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Zánik soukromých živností a obchodů po roce Ohlédnutí
1948 a v padesátých letech na Postupicku
za rokem 2013

V roce 1804 postavil nový domek pan Karel Kovář a zřídil zde kovárnu.
V roce 1865 kovárnu převzal Jan Jíša a rod Jíšů zde pracoval do roku 1957. Na
dochované fotografii ze čtyřicátých let před kovárnou ková koně učedník pan
Kuthan z Bořeňovic, nohu drží Franta Pavlát a koně Jarda Bucek.
V říjnovém Zpravodaji jsem
popsal, jak to vypadalo s obchody
a živnostmi v roce 1932. Dodatečně
jsem ještě zjistil, že obchod se zvěřinou a drůbeží provozovala rodina
Červenkových na č.p. 63 a část produktů hlavně dovážela do Prahy.
Pro zajímavost můžu z dochovaného dokumentu vzpomínek místní
rodačky popsat další osudy obchodníků, živnostníků a zemědělců po
Únoru 1948 a v padesátých letech
minulého století, které si pamatují
naši starší občané, ale také my o
něco mladší.
Cituji: Po Únoru akční výbory
měly plné ruce práce. Mění se slo-

žení MNV, které bylo řízeno shora.
Třídní boj se vybíjel u sklenice piva,
ale na veřejnosti zde byl klid, bez sabotáží, bez závad. Na Postupicku žije
kromě zemědělců i početná skupina
drobných obchodníků a živnostníků. Mladí odešli pracovat podle své
profese do socialistických sektorů, či
změnili povolání, staří dožívali.
Po Únoru postupně zanikaly tyto
živnosti v Postupicích. Jíšova kovárna – některé zařízení přešlo do traktorové stanice, stejné to bylo se strojírnou pana Kunce – část zařízení
bylo odvezeno do STS. Zrušeno bylo
kolářství pana Švejdy, truhlářství a
pohřební služba pana Čadka, cukPokračování na str. 8

S koncem roku se často za
tím právě uplynulým ohlížíme a
bilancujeme.
Dovolte mi, abych i já tak
trochu bilancoval a zrekapituloval uplynulý rok. Jsem rád, že
se podařilo zrealizovat všechny
investiční akce. Je to dokončení
hasičského sportoviště Plajchy,
které v příštím roce začne sloužit
svému účelu provozování hasičského sportu. Travnatá plocha
poslouží nejen fotbalistům jako
tréninkové hřiště, ale i široká veřejnost tu najde nové volně přístupné sportoviště a místo k setkávání. Povrch celé plochy má
ještě nějaké nedostatky, ty budou
průběžně odstraňovány dodavatelem stavby v rámci dvouleté
záruční lhůty.
Další dokončenou stavbou
je zateplení budovy ZŠ a výměna zdroje tepla. Je to největší
investiční akce v historii obce.
Tato náročná stavba byla zdárně
dokončená a plně bez jakýchkoliv
omezení slouží svému účelu. Potěšující je fakt, že se podařilo tuto
akci zrealizovat bez toho, aby si
obec brala úvěr.
Rád bych ještě zmínil i další
výdaje obce, které sice nejsou tak
viditelné a jsou spíše považovány
za samozřejmost. Mám na mysli
například opravy komunikací,
kde bylo vynaloženo z rozpočtu obce celkem 1.300.000,- Kč,
jak na opravy výtluků, ale i na
zhotovení zcela nových povrchů
Pokračování na str. 2
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Usnesení č. 5/2013

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 7.11.2013
v zasedací síni OÚ Postupice
1. ZO schvaluje uzavření smlouvy
č. 12111702 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci CZ.1.02/2.1.00/11.13328
Zateplení a výměna zdroje
vytápění ZŠ Postupice ze dne
30.10.2013.

zápisu.
8. ZO schvaluje přílohy č. 3 – 7
odpisového plánu PO ZŠ a MŠ Postupice. Jedná se o odpisové plány
DHM zařazeného k 30.9.2013 do
školní kuchyně.
9. ZO schvaluje založení depozitního účtu, na který budou na konci prosince převedeny finanční
prostředky určené k výplatě mezd
včetně odvodů SP a ZP za prosinec
2013. Po
výplatě mezd v lednu
2014 bude tento účet zrušen.

Usnesení č. 6/2013

10. ZO schvaluje rozpočtové
provizorium obce na období od
1.1.2014 do schválení rozpočtu na
rok 2014 včetně podmínek, které
jsou přílohou zápisu.

1. ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4 dle návrhu hospodářky
obce p. Matouškové.

11. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 30 000,-- Kč na vybudování domovní ČOV LB. Příspěvek
bude vyplacen po schválení rozpočtu na rok 2014.

2. ZO bere na vědomí ZO zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření obce Postupice za rok 2013
ze dne 5.11.2013 provedeného
Krajským úřadem Středočeského
kraje.

12. ZO bere na vědomí zprávu
Ing. P. Vrňáka o kontrolách provedených finančním výborem na
OÚ Postupice, při kterých nebyly
zjištěny nedostatky.

3. ZO bere na vědomí Směrnici
pro provedení inventarizace obce
a Plán inventur na rok 2013.

13. ZO schvaluje změnu účelu použití (cca 5 000,-- Kč) z příspěvku
z rozpočtu obce na činnost TJ Sokol Postupice.

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 28.11.2013
v zasedací síni OÚ Postupice

4. ZO schvaluje vnitřní směrnici
Schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací.

prosinec 2013

Pokračování ze str. 1
z balené asfaltové směsi.
Na budově obecního úřadu
bylo vyřešeno zamrzání dešťové vody v okapech a svodech
umístěním topných kabelů. Bylo
provedeno odvětrání půdy budovy, docházelo zde ke kondenzaci
vodních par a zatékání vody do
tepelné izolace půdy. V bytovém
domě č.p. 9 na Náměstí Sv. Čecha byl vyřešen havarijní stav
komína, byla provedena celková
rekonstrukce zdiva a vyvložkování komínového průduchu. Nemalou investicí byla i rekonstrukce
kanalizace a chodníku v ulici
Benešovská a rekonstrukce části
dešťové kanalizace v Milovanicích poškozené červnovými přívalovými dešti.
Nutno zmínit i rekonstrukci
a odvodnění základů kapličky ve
Lhotě Veselce.
Jsem rád, že veškeré zmiňované investice nevyčerpaly
obecní rozpočet. Je to i proto, že
na mnohé akce obec průběžně
žádá a mnohdy úspěšně získává
dotace. Nejvýznamnější podporou je v letošním roce dotace na
zateplení budovy ZŠ, kdy na účet
obce přišlo 10.059.000,-Kč a po
vyúčtování akce by to mělo být
dalších 4.720.000,- Kč.
Těší mě, že se nám toto vše
podařilo a že byl tento rok pro
obec úspěšný.
Miloslav Půta, starosta

5. ZO schvaluje vnitřní směrnici
Schvalování účetní závěrky Obce
Postupice.
6. ZO schvaluje roční účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Postupice za
rok 2012.
7. ZO schvaluje vyřazení majetku
z evidence PO ZŠ a MŠ Postupice dle soupisu, který je přílohou
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Výzva - parkování
Žádáme majitele motorových
vozidel, aby v nadcházejícím zimním období zbytečně neodstavovali a neparkovali svá auta na ulicích.
Stěžuje to zimní údržbu.
Miloslav Půta, starosta

Informace
Na obecním úřadě jsou k dispozici plastové popelnice, tyto
zdarma dodávají Technické služby
Benešov, které v obci zajišťují svoz
komunálního odpadu. Popelnice je
možno vyzvednout po dohodě se
starostou obce na tel.: 724 196 684.
Ceny a služby svozu komunálního odpadu zůstávají v r. 2014
stejné jako v roce letošním. Ceníky
jsou
k dispozici na webových stránkách
obce www.obecpostupice.cz.
Obecní úřad Postupice

Poděkování

vyhlášeno další kolo sběru papíru.
Můžete odevzdávat netříděné
noviny, časopisy, letáky……ne
karton! I tento výtěžek ze sběru
papíru nám pomůže v podpoře
mimoškolní činnosti dětí, nebo
právě jako další z příspěvků na
vzdělávání Srikaly. O termínu
sběru budete informováni.
Další dobročinnou akcí, do
které je škola zapojena, je sběr
víček od PET lahví. Tentokrát
jejich sběrem pomůžeme malému
Mirečkovi. Je to čtyřletý kluk, který
trpí dětskou mozkovou obrnou
a z prodeje víček bude hrazena
jeho rehabilitační péče a pomůcky.
Víčka můžete odevzdávat ve škole
do připravené krabice ve vestibulu
školy.
Také sběr elektrospotřebičů
už ve škole probíhá opět v plném
proudu.
Odevzdávat
můžete
všechny elektrospotřebiče, kromě
monitorů a televizí. Z jejich sběru
sice už nemáme od letošního roku
žádné finanční prostředky, ale
jako škola můžeme dosáhnout na
určité bonusy a pořizovat učebních
pomůcky za sesbírané body.
A co ještě můžete ve škole
odevzdávat? S ohledem na životní
prostředí ještě podporujeme sběr
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starých tonerů z tiskáren a sběr
stolního oleje (z fritovacích pánví,
hrnců… - přecezený, bez nečistot!)
Když si budete chtít něco z výše
uvedeného ve škole odložit, rádi
přijmeme, uložíme, odevzdáme….
Jana Jíšová

Vítání občánků
9. listopadu proběhlo v zasedací síni obecního úřadu podzimní
vítání občánků. Během slavnostního odpoledne byli přivítáni
čtyři chlapci – Martin Chmel Lísek, Jakub Houda - Dobříčkov,
Jakub Stejskal - Miroslav a Tomáš
Ditrich z Postupic. Slavnostní akt
provedl starosta Miloslav Půta
spolu s členkami SPOZ. Děti ze
školky a školy obohatily tento
krátký ceremoniál svým vystoupením, předaly drobné dárečky
a maminkám kytičku. Také obec
přidala malý dárek. Ještě jednou
všem hodně zdraví, štěstí, radosti
a rodinné pohody.
Za SPOZ Jana Jíšová

Chtěla bych poděkovat všem,
kdo si na vánočním jarmarku
nakoupili výrobky od dětí ze školy.
Svým nákupem jste podpořili jejich
zapojení do charitativního projektu
– Adopce na dálku. Již 6. rokem
pomáháme financovat vzdělání
22-leté dívky Srikaly z Indie.
Dalším studiem se připravuje na
profesi učitelky. Pravidelně nás
informuje o svých výsledcích ve
škole, o svém osobním životě,
zájmech a zálibách. Děti jí na
oplátku posílají drobná přáníčka a
informují o dění v naší škole.
Roční příspěvek na vzdělání
činí 6.000,- Kč, díky vám jsme
tentokrát z jarmarku získali částku
2.961,- Kč.
Po novém roce bude také
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Ochotníci Postupice
Světáci jsou jedním z nejznámějších českých filmů. Převádět film do
divadelní podoby je složité, natož
do divadla našich rozměrů. Ale
scény jsme zredukovali a přeskupili,
kulisy jsme vytvořili náznakově. Jediné, na čem jsme si dali záležet, je
okno s lešením. Komedie se vydařila. Zvláště tři dívky – ženy lehčích
mravů – jsou hrané obdivuhodně
a herečky se vzácně doplňují. Ale
pozadu nezůstali ani Světáci, paní
Trčková nebo profesor. Myslím, že o
tomto divadle není možné psát – to
se musí vidět. Děkujeme všem, kteří
se přišli zasmát. Další reprízy budou
1. a 22. února.
Hrají: Světáci: Miroslav Fürbacher, Zdeněk Janů, Luděk Turek,
Zuza: Marta Filandrová, Marcelka:
Michaela Šetková, Božka: Eva Venderová, milenec: Jirka Paule, Hovorka a milenec: Miroslav Vender,
Trčková: Marcela Nová, vrchní: Pavel Filandr, kapitán: Stanislav Šetek,
policista: Jaroslav Andr, profesor:
Václav Šesták, prodavač: Petr Suchý,
krejčová: Monika Zachová, šéfová:
Jana Fürbacherová, sbor: Blanka
Jíšová, Jana Žížalová

RC Kostičky
Přiblížil se adventní čas a s ním i čas
RC Kostičky
Přiblížil se adventní čas a s ním i
čas pro pátý Vánoční jarmark v Postupicích. U sokolovny jsme se tentokrát
sešli v sobotu 30. listopadu. Postaveno
bylo celkem 18 stánků, ve kterých se
dalo koupit od vánočního cukroví, adventních věnců, vánočních svícnů přes

teplou medovinu, domácí marmelády
až po vánoční výrobky dětí ze školy.
Jarmark začal jako obvykle ve třináct
hodin a již od samého začátku bylo u
sokolovny opravdu živo. Někdo si jen
nakoupil a odcházel, jiní si vše řádně
prohlédli a teprve poté s rozvahou
utráceli a někdo přišel jen na sousedské
popovídání. A o to vlastně jde především - strávit příjemné odpoledne se
svými sousedy, popovídat si, zhodnotit
vánoční přípravy a možná se i vánočně naladit. Ve dvě hodiny na jarmark
dorazil Mikuláš s andělem a kupou
malých čertíků s krátkým adventním
vystoupením. Zazpívali několik vánočních písniček, dokonce i jednu čertovskou, a statečné děti, které zarecitovaly
básničku, obdarovali malou sladkou
odměnou.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem prodávajícím. Určitě jste si všimli,
že až na jednu malou výjimku jsou to
všechno lidé z Postupic a velmi blízkého okolí. Lidé, kteří něco umí a nebojí
se nám to všem ukázat. Mnohdy jim
přípravy zaberou celé týdny a proto
návštěva jejich stánku, zájem o jejich
ruční výrobky, či Vaše milé slovo je
pro ně určitě velkou odměnou a snad
i povzbuzení, že i příště pro nás něco
pěkného připraví.
Na jarmarku své drobné výrobky
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Finanční injekce
pro SDH Postupice

také prodávaly děti ze školy, které svůj
výtěžek věnují vždy na nějakou dobrou
věc, tentokrát to bylo na charitativní
projekt Adopce na dálku. Za symbolické ceny zde bylo možno nakoupit
drobné předměty nejen s vánoční
tematikou jako záložky, ozdobičky,
věnečky nebo obrázky ze sušených
květin.
Další setkání v příštím roce, příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku přeje za RC
Kostičky Štěpánka Tůmová

Ze života seniorů
Blížící se konec roku je ohlédnutím, jak jsme tento rok prožili. Plán,
který jsme na začátku roku naplánovali, snad splnil očekávání účastníků.
Děkujeme za příspěvky od obecního úřadu, které nám umožnily absolvovat čtyři zájezdy, jarní a podzimní
setkání v restauraci u SOKOLA, besedu s hercem Ladislavem Mrkvičkou,
vycházku s prohlídkou parku a zámku
Jemniště, besedu s paní Klárou Dvořákovou (Hospic Čerčany) a menší akce,
které nebyly plánované.
Obec Postupice byla vybrána pro
kurz na PC „Senioři komunikují 2013“.
Toto organizuje Nadační fond manželů Klausových s podporou Nadace
České spořitelny. Cílovou skupinou je

deset seniorů, kteří až doposud neměli
příležitost se blíže seznámit se základní
obsluhou PC a využitím internetu.
Naši absolventi si odnesli osvědčení
a pochvalu za příkladný přístup k
výuce.
Podzimní listopadové posezení
mělo velkou účast. Přišli ti senioři,
kteří už opravdu užívají zasloužený
odpočinek v rodinách svých dětí a přes
zdravotní potíže přijdou popovídat a
zazpívat. Dnešní “mladší senioři” jsou
ti, kteří v roce 1970 začali stavět nové
Postupice - část Kavčín, založili zde
rodiny a dnes po 43 letech si najdou
chvilku pro posezení a zavzpomínají,
jak to tenkrát šlo.
Posledním výletem v tomto roce byl
zájezd do Kolína na Evu a Vaška. Přes
velkou snahu, aby se zájezd naplnil, byla
účast malá, o to více se zájezd a odpoledne vydařilo. Odpolední odpočinek a
sváteční první adventní neděle vnesla
krásný pocit přibližujících Vánoc.
V lednu roku 2014 se chceme sejít se starostou obce M. Půtou a
organizacemi, které zde po celý
rok pracují, dát hlavy dohromady
a věříme, že nápady, informace a
spolupráce přinese ještě více ovoce.
Přejeme Vám spokojené prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a
porozumění. V novém roce co nejvíce
radostných dní.
Marta Jurníčková

Dne 27. září 2013 Ministerstvo
vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vydalo rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční dotace jednotkám sboru
dobrovolných hasičů, které zasahovaly
v průběhu povodně v červnu 2013, v
celkové výši 49.613.303,- Kč. Finanční
prostředky slouží na pokrytí mimořádných finančních prostředků, které
vznikly jednotkám právě při povodních v červnu 2013.
Naši dobrovolní hasiči také zasahovali při povodních, a tak mají
právem nárok na příspěvek ve výši
99.500,- Kč. Výše dotace je závislá na
kategorii jednotky a musí se vyčerpat
nejpozději do 31. prosince 2013. Dotace je určena také na vybavení jednotek
SDH obcí věcnými prostředky pro
zabezpečení jejich akceschopnosti.
Hasiči se tedy mohou těšit například
na nové zásahové boty, žáruvzdorné
vícevrstvé obleky a kalhoty. Dále jsme
za došlé peníze pořídili nové hadice,
strhávací hák a další výzbroj.

Volejbalový oddíl TJ
Sokol Postupice
Volejbalový oddíl v Postupicích
je stále aktivní, přestože nám někteří
hráči odešli, ale zase jsme získali nové,
a máme teď na soupisce 9 hráčů.
Protože hrajeme smíšenou soutěž,
kde ze šesti hráčů musí být minimálně
dvě ženy, měli jsme ještě předloni nedostatek nahrávaček, letos zase naopak
nám chybí muži – smečaři.
Nicméně stále trénujeme v tělocvičně ZŠ Postupice každou sobotu, i
přes komplikace s přestavbou budovy
školy, kvůli které nám hodně tréninků
vypadlo. Přes léto jsme jezdili hrát do
Popovic na venkovní kurty, a na konci
srpna jsme si udělali tradiční „svůj“
letní turnaj, tentokrát trojic.
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Protože v Popovicích na hřišti
měli dětský den, na turnaj jsme si
vypůjčili hřiště v Lísku. Měli jsme tři
trojice s hezkými názvy, které si každé
družstvo samo zvolilo. Nehrající trojice vždy dělala rozhodčí a zapisovatele,
takže si to všichni vyzkoušeli a užili.
Vítězem turnaje se stala trojice „Duo
Marek s hostující Maruškou“. Turnaj
byl ale velmi vyrovnaný, protože
všichni hráči jsou na přibližně stejně
vysoké úrovni kvality.
V září jsme se opět přihlásili do
okresní volejbalové soutěže a v říjnu a
listopadu odehráli prvních šest zápasů.
Přestože v září jsme kvůli přestavbě
školy absolvovali jen jeden trénink,
výsledek se konečně dostavil. I přes
všechny potíže a zdravotní koplikace
hráčů jsme v listopadu na turnaji ve
Voticích vyhráli zápas proti družstvu
z Kácova.
Turnajové boje budou pokračovat do dubna, 18. ledna hrajeme u
nás v Postupicích. Rádi bychom do
konce turnaje ještě vybojovali nějaké
to vítězství a skončili na vyšší příčce
tabulky než v předcházejících letech.
Volejbalový oddíl ve spolupráci
s Restaurací u Sokola také jako každý
rok pořádá sportovní ples s tombolou. Letos se ples koná v sobotu 1.
března, a tímto zveme všechny, aby
přišli na dobrou muziku, tanec, pro
tombolu a dobrou zábavu. K tanci a
poslechu bude hrát tradičně skupina
Sklepmistři.

bude sice až další rok, ale v roce 2014
budou probíhat nové volby do zastupitelstva, a proto jsme se rozhodli ples
uspořádat už letos. Dále pan Kratochvíl
hosty seznámil s průběhem stavby rozhledny Špulka s naučnou stezkou, která
také byla důvodem k uspořádání plesu.
Posledním a neméně důležitým důvodem jsou dobré vztahy mezi obcemi
v mikroregionu, které se měly v tento
večer, pokud to ještě jde, prohloubit.
Po zahájení plesu nám předvedly
své umění děti z Taneční školy SALTA
Jitky a Karla Maršálkových. Poté se ujala svých nástrojů skupina Čejka Band
a mohla začít volná zábava, parket se
zaplnil již při prvních tónech.
Manažer mikroregionu si však
dlouho neodpočinul, hned na začátku
svého představení si ho vybral fakír
k jednomu z jeho čísel. Fakír pana
Kratochvíla uvedl do transu a potom
ho opatrně položil na lehátko s hřebíky
a přešel přes něj. Toto číslo mělo veliký
úspěch a náš manažer přežil ve zdraví.
I k dalšímu svému číslu fakír přizval
několik diváků, kteří byli postaveni do
dvou řad proti sobě, rozdal jim balónky, které měli nafouknout a namířit
nataženou rukou před sebe a fakír na
ně prskal oheň a balónky praskaly. Pro
zúčastněné to musel být nezapomenutelný zážitek. A zase se mohlo plesat.
Hosté si mohli zakoupit i lístky do
tomboly, která byla velmi bohatá. Jaké
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ceny mohou lidé vyhrát, se dozvěděli
na seznamech, které byly vyvěšeny
v předsálí a položeny na stolech. Ale
seznam jim ve většině případů nic neřekl, protože názvy cen byly šifrované.
Copak vy byste věděli, co vyhrajete,
když je v seznamu napsáno například
silikony, nebo hvězda, která nesvítí? A
pokud nějaký lístek nevyhrál, vůbec to
nevadilo, protože lístek postupoval do
slosování, které proběhlo po půlnoci.
Nejatraktivnější výhrou ve slosování
bylo „tygrované“ kolečko s lopatou.
Šťastná výherkyně s ním musela udělat
zkušební jízdu po parketě, abychom věděli, že se dostalo do správných rukou.
A zase se tančilo až do rána. Myslím si, že se ples mimořádně vydařil a
všichni byli spokojeni. A ten, kdo se na
ples nedostavil, velice prohloupil.
Anna Půtová

V Postupicích
se hrálo a zpívalo
Už od roku 1983 se v Postupicích
na Benešovsku tradičně v restauraci
U Sokola koná Setkání heligonkářů a
letos to byl zároveň 11. ročník Memoriálu Václava Šplíchala, místního muzikanta a harmonikáře. Zaplněnému sálu

Iva Pauleová, vedoucí a trenér,
Postupice

Plesání v CHOPOSu
V sobotu 23. listopadu pořádal mikroregion CHOPOS ples v Petroupimi.
Večer zahájil moderátor plesu pan Jiří
Černík. Poté předal slovo manažeru
mikroregionu Ing. Miroslavu Kratochvílovi, který na plese všechny přivítal
a vysvětlil důvod pořádání plesu. Ples
se pořádal k 15. výročí založení mikroregionu CHOPOS. Výročí založení
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se o první říjnové sobotě představilo
dvacet hudebníků nejen z Benešovska.
Muzikantské odpoledne začalo společným vystoupením všech harmonikářů
na jevišti, kdy za doprovodu heligonky pana Jana Rývy zazpívali valčík
Karla Valdaufa Kdo má rád tu českou
písničku. Už všechna předešlá setkání
přesvědčila, že harmonika postupně
nachází přízeň i mezi mladou generací
a takováto přehlídka sklízí velký ohlas
mezi diváky. Hudebníci na heligonku
si zde mohou porovnat hráčskou zručnost, úroveň a hlavně představit se veřejnosti. V průběhu odpoledne proběhlo vystoupení dvou desítek jednotlivců,
v některých případech i dvojic. Prvním
účinkujícím byl všestranný hudebník
populární Josef Němec z Milovanic, kapelník Chotýšanky, s písněmi Veselky a
s ním už zpíval celý sál. Stále aktivní
muzikanti Jan Kavalír a Josef Pecka od
Chrudimi začali hrát a zpívat v publiku a poté přešli na pódium. Písněmi
předvedli, jak se lidé mají bavit. Učitel
hudby s dlouholetými zkušenostmi z
kapely Hradní stráže Jan Rýva ze Zruče
nad Sázavou volil skladby, které obecenstvo zná a to zpívalo s ním. Mládí
zastupovali Pavel Oberlautner z Rataj u
Vlašimi a Ladislav Strnad z Drahňovic,
který si získal podporu přítomných.
Přišli ho povzbudit i fanynky z Třeběšic, kterým věnoval píseň Šup sem, šup

tam. Na přání pořadatele a moderátora
akce Václava Šestáka zde oblíbenou
píseň Jižní Čechy si s Josefem Němcem
zazpíval Karel Šplíchal. Pozadu nezůstali ani další účinkující z Vlašimska a
Benešovska, svými lidovkami si získali
obecenstvo. Nejvzdálenějším účastníkem byl Václav Nečas z Vodňan. Velký
aplaus publika získali mladíci, bratři Pavel (na vozembouch) a Josef (harmonika) Votrubovi ze Psár svými lidovkami
doslova přivedli do varu obecenstvo.
„Hrajeme spolu pět roků. Učili jsme
se na nástroje u známé paní Ludmily
Koucké v Ondřejově. Vystupujeme na
různých akcích v širokém okolí a často
v hospodách. Nejradši máme lidovky a
klasické odrhovačky. Na muzikantských
srazech jsme se poznali s panem Josefem Němcem a on nás sem pozval, hrajeme tu už po několikáté“ uvedl Josef
Votruba. Hudebníky doprovázel na bicí
Karel Šplíchal mladší. Pan Josef Němec
poté vyhověl přání publika, hrál a zpíval
lidovky a s ním se zapojil celý sál. Na
závěr se opět sešli všichni účinkující na
jevišti, při harmonice pana Jana Rývy si
zazpívali Ta naše písnička česká od Karla Hašlera. Celý sál povstal a vzdal poctu
tomuto vynikajícímu skladateli. Hlavní
organizátor celé akce Josef Němec z
Milovanic dodal: „Mile překvapil Ladislav Strnad z Drahňovic, je vidět, že
na sobě stále pracuje a heligonka mu

prosinec 2013

sedí. Právě heligonka je stále oblíbeným
hudebním nástrojem, který dokáže vytvořit a udržet dobrou náladu v každé
společnosti. Její sytý tón ji na první poslech odlišuje od ostatních harmonik.
Vyžaduje však jinou daleko obtížnější
techniku hry, kterou dobrý muzikant
se samozřejmostí ovládá. Na ZUŠ chybí výuka na harmoniku a zájem o ni.
Považoval bych za dobré, aby v krajích
a v okresech třeba při ZUŠ existovalo
nějaké sdružení harmonikářů, hlavně
s cílem pomoci mladým zájemcům
tento nástroj zatraktivnit a zachovat tu
naši českou lidovou písničku. Jsem rád,
že se naše setkání tady vydařilo“. K jeho
slovům se přidal moderátor a pořadatel
akce Václav Šesták slovy: „Jde nám o
zachování českých lidovek a o to, aby
se lidé sešli a pobavili. Chci poděkovat
všem návštěvníkům za skvělou atmosféru, účinkujícím za hudební podání a
zpěv, a nakonec i všem těm, co se na přípravě a průběhu této akce podíleli. Na
shledanou v září či začátkem října opět
za rok. Vždyť s písničkou jde všechno
lépe !“ A na závěr jeden z více názorů
přítomných posluchačů v publiku,
kterých sem přijelo hodně z okolí: „My
jsme zaplnili sál, ale místním pro tuto
významnou kulturní akci asi nezbyl čas.
Přitom se zviditelňuje i tento městys,
snad příště už jim čas vyjde“.
Václav Šesták

Na Špulce svítí
červené světlo
Pro někoho může být tato informace celkem nezajímavá. I mě
v okamžiku, kdy se tak stalo 27. listopadu 2013, nenapadlo nic jiného,než
že máme označený nově vzniklý výškový bod před nechtěným střetem
s letadlem. Až po obdržení jedné
textové zprávy od paní žijící poblíž
kopce Březák jsem začal přemýšlet o
širším významu zářící červené tečky
na obloze.
Napsala mi totiž: Dnes jsem si
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uvědomila, že každý večer budu vidět
světlo z rozhledny a moc mě to těší. Náš
syn má z toho velkou radost a pěje samé
ódy na to, že žije poblíž kopce, na kterém máme Špulku. Neměl jsem zrovna
za sebou příjemný den a těchto pár slov
mi vše vynahradilo.
O několik dní později jsem měl
možnost pronést pár vět pod vánočním stromem v Čeňovicích,
který čekal na rozsvícení. Nemohl
jsem odolat pokušení znovu se zamyslet nad významem této události,
a tak jsem se opět vrátil k hlubšímu
významu světla. Začal jsem přemýšlet
o světle, které bylo ústředním motivem
onoho setkání. Pokládal jsem si otázky:
Čím je světlo pro člověka přitažlivé? Co
pro nás znamená? Proč ho vyhledáváme? Podělím se tedy s vámi o myšlenky,
které nás mohou napadnout, pokud se
na chvilku zastavíme.
Světlo můžeme vnímat různě, třeba
jako první mě napadne domov, přístav,
kam směřujeme nebo se rádi vracíme.
Světlo je zajisté i teplo. Ať už teplo z
ohně, který nás hřeje, teplo v našich
příbytcích či teplo v nás, uvnitř. Světlo
můžeme také připodobnit k životu. Co
svítí, tak pravděpodobně žije, nebo alespoň funguje.
Světlo na rozhledně můžeme chápat
podobně. Někdo může vnímat červené
světlo na rozhledně pouze jako označník
vysoké překážky. Nebo můžeme vnímat
světlo jako mateřský přístav, kam se rádi
vracíme, nebo svůj domov, kde je nám
dobře. Můžeme také světlo připodobnit k životu. Dokud bude světlo svítit,
bude rozhledna Špulka žít a přinášet
radost všem, kterým je v srdci blízká.
K úplnému dokončení projektu dojde až
na jaře, kdy dne 26. dubna 2014 rozhlednu otevřeme. Co je ale už dnes jisté, že
musíme začít o rozhlednu pečovat.Teď
to budeme my, naše generace, ale za pár
let to budou naše děti a možná i děti
našich dětí. Jakou má rozhledna vlastně
budoucnost, moc záleží na tom, jakým
příkladem a vzorem pro děti budeme.
Podobný význam lze přisoudit i setkání u vánočního stromu. Řada z vás se
snaží o obnovu tradic, nebo organizuje
(pořádá) nové, někdy sportovní, někdy

kulturní akce v našem regionu. I přes
snahu jistě čelíte problémům, setkáváte se i s nepochopením, ale nepolevujete. Což je dobře. Pokud byste tak nečinili, nelze očekávat, že v tom budou
pokračovat i budoucí generace.
A tak, když se zastavíte u světlem
ozářeného vánočního stromu, zkuste
se na okamžik zamyslet nad významem světla. Přeji vám, aby světlo z
vánočního stromu mělo pro vás stejně jako pro mě také hlubší význam,
aby toto světlo bylo světlem přístavu,
kam se rádi vracíte a kde máte pevné
kořeny, aby bylo světlem a teplem
domova, či symbolem života, jehož
kvalitu si určujeme sami. Záleží jen
a jen na nás.
Přeji vám krásné a klidné Vánoce,
vše nejlepší a pevné zdraví v novém
roce a už se moc těším na brzké setkání na rozhledně Špulka.
Mirek Kratochvíl
Pokračování ze str. 1
rářství pana Pokorného. Zrušena
byla obě pekařství pana Matouška a
Emanuela Žížaly v čp. 7, prodejna a
opravna obuvi Baťa v čp.3, obchod
uhlím a stavebninami pana Opatrného, sedlářství pana Papeže, tesaře
pana Sysla, ševců pana Střelky a
Vosátky, krejčovství pana Soukupa.
Byl zrušen koloniál a prodejna látek
pana France. Hostince Na Podlesí a
u Waldmanů.
Zestátněny byly hostince U Hrabánků a polovina domu s hostincem
U Zemanů.(oba hostince zůstaly
v provozu) a Kolářův válcový mlýn
(později míchárna krmiv). Zrušeno
bylo holičství pana Zelenky v č.p.
60, který přešel do provozovny
holičství pana Žížaly v č.p. 8 a oba
pracovali jako drobná provozovna
pod MNV. Obchod koloniál v č.p.
99 přeměněn na prodejnu textilu a
obuvi Jednoty. Koloniál u Mootzů
převeden na prodejnu domácích
potřeb. U Zemanů po zrušené
krejčovské dílně pana Soukupa a
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prodejny Baťa Jednota Benešov po
stavebních úpravách zřídila prodejnu potravin. Obvodní lékař MUDr.
Mrázek byl přeložen na ředitelství
OÚNZ Benešov. V domě č.p. 143
bylo zřízeno zdravotní středisko
obvodního, dětského a zubního
oddělení.
V Milovanicích byla zrušena
kovárna pana Duba a pokrývačství
pana Říhy. V Čelivě zrušen hostinec U Králů, tesař Čipera, krejčí
Váňa. V Chalupách kovárna pana
Vobeckého. V Lísku zestátněno č.p.
19 hostinec a koloniál pana Hýny,
který převzala Jednota Benešov.
Zemědělství: již před Únorem
1948 i po Únoru narůstaly problémy v zemědělství. Pole začínala
ležet ladem. Půda v nájmu ztrácela
nájemce, ti si koupili pozemky od
velkostatků. Drobní zemědělci, kteří byli odkázáni na pomoc těch, kdo
měli koně či stroje, stále s většími
obtížemi obdělávali pole. Začal se
projevovat nedostatek pracovních
sil. Příbuzní hlavně Pražáci a především ženy vstupovali do trvalého
zaměstnání, přestali na venkov
dojíždět. Velcí zemědělci nestačili
plnit dodávky státu. Stát začal přebírat jejich půdu.
V Roubíčkově Lhotě byl zestátněn dvůr majitele pana Počepického. K tomuto statku do roku 1955
byly připojeny usedlosti č.p. 1, 3,
4, 10 a 19 z Dobříčkova. V Čelivě
převzal stát usedlosti čp. 1, 3, 4, 6, 7,
10 a 11 v roce 1954. V Milovanicích
v roce 1955 převzal státní statek
Věžníky 150 ha půdy. Na Postupicku dochází v roce 1957 k zakládání
družstev.
Samozřejmě, ale pocity a životy
těch, kteří o své zavedené živnosti, obchody a majetek přišli, byly
velmi rozdílné od líčení v zápisech
pamětnice. Jak ukázala současnost,
dnes si už bez soukromníků nedovedeme služby, obchody a další
živnosti představit.
Připravil Jiří Šesták
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Z á k l a d n í a M a t e ř s k á š k o l a v Po s t u p i c í c h i n f o r m u j e
velikému překvapení přítomných,
Pohádková noc 2013 Kmuselo
V krátkosti z MŠ
všech 44 dětí strávit noc
Babí léto se zvolna přehouplo
do podzimu a ten do Adventu. Je tu
vánoční čas a přitom, jakoby to bylo
teprve včera, když jsme se sešli po
prázdninách ve školce.
Přišly nové děti, některé se slzič-

V pátek 29. 11. se Základní škola
v Postupicích proměnila v peklo.
Žáci 1., 2. a 3. třídy museli sepsat
své hříchy a hned po vstupu do
školy si je vzal „na paškál“ samotný
vládce pekel Lucifer. Jemu své hříchy

v pekle. Zaměstnanci školy sehráli
scénku, během které se rozhodlo, jak
budou děti za své hříchy potrestány.
Nakonec za všechny musela pykat
paní ředitelka, kterou pekelníci zakleli do čertovské podoby. Děti ji
mohly zachránit tím, že splní několik
čertovských úkolů a paní Luciferová
jim za to prozradí „odklínadlo“. Děti
se velice snažily a k radosti nás všech
se jim to opravdu povedlo. Z čertice
se opět stala paní ředitelka. Lucifer
však slíbil, že hned za týden přijde na
inspekci zjistit, zda se děti opravdu
polepšily. Předal mi vzkaz, ve kterém
stálo: „Běda těm hříšníkům, kteří by
mé varování neuposlechli. Příště již
nebudu tak milosrdný a vezmu si do
pekla vás!!!“ Teda, být dětmi, brala
bych jeho varování vážně, vždyť
všichni víme, že s čerty nejsou žerty.
Veronika Suková

Mikulášská nadílka
kami, přišli i mazáci, kteří se v tomto
školním roce se školkou rozloučí.
Od září jsme toho stihli dost : několik divadel, výlet do Milovanic, výlov
rybníka, lampionový průvod, slavnostní zamykání zahrady.
Na to jsme se těšili obzvlášť. Vždycky s napětím čekáme, až přijde dopis
od skřítka Aloise a budeme plnit úkoly
a hledat kouzelné klíče, abychom uspali
zahradu, nechali ji odpočinout a mohli
se těšit na jaro.
To je ale daleko a místo toho se blíží
Vánoce. Proto už vymýšlíme a nacvičujeme svá vystoupení, kterými potěšíme
maminky, tatínky a všechny ty, kteří se
přijdou podívat na besídku a chvíli se
zastavit v předsvátečním shonu.
Přejeme vám šťastné, veselé a klidné
Vánoce a v novém roce hodně zdraví a
dobrých zpráv.

odevzdávali a podle toho, jakou tíhu
hříchů mu ukázala pekelná váha, se
rozhodl, koho z nich si v pekle nechá.

Lucifer slíbil, že brzy přijde na inspekci a pro tuto příležitost si vybral
datum 5. prosince. Vzal si s sebou
pár pomocníků a také jednoho an-

Kamila Marešová
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Sportovní
reprezentace školy

dílka a hlavně Mikuláše. Prohlídku
začal ve třídách mateřské školky. Jak
poznamenala paní učitelka, takový
klid tam není, ani když děti spí. Někdo koukal čertům směle do očí, někdo seděl jako zařezaný, někdo měl
slzičky v očích a někdo se dokonce
schovával za paní učitelku. Přesto
všichni slibovali, že už budou hodní,
přednesli Mikulášovi pěkné básničky, a tak za odměnu dostali balíček.
Pak se Mikuláš zastavil v Kostičkách,
kde předal balíčky mrňouskům. I
když „nejkrásnější“ čerti zůstali za
dveřmi, stejně se všichni rozplakali.
A na slzičky jsme narazili i ve škole.
Přesto všichni splnili úkol, blýskli se
nějakou básničkou nebo písničkou a
dostali od anděla nadílku.
Pak si šel Lucifer a jeho pomocníci trochu odpočinout, protože
hned večer musí zase na svět napravovat hříšníky.
Všem spolupracovníkům krásné
vánoční svátky plné klidu, pohody,
odpočinku a spokojenosti a do nového roku vstup správnou nohou
přeje Miroslava Ottlová

Soutěže pro žáky
9. ročníku
Již několikátým rokem se žáci 9.
ročníku účastní soutěží pořádaných

Obchodní akademií Neveklov. Jedná
se o soutěže Zachraňte Afriku a
Postav si svůj dům. Obě jsou to
soutěže družstev.
V soutěži Zachraňte Afriku si
družstvo vylosuje jednu evropskou
a jednu africkou zemi. Soutěžící se
mají vžít do situace, že jsou z dané
evropské země, vycházet z jejích
možností tak, aby nějakým způsobem
pomohli lépe žít obyvatelům chudší
africké země. Letos například
pomáhali z pozice Itálie africkému
státu Etiopie. Připravili si prezentaci,
v níž nastínili oblasti, ve kterých
může Itálie Etiopii pomoct.
Postav si svůj dům je soutěž, v
níž žáci navrhují půdorys vysněného
domu a snaží se ho co nejlépe
zakreslit. Samozřejmě, že má každé
družstvo rozličné nápady, a tak
vítězí ten neoriginálnější a zároveň
praktický návrh, který je navíc
kvalitně narýsován na papír.
V některých letech si i žáci naší
školy přivezli dobrá ocenění. Letos
byla nečekaně veliká konkurence,
tak si přivezli jen účastnický list.
Přesto to byla dobrá zkušenost, jak
se naučit spolupracovat, své výsledky
prezentovat porotě a zamyslet se
nad ekonomickými možnostmi
některých zemí a nad životem lidí v
různých částech světa.
Mgr. Pavla Marková

Podzim je časem různých
sportovních turnajů. Florbalových
turnajů v Neveklově o tzv.
Neveklovský měšec se účastnili
žáci všech kategorií, přesto se
nepodařilo postoupit do semifinále.
Nejúspěšnější byly dívky, které zůstaly
těsně před semifinálovými branami.
Přestože chlapci bojovností a touhou
po vítězství předčili leckterý tým,
nedokázali hrát kolektivně a špatná
souhra i individuální pojetí hry se
stalo příčinou neúspěchu. Podobný
problém provázel také smíšený tým
prvního stupně. Tento rys se zdá
být důvodem také nepřesvědčivých
výsledků
fotbalových
soutěží.
V Coca Cola Cupu dostaly Postupice
divokou kartu a postupovaly přímo
do prvního kola. Zde ale nestačily
na Dukelskou školu Benešov.
V sálové kopané pak hoši skončili
3. ve skupině a předvedená hra
nedosahovala potenciálu, který
v nich byl.
Turnaje však rozhodně nejsou
zklamáním, snaha reprezentovat
svou školu a zkušenosti, které žáci
získali, jsou cenným vkladem do
budoucna nejen pro ně samotné, ale
pro celou školu.
Pavel Kaška

Děti ze ZŠ Postupice
si vybudovaly stanoviště na naučné
stezce

10. října vyrazila „devítka“ na
další z úprav stanoviště naší ZŠ na
naučné stezce k rozhledně Špulka,
která bude stát na vrcholu Březák
u obce Lbosín. I když rozhledna je
zatím ve fázi přípravy konstrukce
a na místě jsou jen zabudované
piloty, čas otevření naučné stezky
se rychle blíží. Spolu s naší školou
se na naučné stezce podílejí i ostatní
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školy z mikroregionu CHOPOS
(Divišov, Chotýšany,Teplýšovice a
Petroupim).
Využili
jsme
jednoho
z posledních pěkných dnů a odvedli
na místě hodně práce – rovnání
terénu, pálení vyřezaných křovin,
náletů, vyhrabání trávy, rovnání
kamene…… A došlo i na instalaci
našeho informačního panelu. Z jedné
strany si můžete přečíst základní
informace o škole a ze strany druhé
jsou vystaveny výtvarné práce dětí
na téma „vodní živočichové“ spolu
s menší doplňovačkou.
Byla zde instalována i malá
dřevěná loďka, která bude mít také
svůj účel. Na kroužku Kovo-dřevo
pan školník ještě vyrábí s dětmi
několik udic a bednu na uskladnění
polystyrenových ryb (ty zase malují
menší děti na výtvarném kroužku)
a z loďky bude možno si vyzkoušet
rybářské umění. Sice se bude jednat
o „lov na souši“, ale to jistě uvítají
nejmladší návštěvníci. Nápadů na
vylepšení našeho stanoviště by bylo
ještě mnoho (nasazení několika ryb
do „Brčálníku“, vysazení doutníků,
vylepšení loďky o makety ryb,
stožáry,
plachty…..).
Postupně

budeme své stanoviště obměňovat a
vylepšovat, abyste nacházeli při své
návštěvě stále něco nového.
Pracovní den jsme zakončili
opékáním buřtů a výstupem k místu
budoucí rozhledny. Cestou na vrchol
Březák jsme ještě stihli nasbírat
hromadu hub.
Doufáme, že naše stanoviště
zpříjemní výstup na rozhlednu, že
se na něm zastavíte a že oceníte

prosinec 2013

práci nejen našich dětí, ale i všech
ostatních, kteří se na práci podíleli.
Ať už se jedná o hasiče, kteří pomohli
s terénními úpravami okolo malého
rybníčku, o spolupráci p.Sternberga,
který nám věnoval dřevo na loďku,
p. Jíši, který nám loďku vyrobil, i
p. školníka Grubera, který s dětmi
připravil interaktivní hru „lov ryb“.
Jana Jíšová
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Hostince v Postupicích
V roce 1900 pan Šimek vyfotografoval domy Antonína Paura čp. 41
– obytné stavení a čp. 42 – hostinec a
řeznictví. Pan Paur v roce 1874 koupil
obě čísla popisná od pana Kaňkovského i s hostincem. V roce1919 si
dcera Anna Paurová vzala Josefa Kubáta, obě čísla popisná spojili jedním
vjezdem do dvora (dnešní podoba).
Později si hostinec pronajala od pana
Kubáta paní Waldmanová (kuchařka
na zámku Jemniště). Pro dobré jídlo
byl hojně navštěvován. Zrušen byl
v roce 1955.

Fotografie pořízena v roce 1928.
Jsou zde zřejmě majitelé hostince
Hrabánkovi. Původně budova patřila
k textilní továrně jako skladiště a byt
přádelního mistra. V roce 1878 po
zrušení továrny byla budova přestavěna na panskou hospodu. Od roku
1903 vlastnili hospodu Čeněk a Marie
Hrabánkovi. Tato rodina provozovala
hostinec i v době, kdy patřil Jednotě
Benešov.
Připravil Jiří Šesták
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