení majetku v
evidenci příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Postupice v souladu s předloženou
žádostí.
13. ZO schvaluje změnu účelu využití
dotace 2012 pro SDH Jemniště dle
přiložené žádosti.
14. ZO bere na vědomí odpisový plán
ZŠ a MŠ Postupice.
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15. ZO schvaluje výši úhrad za 1 rozeslanou komerční sms systémem “Rozhlas do kapsy”. Cena za 1 SMS 1,50 Kč
včetně DPH.
16. ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru Ing. Vrňáka o
provedených kontrolách.
17. ZO schvaluje změnu účelu využití
dotace 2012 pro Sokol Postupice.
18. ZO bere na vědomí zprávu starosty, že se v roce 2013 nemění výše
poplatku za svoz komunálního odpadu, a že Technické služby Benešov v
průběhu 3 let provedou výměnu všech
popelnic ve vlastnictví občanů za plastové nádoby, které budou vlastnictvím
Technických služeb Benešov.

V krátkosti z obce
Most v Postupicích
V červnovém čísle Zpravodaje
jsem vás informoval o probíhající
stavbě nového mostu přes Chotýšanku v Postupicích. Zmiňoval jsem
výši nákladů a také to, že investorem
je Krajský úřad Středočeského kraje.
Dodavatelem stavby byl Metrostav
Praha. Symbolickým přestřižením
pásky byl most slavnostně uveden
do provozu 11. října. Postupice tak
dostaly moderní stavbu, která je přínosem jak pro bezpečnost provozu,
tak i pro vzhled naší obce.
Investiční akce
S dobrým pocitem lze konstatovat, že všechny zásadní investiční
akce jsou dokončeny. Pokud dovolí
počasí, rádi bychom ještě provedli
výměnu kanalizačního řadu pod
chodníkem v ulici Benešovská, tím
by mělo dojít k zamezení opakovaného propadání dlažby chodníku.
Chceme ještě pokračovat v budování hasičského sportoviště Plajchy
s tím, že stavba bude dokončena v
roce 2013.

Upozornění
Od 27. 12. 2012 do 31. 12. 2012
bude na OÚ Postupice zavřeno.
Blahopřání k Vánocům
Jménem Zastupitelstva obce bych
chtěl popřát všem občanům Postupic
a přilehlých osad klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, radosti a pohody v Novém roce.
Miloslav Půta, starosta

Klub seniorů
V nastávajícím roce bude klub
pracovat v novém složení. Činnost v
poslední době trochu ztratila aktivitu.
Po setkání s panem starostou Miloslavem Půtou chceme dosáhnout většího
počtu setkání a zájezdů pro seniory.
Koncem září se uskutečnil zájezd do Litoměřic a nadšení nás
nastartovalo k uspořádání další akce. V listopadu proběhlo

odpolední setkání s důchodci a účast
byla uspokojivá. Posezení bylo obohaceno vystoupením divadelního
kroužku a radost dětí udělat radost
seniorům byla od srdce upřimná.
Všem přítomným pan starosta
poděkoval a popřál hodně sil a
pevné zdraví. Velké poděkování
patří za práci, které se věnovala
paní Marie Andrová 30 let, kdy stála v čele klubu důchodců a splnilo
se její přání předat žezlo mladším.
Budeme se snažit pokračovat a zapojit téměř 280 seniorů do společných
akcí.V Postupickém zpravodaji vždy
najdete aktuality o plánovaných
akcích.
Vážená paní Andrová, přejeme
Vám, ať zdraví slouží a fyzická pohoda vydrží co nejdéle, ne každému
se podaří dojít ke konci aktivního
života tak jako Vám. Užívejte pohodu v kruhu své rodiny a věříme,
že se s námi nadále budete vídat.
Marta Jurníčková
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Pokračování ze str. 1
z vrchnostenského pivovaru. Další
panské hospody byly na Sušici a na
Podlesí, kde původní hospoda stála
nad továrnou směrem na Mladovice
- později byla postavena proti továrně
za potokem. Z původní hospody byla
drůbežárna, kterou při povodni v
roce 1906 zničila velká voda.
Zajímavosti z kronik: v době největšího rozkvětu textilního průmyslu
zde vzniklo několik hospod. Cituji
z kroniky: Postupické továrny byly
v ruchu. Jejich činnost měla vliv na
společenský život v městečku. Úřednictvo s ředitelem v čele pořádalo
různé večírky a za nimi nezůstalo
ani zřízenectvo s dělnictvem. Kromě
staré hospody v čp. 3 přibyla hospoda Josefa Vendery čp. 42 (Kubátovi),
Karla Bryla čp. 15 (Šustovi), Antonna
Bubníka čp. 8 (Kahounovi). Často
byly konány velké letní slavnosti.
V knize účtů z roku 1861 je tento
záznam. Hledíce si pořádku v městečku nejen ve dne i v noci byli páni
obecní činovníci nuceni konati různé
„visitace“ čili přehlídky. Při nočních
visitacích byly prohlíženy také
hospody. Návštěva se neodbyla jen
tak „na sucho“ a výdaje s tím vzešlé
hradila obec. Roku 1861 činila výloha
při noční visitaci 2 zl. 25 krejcarů. Je
vidět, že páni visitující šetřili obec i
při lákavé příležitosti.
Připravil Jiří Šesták

Vítání občánků
v Postupicích
Dne 21. října se uskutečnilo v Postupicích podzimní Vítání občánků.
Přivítáni byli 2 chlapci a 2 děvčata za
přítomnosti rodičů, přátel, zástupců
obce a členek Sboru pro občanské záležitosti.
Přivítáni byli: Laura Spáčilová
– Pozov, František Šimánek – Nová Ves,
Pavel Šiller – Lísek a Rozálie Jelínková

– Roubíčkova Lhota.
Slavnostní projev pronesl pan starosta M. Půta, poblahopřál rodičům a
popřál jim a jejich dětem hodně radosti,
štěstí, zdraví a spokojený život v rodině.
Slavnostní atmosféru obohatilo vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ.Všichni noví
občánci dostali od obce Postupice dárek
v hodnotě 1000,- Kč, malý dárek od dětí
z MŠ a maminky si domů odnesly kytičku pro radost. Na památku se rodiče
s dětmi vyfotografovali u kolébky.
Na závěr bych ráda poděkovala
všem, kdo s přípravou a průběhem
této akce pomáhali – fotografovi, kameramanovi, členkám SPOZ,
pí. učitelce z MŠ a ředitelce ZŠ.
Za SPOZ Postupice Radka Marešová

využívat děti na jezdeckých táborech,
soustředěních a sportovních kurzech
k příjemnému a jednoduchému ubytování, které je cenově dostupné pro
širokou veřejnost.
Výstavba nové pískové jízdárny,
která je maximálně odolná vůči povětrnostním vlivům, byla zahájena na
podzim roku 2011. Nová technologie
výstavby této jízdárny umožňuje dětem
i dospělým sportovat téměř nezávisle na
počasí a srážkách. Jízdárnu pravidelně
využívají jak děti a junioři z Jezdeckého
klubu, tak postižené děti z občanského
sdružení Pramen k hippoterapii.
Celý projekt byl realizován jako
další z mnoha v našem regionu s podporou obecně prospěšné společnosti
Posázaví.

Český dvůr v Nové vsi

Mgr. Kateřina Vašáková

Jezdeckému areálu v Nové Vsi se
dostalo díky dotačním titulům z EU
novému zkvalitnění služeb.
V rámci dotačního programu EU
Program rozvoje venkova ČR byl
vypracován projekt na rekonstrukci
bungalovů a vybudování nové jízdárny
pro koně. Přestavba bungalovů byla
zahájena na jaře roku 2011 a již druhé
prázdniny mohou nové bungalovy

KadeřnictvíVERONIKA
Vážení zákazníci, ráda bych
Vás informovala o své pracovní
době po dobu mateřské dovolené.
Každý den se můžete telefonicky
objednat na tel. 775 301 286. Budu se
snažit vždy vyhovět.
Veronika Kotková
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Ochotníciorganizovali
vaření
Další kulinářská soutěž proběhla 13.
října v sokolovně. Téma „pomazánky,
jednohubky, chuťovky“ zlákalo 21
soutěžících. Nejvíce bylo pomazánek.
Klasické jednohubky se objevily
sporadicky. Hned druhý vzorek získal
69 bodů a dlouho se držel v popředí
(byla to salámová pomazánka Blanky
Suché). Ale pak se rozjela jednohubka
s číslem 17 (řez šunka/sýr od Evy
Venderové) a dostala 72 bodů. Další
číslo 18 (Jana Fürbacherová) dostalo
také 69 bodů - byla to překvapivě
mrkvová pomazánka. Takže Eva
Venderová si odnesla pohár pro vítěze.
Z důvodu nepřítomnosti soutěžící
přebírala cenu dcera Naďa, která
maminku zastupovala, ale i pomáhala
s přípravou. Proto neměla vůbec
problém popsat, jak a z jakých surovin
chuťovka vznikala. Cenu diváků si s
velkým náskokem zaslouženě odnesl
Luděk Turek, který připravil pečené
slané větrníky s náplní (pista – rajčata,
česnek, sýr mimolette, bazalka). Za
zmínku stojí i nádherně prezentované
jednohubky Nadi Kůstkové, se
škvarkovo-králičí
pomazánkou.
Odpoledne splnilo účel - sešli jsme se a
ochutnali dobroty našich sousedů. 50
diváků dodalo akci krásnou atmosféru.

Děkujeme všem soutěžícím a těšíme se
na příští rok, kdy si zase zopakujeme
„moučník“.

Současnost oslovila
Premiéra americké hry „Víš přece,
že neslyším, když teče voda“ byla ze
strany ochotníků očekávána s napětím.
Hra je ze současnosti a rozebírá aktuální témata z intimního partnerského
i společenského života. Takové téma
jsme se ještě neodvážili předložit, ale
všechno je jednou poprvé. Už samotný
úvod hry je netradiční a někteří nepochopili, kdy se hraje a kdy se ještě připravujeme. Což je skvělé, protože právě

to byl záměr. Napětí z herců spadlo už
při prvních několika replikách. Naše
publikum nezklamalo a velmi nás podpořilo skvělými reakcemi.Všichni jsme
cítili, že celý sál se přišel pobavit. Vyprodaná sokolovna (museli jsme prodávat i
lístky k stání) se bavila nad výkony herců. Tato hra skutečně není typická pro
ochotnické spolky.Ale my jsme se do ní
pustili s chutí a srdcem. Při zkouškách
jsme zažili spoustu legrace a některé
prvky tak zůstaly i ve hře – za všechny
jmenujme Jamese Bonda od Luďka
Turka. Náročné texty zvládli všichni
na jedničku.Abychom nepůsobili příliš
staticky (hra je hlavně konverzační),
proložili jsme povídky tancem. Cvičení na závěr byla skutečná třešnička na
dortu. Vypracovaná těla našich chlapů
dohnala ženskou část publika téměř
k slzám. Děkuji tedy jménem všech
hereček a herců za úžasnou podporu a
těšíme se na reprízy 26.1. a 23.2.
Ve hře hráli: Poznání šokem: Jirka
Paule, Jan Průcha, Miroslav Fürbacher,
Miroslav Vender, Pavel Filandr, Stanislav Šetek, Jaroslav Andr, Zdeněk Janů,
Monika Zachová, Blanka Jíšová. Stopy
holubic: Marta Filandrová, Michaela
Šetková, Luděk Turek, Zdeněk Janů.
To je život: Eva Venderová, Petr Suchý, Anna Suchá. Já jsem Václav: Jana
Fürbacherová,Václav Šesták. Tančili:
Jana Žížalová a spol. Zpíval: Miroslav
Vender.
Blanka Jíšová
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Jemništští hasiči
Dvacátého osmého září, na státní
svátek Den české státnosti, se v Bílkovicích konala tradiční soutěž, takové
cvičení, při kterém se vše dělá podle
cvičebního řádu, jako při zásahu. A
hlavní „překážkou“ je „vyšplhání“
proudařů a rozdělovače do dost
prudkého kopce. Tady není nejdůležitější čas, ale i zapojování savic,
béček apod. Všechny špatné činnosti
se hodnotí trestnými minutami. V letošním roce měly naše ženy opět „našlápnuto“ na vítězství, ale tíhou vody
jedné proudařce sjela hadice z kopce
a bylo po závodě. Nedá se nic dělat,
tak zabojujeme v příštím roce. Když
se to nepovedlo ženám, museli zabrat
muži. Skončili na pěkném druhém
místě.
V sobotu šestého října jsme

s mladými hasiči a dorostenkami
vyrazili do Kvasejovic u Sedlce - Prčice. Konalo se tam okresní podzimní
kolo jejich soutěže. Jedná se o branný
závod, při kterém se běhá v přírodě a
plní řada úkolů. Mladší družstvo opět
zabralo a soutěž z patnácti družstev
vyhrálo. Starší ve veliké konkurenci
taky super výsledek. Skončili čtvrtí
z devatenácti družstev. Tady u starších škoda, protože měli bezkonkurenčně nejlepší čas. V jednotlivcích
v běhu na 60 m překážek byla ve své
kategorii na prvním místě Michaela
Fürbacherová a Gábina Zachová
skončila třetí. V dorostenkách byla
třetí Šárka Kahounová a čtvrtá byla
Anna Suchá.
Další činností několika členů
i mladých členů SDH Jemniště, je
účinkování v Ochotnickém spolku
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v Postupicích. Více o divadle v článku
o činnosti ochotníků.
Závěrem bych tradičně chtěl všem
popřát do Nového roku, hodně štěstí
a zdraví a hasičům z Jemniště vzkázat
JEN TAK DÁL a díky za činnost.
Miroslav Fürbacher
hasiči Jemniště

Hasiči z Jemniště mají
svůj vlastní prapor
Sobota 10. listopadu 2012 se nesmazatelným způsobem zapsala do
historie Sboru dobrovolných hasičů
Jemniště. Sbor slavnostně žehnal
svůj vlastní prapor.
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Vzhledem k tomu, že se jednalo o
první prapor v jeho historii, nejprve
předcházely na výborových schůzích
diskuze, jak by měl prapor vypadat.
Diskutovalo se nad každým detailem
praporu, které byly postupně odsouhlaseny. Poté jsme zadali výrobu
praporu u paní Věry Rokytenské
z Černožic. Na závěr všech diskuzích a schůzí jsme se domluvili, že
slavnostní žehnání praporu se bude
konat v sobotu 10.11. v 10.00 hod.
před hasičskou zbrojnicí v Jemništi.
Sobota 10. listopadu, 10.00
hod. Vše začalo nástupem členů
SDH Jemniště. Následně všechny
přítomné přivítal starosta sboru
Petr Suchý. Poté připochodovala
s praporem čestná praporečníková
četa sboru ve složení Lukáš Tůma,
Petra Tůmová a Jana Fürbacherová.
Poté přečetla Eva Venderová něco
z historie sboru. Poté ve své řeči
starosta Okresního sdružení hasičů
Benešov Josef Páv vzpomněl práci
hasičů, a že sbor z Jemniště je čtyřicátým pátým z dvou set třiceti třech
sborů okresu Benešov, který vlastní
historický prapor. Starosta Obce
Postupice Miloslav Půta ve své řeči
poděkoval za práci a činnost sboru,
zejména práci s mladými hasiči. Po
těchto proslovech došlo k samotnému slavnostnímu obřadu, žehnání
praporu, které provedl křečovický
kněz Kazimierz Duš. Závěrem této
slavnostní události byly předány pamětní listy, čestná uznání a medaile
za činnost pro sbor a ve sboru. Poté
následovala volná zábava, při které
hrála kapela Hasičára.
Prapor byl pořízen za finančního
přispění z fondu hejtmana Středočeského kraje, Jiřího Sternberga
- majitele zámku v Jemništi a Obce
Postupice, za což všem děkujeme.
Závěrem děkujeme i všem, kteří
se zúčastnili této slavnostní události,
která byla vyvrcholením letošních
oslav 80. výročí založení sboru
v Jemništi.
Miroslav Fürbacher
velitel SDH Jemniště

Kostičky
Po letní rekonstrukci a zářijovém generálním úklidu je
zase v Kostičkách více než živo.
Rozběhl se pravidelný úterní a
čtvrteční program pro nejmenší,
připravily jsme opět Vánoční
jarmark s vystoupením dětských
ochotníků a v plném proudu
jsou i Tvořivé večery pro dospělé.
V říjnu jsme se učily ozdobně
vyřezávat snad všechny druhy
zeleniny. Na mísách se nám tak
během večera objevily květiny z
rajčat a okurek, ježci z mrkve a
paprik, vyřezávaly jsme ale i z
pórku a ředkviček, využily jsme
i mrkvovou nať a salát. Na závěr
si každá z nás vydlabala dýni, do
které naaranžovala své výrobky
a navrch jsme zvládly na dýni
vyřezat i krásnou květinu.
V listopadu následovala výroba adventních věnců a v prosinci
nás čeká výroba vánočních ozdob
technikou patchwork bez jehly.
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Pravidelný program:
Úterý 14:30–16:30 h. odpolední hraní
volný program pro nejmenší děti
Čtvrtek 10:00–11:30 h. dopoledne
pro nejmenší - cvičení střídáme s
malováním a drobným vyráběním
Přiblížily se Vánoce a s nimi
i nový rok, a tak bych Vám všem
chtěla za RC Kostičky popřát
krásné a klidné vánoční svátky
a také úspěšný vstup do nového
roku.
Na úplný závěr mi ještě dovolte poděkovat všem těm, kteří nás
i letos podporovali, i těm, kteří
nám pomáhali s přípravou některé z akcí, které jsme pro vás během
tohoto roku připravily. Maminkám, které se zapojily do úklidu
po dělnících a hlavně všem dětem,
kterým se u nás líbí a rády se k
nám vrací. Pokud se i vy rozhodnete nás navštívit, budete vítáni.
Za RC Kostičky Štěpánka Tůmová
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Z á k l adní a Mate řská škol a v Postupicích infor muj e
Podzim v Mateřské
škole
V době psaní těchto řádků už
advent klepe na dveře a děti se těší
na Vánoce. Podzim nějak rychle utekl. Nové děti se ve školce zabydlely,
i když ještě občas umáčí slzičkami
nějaký ten kapesníček, a noví předškoláci už jsou „ti velcí“.
Školní rok jsme v září zahájili
divadelním představením oblíbeného interaktivního divadla ve školce.
Předškoláci si vyšlápli delší trasu do
Milovanic ke Kozlovým na farmu se
zvířátky.
Koncem října se rodiče s dětmi
sešli před školkou k tradičnímu
Lampiónovému setkání. Trasa byla
na přání rodičů mírně prodloužena,
aby si děti více užily cesty s lampióny.
Zážitkem byl ,,požár“ lampiónu, což
se neobešlo bez slziček. U ohně si děti
s rodiči opekli špekáčky a děti se náležitě vyřádily.

Zamykání zahrady je důležitou
akcí podzimu. Jak jinak by se zahrada uložila ke spánku? Skřítek Alois
samozřejmě připravil dětem spoustu
přetěžkých úkolů a nakonec je náležitě
odměnil.
Předškoláci se v listopadu vydali
vlakem na výlet do Vlašimi za divadelním představením a jezdí jednou
týdně plavat.
Na začátku prosince nás navštívil
Mikuláš s čerty, blíží se vánoční besídka ve školce a škole a samozřejmě
událost nejočekávanější – VÁNOCE.
Štěstí, zdraví a milé lidi kolem sebe
v roce 2013 přejí děti a zaměstnanci z
mateřské školy.
Hana Kladivová

Zájmové kroužky
Ráda bych napsala pár vět o
kroužcích, které probíhají na naší
základní škole. Jak všichni rodiče jis-

tě vědí, jde o rozmanité množství
zájmových kroužků z různých oblastí. Myslím, že je to dobře. Děti
se učí smysluplně trávit svůj volný
čas, mohou rozvíjet své zájmy, jemnou motoriku, fantazii a tvořivost
a hlavně do kroužků chodí rády a
s chutí.
Dva z kroužků, které na naší
základní škole probíhají, se jmenují Šikovné ručičky a Ruční práce.
Šikovné ručičky jsou určené pro
děti 1. - 3. třídy. Děti se seznamují
se základy výtvarných činností, učí
se správně kreslit, stříhat, lepit,
používat a míchat barvy, skládat
skládanky z papíru. Snažíme se
v programu kroužku obměňovat
různé činnosti, aby se děti naučily
pracovat s různými materiály a pokaždé si mohly vyzkoušet dostatek
pracovních činností tak, aby je to
bavilo a pracovaly s chutí. Často
využíváme různé přírodní materiály. Vyráběli jsme veselé podzimní
víly, které měly šatičky z barevných
obtisků podzimních listů, nebo
broučky v trávě s krovkami ze skořápek vlašských ořechů.
Nastává adventní období ,a tak
se chystáme na různé vánoční dekorace, adventní věnečky, krajkové
lucerničky ze sklenek od zavařeniny, vánoční hvězdičky a komety
se třpytivými třásněmi, zasněžené
domečky s barevnými průhlednými okénky a určitě dojde i na veselý vánoční stromeček. Mám velkou
radost, že děti na kroužek chodí
rády, vyrábění je baví a ze svých
výrobků mají opravdu radost.
Má pochvala na závěr, kdy se
snažím vyzdvihnout zvláštnosti
jejich výrobku a na každém najít
něco krásného, děti určitě potěší.
Věřím, že výrobky, které dostanete
vy, potěší i vás, rodiče, babičky a
dědečky.
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A protože děvčatům ze 4. třídy bylo líto, že musí řady našeho
kroužku již opustit, rozhodla jsem
se v letošním roce otevřít jeho pokračování a zahájili jsme činnost
kroužku Ruční práce pro děti ze
4. – 6. třídy. A myslím, že se nám
daří. Učíme se složitějším dovednostem, nepracujeme již převážně
s papírem, barvami a lepidlem.
Děti si přinesly svůj kufřík se šicími potřebami, háčkem, vyšíváním
a nůžkami. Vyrobili jsme si náhrdelník a náušnice z barevných
korálků a uzlíků. Naučili jsme se
vyrábět bambule a bambulky z barevných zbytků vlny a z bambulek
a filcu si děti vytvořily housenky,
zvířátka a strašidýlka. Teď se učíme
vyšívat jednoduchý obrázek, který
si děti samy namalovaly. Zkusíme
si i křížkovou výšivku a později se
chystáme na šití taštiček na krk
z barevného filcu a našívání aplikací
a ozdob. Naučíme se plést z proutků i z jednodušší obměny proutků

– z pedigu. Také se chystáme na
barvení triček batikou. Určitě nás
napadne mnoho dalších činností,
které si děti rády vyzkoušejí.
A já se těším na znovu rozzářené
tváře dětí, až se jim povedou hezké
výrobky, a milé povídání si s nimi
během naší práce.
Šárka Czafíková

Dramatická výchova
Jedním z dalších kroužků na
Základní škole v Postupicích je i
Dramatická výchova.
Tento kroužek působí na škole
třetím rokem a navštěvují ho žáci 2.
– 5. třídy. Každý rok se snaží nacvičit alespoň jedno kratší pohádkové
představení, které pak na Vánoční
besídce svým blízkým zahrají. Na takové představení je potřeba se dobře
připravit. Kulisy a kostýmy si žáci
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shání a vyrábějí sami, učí se výrazně
a správně vyslovovat, hrát s postavou
a vystupovat před veřejností. Už
napsaný text si mohou předělat tak,
aby se jim lépe pamatoval. Tvoří a
vymýšlejí nejen text, ale i pohybový
doprovod dramatické hry. Žáci jsou
v tomto věku bezprostřední, mají
velkou fantazii, kterou tu mohou
uplatnit. Pak se z hry obyčejné stane
snadno hra jedinečná.
Na hodinách Dramatické výchovy se nenacvičují jen pohádky, žáci
hrají i kratší cvičení, která je vedou
k vyjadřování jejich myšlenek, ke
komunikaci, naslouchání druhým,
tvoření a práci ve skupině.
Naši malí herci si na letošní Vánoční besídku připravují pohádku
s čertíkem a vodníkem. Těší se na
vaši návštěvu a doufají, že se vám
bude jejich skromné představení
líbit.
Ivana Svobodová
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Naše úspěchy

Školní družina

Září
= turnaj ve volejbale Trh. Štěpánov
– 4. místo
= turnaj ve volejbale Čerčanská šavlička – 2. místo
= turnaj v nohejbale Benešov – 4.
místo (A. a J. Fürbacherovi, O. Kahoun)
= Den jazyků Neveklov – 1. místo (G.
Zachová, N. Mušková, D. Němeček)
= Atletické závody Benešov – 2. – 5.
tř. - V. Rosová 3. místo, F. Zach 3. místo, N. Šimánková – 6. místo

Ve školní družině při ZŠ Postupice si děti užily podzimních radovánek. Soutěžily, sbíraly kaštany a
vyráběly z nich zvířátka a domečky,
které byly vystaveny v přízemí školy, dlabaly okrasné dýně, ze kterých
vznikly halloweenská strašidla, ale
také se zapojily do podzimních
prací na školní zahradě (hrabání
listí, sklizeň jablek). Nejvíce děti
zaujala a zároveň pobavila soutěž
“O nejdelší ocas draka z listí”.
Děti si samy mohly vybrat místo
na školní zahradě a ve skupinkách
tvořily podle své vlastní fantazie.

Říjen
= přespolní běh Vlašim – P. Němečková 3. místo, D. Němeček 4. místo
= plavecké závody Benešov – J. Pokorný 1. Místo, J. Fürbacher – 6. místo
= turnaj ve florbale Neveklov – 2. st.
- 6. místo
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Na všechny pořádané akce nám
počasí přálo. A teď se budeme těšit
na besedu s panem myslivcem.
Ilona Procházková

Školní jídelna
V naší školní kuchyni vaříme
denně kolem 120 obědů. O chod se
starám já – vedoucí školní kuchyně
- a 2 paní kuchařky, které se snaží,
aby dětem chutnalo. Ale není to
jednoduché. Co chutná jednomu,
nechutná druhému a ke všemu se

Listopad
= 1. kolo okresního přeboru ve volejbale – průběžné 1. místo
= turnaj ve florbale Benešov– 1. st. - 4.
místo, diplom pro nejlepšího střelce
– J. Švácha
= turnaj v sálové kopané Benešov – 2.
st. - 6. místo

Přání
Každým rokem na začátku září si
říkám, kolik máme do prosince času,
co všechno stihneme, naučíme, vylepšíme. Ale než se nadějeme, je prosinec tu. Je plný akcí a každý – dospělí
i děti – se těší na jeho vrchol, tedy na
vánoční svátky. K nim patří pohoda,
pohádky, pěkné popovídání, ale i
pozornost pro ostatní, na které myslíme, tedy dárky. To, co jsem zmínila
v předchozí větě, chci popřát všem
kolegům i žákům a těším se, že si o
zážitcích budeme v lednu povídat.
Klidné a pohodové Vánoce všem.
Miroslava Ottlová
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musí dodržovat tzv. spotřební koš.
Ten se musí za měsíc naplnit určitými procenty ryb, luštěnin, mléka,
mléčných výrobků, brambor, masa,
zeleniny, ovoce a běda, pokud se
tak nestane, to se potom hygienikům nelíbí a hrozí i pokuta.
Děti by si stravu určitě představovaly úplně jinak. Vidím to i
při svých návštěvách ve třídách. V
pondělí vezmu jídelní lístek na týden a jdu do jednotlivých tříd, tam
si s dětmi povídám, na které jídlo
se tento týden těší. Ze začátku se
mnou nikdo nemluvil, ale poslední
dobou nestačím zapisovat, jak se
předhánějí v tom, kdo bude první.
Na nástěnku do jídelny jim potom
napíši, kdo se na co těší, a všechny
děti ze školy si to můžou přečíst. A
co většinou vyhrává? Samozřejmě
sladká jídla.
A to ještě kdyby tak byl hamburger, hranolky, párek nebo pizza,
to by byl frmol. To ale ve školní
jídelně nelze. Příští rok nás čeká

přestavba a nové vybavení jako
je konvektomat, který smaží bez
nebo s minimálním množstvím
oleje, takže mohu slíbit, že jednou
za rok na Den dětí by hranolky být
mohly.
Ještě jednu novinku jsme v říjnu zkusili a to, že jsme napsali 25
jídel podle druhů a s tím jsem šla
do 8. třídy. Zde jsme společně hlasováním sestavili jídelníček na celý
týden tak, aby obsahoval vše, jak
je potřeba. Osmákům se hlasování
líbilo, proto už mám naplánovanou
na listopad návštěvu deváťáků.
Doufám, že se mnou budou spolupracovat a jídelníček sestavíme.
Snažíme se také zařadit na jídelníček i novinky a máme radost,
když dětem chutná a třeba se i
ptají: „A kdy to zase uvaříte?“ To
potom opravdu potěší a my máme
důvod k dalším „pokusům“.

prosinec 2012

Akce ve škole
14.12. od 18,00 hod.
Vánoční koncert (vestibul školy)
účinkuje: Pavel Mašek – loutna
Sukův komorní sbor Benešov
17.12. od 8,00 hod.
Vánoční zpívání (vestibul školy)
20.12. od 8,15 hod.
Bleší trh (tělocvična školy)
Přijďte si něco koupit a tak ocenit
nápady a práci dětí.
20.12. od 17,00 hod.
Vánoční besídka (tělocvična školy)
Děti si pro Vás připravily koledy, tanečky, pohádky, hru na flétnu.
Na akce Vás zve ZŠ a MŠ Postupice

Jana Zachová
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Připravil Jiří Šesták

V říjnovém Zpravodaji byly
popsány postupické mosty. Pro
nedostatek místa se nevešly dvě
fotografie dnes již bývalých mostů.

Na prvním snímku je kamenný
most, který byl dostavěn v roce
1870, kdy byla stavěna nová silnice z
Jemnišť do Milovanic. Most byl stržen
při povodni v roce 1906.

Na druhém snímku je most,
který většina občanů pamatuje. Tento
betonový most nahradil stávající
železný postavený po povodni, který
již nevyhovoval zvyšující se dopravě.
Stavba trvala skoro dva roky v rozmezí
let 1961 - 1962. Stavbu prováděla
Okresní správa silnic Benešov. Dnes
jezdíme po novém mostě s krásně
upraveným okolím.
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