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Elektrifikace – pohled do minulosti Milovanic

V roce 2009 obnovený kříž na pohřebišti vojáků Na Hrobech.

Milovanice v období elektrifikace.
Jedna ze změn, které znamenaly
pro náš venkov důležitý mezník na
cestě pokroku, byla jeho elektrifikace.
Podívejme se spolu, jak probíhala v tehdy
ještě samostatné obci Milovanice. Podnět
k uvažování o využití elektřiny byl určitě
dán příkladem sousedních Postupic, kde
v průběhu roku 1926 probíhaly přípravné
práce pro elektrifikaci firmou ing. Hory
z Kamenného Přívozu. Zastupitelstvo
Milovanic se na schůzi 18. května 1926
usneslo pozvat pana inženýra Horu, aby
podal informaci ohledně elektrifikace
Milovanic.
Až po pěti letech přinesl další zprávu
o elektrifikaci dopis ze dne 11. května
1931, ve kterém sděluje firma Rudolf
Hora z Benešova, že instalace domovních
zařízení, jakož i elektromotorů prováděny
budou při elektrifikaci obce. Zároveň
firma potvrzuje na žádost pana starosty, že
výkon elektromotorů jakož i druh možno

dodatečně změnit.
Elektrifikace obce se dostala na pořad
jednání zastupitelstva obce 25. května 1931,
kdy bylo rozhodnuto zaslat firmě inženýra
Hory v Benešově mapy pod podmínkou,
že přípravné práce pro elektrifikaci obce
nebudou spojeny s žádným finančním
nákladem.Jinak by o finančním požadavku
muselo zastupitelstvo hlasovat.
Už druhý den 26. května 1931 v dopise
prohlašuje firma Hora, že za rozpočet jakož
i projekt na rozvodnou síť, trafostanici a
domovní přípojky nebude požadováno
žádné peněžní úhrady. Veškeré tyto, jakož i
další přípravné práce, týkající se organizace
elektrifikace obce budou firmou provedeny
rovněž bezplatně.
Nastala přestávka tentokrát skoro
čtyřletá. Na schůzi zastupitelstva obce dne
26. února 1935 opět jednáno o elektrifikaci
obce.
Bylo usneseno přikročit k elektrifikaci
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
úvodem bych chtěl poděkovat těm
spoluobčanům, kteří si hledí okolí svého
bydliště, těm,. kteří reagovali na výzvu
k odstranění přesahujících větví dřevin ze
svých pozemků, odstranili věci z chodníků
a komunikací, a tím přispěli ke zlepšení
pořádku a lepšímu vzhledu naší obce.
Při procházce vidí člověk uklizené
zahrádky připravené na zimu, vyzdobené
domy a hned má pocit sváteční nálady
plné očekávání. Vánoční atmosféru
doplnilo i mnoho společenských akcí.
Sám osobně jsem se zúčastnil řady z nich.
Vynikajícího představení postupických
ochotníků, vánočního koncertu ve škole
nebo výroční hasičské schůze. Premieru
si odbyly Vánoční trhy, které pořádalo
RC Kostičky spolu s Obecním úřadem
Postupice. Na všech akcích jsem se potkal
s příjemnými a milými lidmi a doufám,
že naše vztahy zůstanou i v příštím roce
takové jako v závěrečném měsíci tohoto
roku. Proto všem, se kterými jsem se
setkal, ale i těm, které potkám až v příštím
roce, přeji klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a hlavně prima lidi kolem
vás.
Miloslav Půta
ooooo
podle rozpočtu Elektrárenského svazu
za předpokladu, že svaz převezme na
sebe polovinu nákladů na sekundární
síť a stavbu trafostanice tj. cca 50.000,- Kč.
Rozvod bude proveden každému na dům
a stavbu přípojky si každý uhradí sám.
V dopisu ze dne 21. března 1935
vyzývá firma Hora z Benešova starostu
pana Kolmana, aby co nejdříve navštívil
sídlo firmy v Benešově a projednal zde
Pokračování na str. 7
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U s n e s e n í 10/2009

z veřejného jednání Zastupitelstva obce Postupice dne 24.
11. 2009
1. ZO bere na vědomí provedení
inventarizace a složení inventarizačních komisí k 31. 12. 2009 přednesené starostou obce Postupice.
2. ZO schvaluje rozpočtové úpravy
(RO4) přednesené starostou obce
dle návrhu hospodářky obce p.
Matouškové. ZO zplnomocňuje starostu obce k provedení nezbytných
rozpočtových úprav za období od
dnešního zasedání ZO do konce
roku 2009 s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena ZO
ke schválení při prvním zasedání
roku 2010.
3. ZO schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2010 do schválení
rozpočtu obce na rok 2010 za podmínek, které jsou přílohou zápisu.
4. ZO schvaluje rozpočet svazku obcí
Chopos na rok 2010.
5. ZO schvaluje založení depozitního
účtu, na který budou převedeny finanční prostředky určené k výplatě
mezd za prosinec 2009.

Ves 21, za obvyklých podmínek.
10. ZO neschvaluje prodej ani pronájem pozemku parc.č. 50/1 v k.ú.
Milovanice.
11. ZO schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1115/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k.ú. Nová Ves,
paní Lucii Staré, bytem Nová Ves
46, která je žadatelkou oplocena, o
výměře asi 180 m2, za cenu 250,- Kč/
1m2, náklady spojené s převodem
uhradí kupující.
12. ZO bere na vědomí zprávu starosty o situaci v Kopaninách – skládka dřeva pana Šimánka.
13. ZO schvaluje podání žádosti o
dotaci na odbahnění Nadlíseckého
rybníka v Lísku.
14. ZO schvaluje cenu stočného za
splašky vypouštěné na ČOV Postupice pro občany, kteří nemají v obci
trvalý pobyt, ve výši 35,- Kč/1 m3.
15. ZO schvaluje změnu účelové dotace pro TJ Sokol Postupice na nákup
míčů pro žáky ve výši 4.700,- Kč.

prosinec 2009

Krátce z činnosti obce
V osadě Čelivo byla realizována
stavba „odvodnění návsi“ vybudováním silničních vpustí v komunikaci před kapličkou a položením
dešťové kanalizace. Vnikání přívalové vody do nemovitostí zabrání též
osazené silniční obruby před čp. 27.
Náklady stavby včetně opravy
komunikace činily celkem 492 tisíc
Kč. Po rekonstrukci kapličky (685
tisíc Kč) to byla další velká investice
v Čelivě, současně to byla jedna z
posledních větších staveb v obci v
letošním roce.
O plánu dalších investic a akcí
budete informováni až po schválení
rozpočtu na rok 2010.

O bnov a r y bní ku
„NA AMERICE“
Tento rybník se nachází pod
obecními studněmi u Moklin.
Můžeme ho najít již na mapách
z roku 1852. Jistě si mnozí z vás
pamatují, že tam kdysi bývala i
voda (asi před 20 lety) nebo že

Torzo rybníku „Na Americe“ před revitalizací.

6. ZO schvaluje rozpočtový výhled
obce Postupice na rok 2011 až 2015.
7. ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč
panu Ladislavu Hrubešovi, bytem
Dobříčkov 16, na vybudování domovní čistírny odpadních vod.
8. ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč
paní Marii Syslové, bytem Lísek 21,
na vybudování domovní čistírny
odpadních vod.
9. ZO schvaluje pronájem místnosti
v suterénu budovy OÚ Postupice čp.
154 paní Janě Žížalové, bytem Nová
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se tam chodilo na proutky na
pomlázku. Rybník se postupně
zanášel, zarůstal stromy a křovím. Najednou to nebyl rybník,
ale lesík, kam chodila divoká
zvěř. Časem se na něj skoro zapomnělo.
Až jednoho zimního večera
roku 2008 si na něj vzpomněla
skupina čtyř nadšenců (Petr
Bervida, Miroslav Zach, Luděk
Mach, Jaroslav Brabenec), kteří si chtěli splnit svůj sen: mít
rybník.
Na začátku roku 2009 se začalo s realizací tohoto nápadu.
Nejdříve bylo potřeba zjistit
majitele. Na katastrálním úřadě
nám vyhledali, že majitelem je
obec Postupice. Poté následovala žádost o dlouhodobý pronájem rybníku. Při projednávání
žádosti na veřejném zasedání
zastupitelstva byli zástupci obce
ujištěni, že veškeré práce budou
prováděny svépomocí a bez finanční účasti obce. Po tomto
ujištění byla žádost schválena.
Na jaře roku 2009 jsme mohli
Současný stav rybníku „Na Americe“.

začít se samotnou obnovou rybníku „NA AMERICE“. Prvním
krokem bylo vyřezání náletových dřevin z rybníku, druhým
krokem bylo vyčištění samotné
hráze a poté následovalo odstranění nánosů bahna a samotná
úprava hráze.
V létě jsme začali se stavbou
výpusti. Podařilo se nám ji postavit až po počátečních problémech a čekalo se, až si hráz tzv.
,,sedne“. V průběhu podzimu
jsme dodělali bezpečnostní přepad a nadále upravovali okolí
rybníku. Mezi tím voda pomalu
přitékala.
Na renovaci rybníka byly
odpracovány již stovky hodin a
ještě jich spousta bude. Rybník
chceme využívat pro zábavu a ne
pro zisk.
Tímto děkujeme našim rodinám, kamarádům a zastupitelstvu obce za to, že nás podporují
při plnění našeho snu.
Miroslav Zach, Jaroslav Brabenec, Luděk Mach a Petr Bervida
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RC Kostičky slaví
Rodinné centrum Kostičky
v prosinci oslavilo pr vní výročí své existence. B ěhem této
doby se podařilo maminkám
pro děti vy tvořit pravidelný
program jako cv ičení, vý tvarné
tvořeníčko, hernu a nově páteční odpoledne v tělocvičně.
Také jsme uspořádali tři velké
akce (2x jarmark a pohádkový
les). Společně jsme vy jeli na
dva výlety. Program Kostiček
od října obohatily i břišní
tance – vlnit se chodí nejen
mamky, a to dokonce dvakrát
týdně.
Kostičky své pr vní výročí
neoslavily se sklenkou v ruce,
jak by se očekávalo, ale prací.
Pro všechny v Postupicích a
okolí uspořádaly Vánoční jarmark a lyžařský závod. Tato
akce proběhla až po uzávěrce
zpravodaje, a tak mi nezbývá
než doufat, že se vám na jarmarku líbilo a dobře jste se
bav ili.
Děkuji tímto všem maminkám i tatínkům, kteří nás
navštěv ují a dokazují tím, že
založení centra mělo smysl.
Děkuji dále obci Postupice a
ZŠ Postupice za neutuchající
podporu.
Co nevidět tu budou Vánoce, přeji všem jejich pohodové
prožití a do Nového roku pak
vykročte tou správ nou nohou.
Našim malým návštěv níkům
přeji, aby v Kostičkách strávili
ještě mnoho příjemného.
A jestli si návštěv u centra
ještě pořád rozmýšlíte, tak neváhejte. Vždy ť jsme tu pro vás
a vaše děti!
Za RC Kostičky Štěpánka Tůmová
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RC Kostičky v Postupicích - Stálý program Hasiči Jemniště
Pondělí
10:00 – 11:00 hod. cvičení (cvičení s pomůckami určené pro již chodící děti )
20:00 – 21:00 hod. břišní tance

Tak, jako celý
vánočním čísle
zpravodaje chci
činnosti hasičů z

Úterý
14:30 – 16:30 hod. odpolední hraní
volný program pro nejmenší děti

Začnu s našimi mladými hasiči. V sobotu 9. října jsme se
zúčastnili podzimního okresního kola hry Plamen. Jedná se
o branný závod, při kterém se
běhá v přírodě a plní úkoly na
šesti stanovištích. Letošní podzimní kolo se konalo v Jankově.
Do závodu jsme jako jedni z
mála sborů, kteří pracují s dětmi, postavili po dvou hlídkách
mladší i starší kategorie (dvacet
mladých hasičů). Mladší hlídka
se umístila na 3. místě. Naše
starší hlídka skončila na 10.
místě. V jednotlivcích skončil v
běhu 60 m překážek na pěkném
3. místě Vojtěch Vender. Tak,
jako každoročně, jsme ztratili
v mladší kategorii ve zdravovědě. ŠKODA!!! Mohlo z toho
být opět první místo z podzimního kola. V letošním roce
jsme zkompletovali medailové
umístění z této soutěže (v roce
2007 druzí, o rok později první
a letos třetí). Na jarním kole
bude muset starší družstvo na
jaře hodně zabojovat, aby se
posunulo v celkovém hodnocení nahoru. A u mladších by bylo
fajn, kdyby umístění udrželi a
po roce získali další medaili
pro jemnišťské mladé hasiče z
okresní soutěže.

Středa
20:00 – 21:00 hod. břišní tance
Čtvrtek
10:00 – 11:30 hod. tvořivé dopoledne
budeme malovat, lepit, modelovat, trochu cvičit i tančit
Pátek
15:00 – 17:00 hod. sportovní odpoledne
běhání, lezení, klouzání, skákání a to vše v tělocvičně ZŠ Postupice
Všechny programy jsou pro děti s doprovodem rodiče či jiné
dospělé osoby
A kde nás máte hledat?
V areálu mateřské školky vchodem vpravo za kotelnou.
Těší se na Vás Rodinné centrum Kostičky.

rok, i v tomto
Postupického
informovat o
Jemniště.

V sobotu 24. 10. uspořádali
hasiči z Jemniště již třináctý
výlov rybníka Nadlíseckého v
Lísku. Kromě kaprů, bělic, línů
a okounů tam bylo několik štik.
Unikátem našeho rybníka byl
kapr Franta, který v letošním
roce po zvážení měl už kolem
15 kg. V příštím roce by se měl
rybník odbahňovat, proto se
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do rybníka ryby již nedávaly.
A my si budeme muset od této
činnosti na dva, tři roky „odpočinout“.
Na dalších řádcích bych chtěl
napsat něco z jiného „soudku“
a to o ochotnickém divadelním
spolku z Postupic, ve kterém
hraje i pět mladých hasičů z
Jemniště (holky Suché, Adam
Fürbacher a Honza Pokorný) a
čtyři členové z řad dospělých
hasičů Jemniště (manželé Suchých a manželé Fürbacherovi). Spolek velice dobře vede
Blanka Jíšová a obě skupiny, jak
děti, tak i dospělí, mají po dvou
divadelních představeních za
sebou. Naposledy děti v neděli
25. 10. hrály pohádku Popelka
a dospělí hráli v sobotu 28. 11.
hru Staré pověsti české.
Závěrem bych chtěl za sebe,
ale i za všechny jemnišťské
hasiče, poděkovat panu Karlu
Syslovi z Lísku za čtyřicetiletou
příkladnou práci pro sbor, kterou mimo jiné vykonával například i ve funkci starosty sboru,
člena výboru a v posledních
letech i jako člen revizní komise. Vždy se zúčastňoval brigád,
akcí, činnosti sboru, pořádal
zábavy v zámeckém parku. Do
dalších let mu přejeme štěstí
a zdraví a naším přáním je,
aby dále pokračoval s činností
ve sboru. Hasičskému sboru z
Jemniště je při různých akcích
i brigádách nápomocna i jeho
manželka Hana Syslová. Ještě
jednou „díky“.
V tomto vánočním čísle
bych chtěl všem popřát do Nového roku hodně štěstí a zdraví
a ať hasičina v Jemništi pokračuje tak jako doposud.
Miroslav Fürbacher
velitel a vedoucí kolektivu mladých
hasičů SDH Jemniště

Momentky z ochotnického představení „Staré pověsti české“.

Postupičtí ochotníci
opět úspěšní!!
V Postupicích jsme 28. 11. 2009
hráli my, ochotníci, Staré pověsti
české. Hra byla nabitá vtipnými dialogy a výstupy – často improvizovanými. Vhodně zvolená doprovodná
hudba (Má vlast) přirozeně dělila
jednotlivé pověsti. Herců vystoupilo
15 a všichni podali skvělý výkon. Rekordní počet diváků (zaplněno 222
míst k sezení a 30 míst k stání) nás
odměnil bouřlivými ovacemi. Byl
to pro nás všechny účinkující velmi
krásný pocit. Hra probíhala podle
následujícího scénáře (napsala a režii
měla Blanka Jíšová): příchod Čechů
na Říp a odchod Lecha do Polska
(Čech: Václav Šesták, Lech: Petr Suchý). Volba Kroka (Pramatka: Blanka
Jíšová, Krok: Jiří Kladiva), příchod
Krokových dcer na Vyšehrad (Kazi:

Marta Filandrová, Teta: Blanka Suchá, Libuše: Jana Fürbacherová), příchod Bivoje (Bivoj: Stanislav Šetek),
hádka o pole (sousedé a sousedka:
Pavel Filandr, Miroslav Fürbacher,
Monika Zachová), příchod a korunovace Přemysla (Přemysl: Zdeněk
Janů), Vlasta a dívčí válka (Vlasta:
Hana Kladivová, Šárka: Michaela Šetková, Ctirad: Martin Pokorný). Soudě podle ohlasů, nasadili jsme tímto
představením vysokou laťku. Ale ke
zlepšování je stále prostor. Věříme,
že budeme zrát jako víno. Na další
představení se těšíme nejenom my,
herci, ale věříme, že i vy, diváci. Nic
se však nemá přehánět. Proto další
představení – samozřejmě opět premiéra – bude za rok. Reprízu tohoto
kusu budeme hrát pouze v případě
zájmu školy a všechny budeme včas
informovat.
Blanka Jíšová, Pramatka
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Prosinec na zahradě
Pokud ještě není zamrzlá půda,
nezapomeňte na závlahu stále zelených dřevin a jehličnanů. Dřevinám
v zimním období spíše uškodí sucho než mráz. U jehličnanů probíhá
odpařování vody i v zimě. Rostliny
tím ztrácejí vodu, kterou získávají
kořeny ze zásob v půdě. To je možné ale pouze v případě, že je půda
dostatečně zásobená vláhou. Stejné
pravidlo platí pro mladé a nově zasazené ovocné stromy.
Před napadením většího množství sněhu je nutné svázat jehličnany sloupovitého tvaru. Lépe tak
odolávají náporu mokrého těžkého
sněhu a nebudou se rozvalovat a
rozlamovat. Velmi choulostivé jsou
především sloupovité kultivary
jalovce obecného. Ke svazování se
používá pevný provázek nebo drát
a postupuje se od spodních větví ke
špičce. Dojde- li jednou k rozvalení
rostliny sněhem, větve se již většinou nevrátí do původní vzpřímené
polohy a stromek musí zůstat trvale
svázaný.
Jmelí bílé je poloparazitická stále
zelená dřevina rostoucí v korunách
stromů. Tento nezaměnitelný symbol Vánoc může napáchat i značné
škody. Jako poloparazit prorůstá
svými kořeny do cévních svazků
hostitelské rostliny a odebírá jí
vláhu i živiny. To působí nemalé
problémy především listnatým dřevinám v zimním období a v období
sucha.
Prosinec je měsícem předvánočních příprav a hlavní vánoční
květinou je samozřejmě vánoční
hvězda. Je to krátkodenní rostlina,
která zakládá v naší zeměpisné šířce
květy začátkem října a přirozeně
vykvétá koncem listopadu až začátkem prosince. Při umělém řízení
délky dne lze získat kvetoucí rostliny v průběhu celého roku. V bytě je
nejvhodnější umístění na světlém a
teplém místě a jen opatrná zálivka.
Vánoční kaktus patří mezi ne-

mnoho rostlin kvetoucích právě na
přelomu prosince a ledna. Moderní
odrůdy vykvétají i dříve a kvetení
během zimy někdy opakují. Vyžaduje dostatek světla, nikoliv však
přímé slunce. Přestože pochází z
tropů, vyhovují mu spíše nižší teploty kolem 20°C se zimním poklesem na 15°C. Pro násadu poupat je
důležité výrazné omezení zálivky již
od srpna. Při kvetení může dojít k
opadu poupat, což způsobuje příliš
vysoká teplota, suchý vzduch nebo i
manipulace s rostlinou.
Jednou z mála pokojových květin, která kvete téměř po celý rok, je
africká fialka. V tomto období potřebuje především dostatek světla a
jen mírnou zálivku.
Rostliny révy vinné chráníme
proti okusu zvěří. Používáme plastové tubusy, nebo obalení síťovinou,
pletivem nebo papírem. Srnčí zvěř
můžeme odlákat na ořezané větve
jabloní, které mají raději než-li réví.
V období před Vánocemi odebíráme rouby révy vinné. Odebíráme
je z jednoletého dřeva, nařežeme je
na délku asi 30cm, lehce namočíme,
zabalíme do igelitového sáčku a
umístíme do chladničky nebo do
studeného sklepa. Pokud je venku
mráz, nejdeme s rouby hned do
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teplé místnosti, ale postupně je
aklimatizujeme. V průběhu uložení kontrolujeme, zda nedochází k
napadení roubů houbovými chorobami, zejména šedou plísní. Takové
rouby ošetříme fungicidem nebo
savem v koncentraci 0,5%.
Kontrolujeme uskladněné ovoce, vybíráme nahnilé plody, méně
kvalitní, ale zdravé můžeme použít
na zpracování na kompoty, usušit
a pod. Dbáme,aby ve skladovacích
prostorách bylo dostatečné vlhko
(přibližně 85 až 95%). Za bezmrazých dnů se větráním staráme o přívod chladného, čerstvého vzduchu.
Vánoce jsou pro nás nejen dny
pohody a klidu, ale také nebezpečné
období plné pokušení v podobě různých laskomin. Ztížené trávení, nadýmání a bolesti břicha jsou častým
následkem dietních chyb spojených
se zvýšenou konzumací pokrmů a s
přejídáním. V případě potížích nám
pomohou léčebné potraviny: jablka,
grepy. rajčata, ananas a pod. Léčivé
koření: dobromysl, majoránka, tymián, anýz, fenykl, skořice. Léčebné
nápoje: mrkvová šťáva, zelený čaj,
kefír, pivo, kořen anděliky, pelyněk,
máta, mateřídouška a heřmánek.
Petr Kumšta
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Pokračování ze str. 1
elektrifikaci Milovanic. Majitel firmy pan
Rudolf Hora v dopise lituje: „že nemůže
osobně navštívit Milovanice, neboť se
bojí reakce odpůrců elektrifikace, kteří by
mohli roztrušovat zprávy, že Vás navštěvuji
a s Vámi jednám, aby jste z toho měl, neboť
tací lidé nechápou, že prozíravý člověk
a svědomitý starosta obce, musí o této
záležitosti jednati s lidmi, věcí dobře znalých
a hlavně s člověkem takovým, který může
elektrifikaci obce úspěšně k cíli vésti.“
Ale již na schůzi dne 24. března 1935
nastala patová situace, kdy šest členů
zastupitelstva bylo proti elektrifikaci a šest
členů bylo pro. Od elektrifikace bylo proto
prozatím upuštěno.
Po dalších dvou letech se obec
Milovanice stala členem Elektrárenského
svazu okresů středočeských a členský podíl
byl svazem v dopisu ze dne 1. března 1937
obci milovanické vyčíslen částkou 9 000
Kč.
Elektrárenský svaz též vyčíslil náklady
na elektrifikaci.
1. Trafostanice
36.205,- Kč
2. Sekundární síť
68.695,- Kč
3. Zřízení veřej. osvětlení 3.100,- Kč
4. Domovní přípojky
38.000,- Kč
Celkem
146.000,- Kč

Divadelní Popelka s dětskými ochotníky
Děti z našeho divadelního
ochotnického spolku hrály 24.10.
opět v sále Sokolovny – tentokrát
pohádku Popelka. Bylo to jejich další představení (předcházela pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda).

Ve hře účinkovali: Edita Filandrová, Simona Filandrová, Adam
Fürbacher, Jan Pavel Jíša, Štěpán
Kladiva, Aneta Kottnauerová, Jan
Pokorný, Anna Suchá, Klára Suchá,
Zdena Suchá, Natálie Šetková.

Zlepšení bylo možné sledovat
ve všech směrech. Tentokrát děti
opravdu „hrály“ divadlo. Představení bylo doprovázeno hudbou
vybranou z klasických děl světových mistrů vážné hudby. Pohádka
se líbila malým i velkým. Repríza
byla v pátek, 13.11. pro MŠ a I.stupeň ZŠ Postupice a dvě třídy ZŠ Na
Karlově.

Mgr. Blanka Jíšová
Děti z ochotnického spolku
vystoupí
s koledami a krátkou scénkou
o narození Ježíška
na půlnoční mši 24.12. ve 22,00 h.
a na nedělní mši 27.12. v 9,00 h.
v kostele Sv. Martina.

Elektrárenský svaz uhradí:
25% na trafostanici tj.
9.051,25 Kč
25% na rozvodnou síť 17.173,75 Kč
Celkem
26.225,00 Kč
Na obec připadly náklady v celkové
výši 119.775,- Kč.
Dne 28. května 1939 se osadní
rada na své schůzi usnesla, aby osada
Milovanice (bez Holčovic a Želichova)
byla elektrifikována. Konstatováno, že
Elektrárenský svaz přispěje celkově
29.450,- Kč a osada uzavře půjčku 40.000,Kč. Schodek po odečtení státní dotace ve
výši 50 % nákladů, které je osada povinna
zaplatit činní 18.550,- Kč. Rozhodnuto, aby
každý připojený uhradil částku 300 korun,
a zbytek se uhradí podle výměry pozemků
jednotlivých majitelů domů.
Petr Slavíček
pokračování v příštím čísle
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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
sportovnímu rybaření. Touto cestou
- 13. února 2010 - 14,00 hod.
Krátce ze školy
chceme Hálovým moc poděkovat,
Dětský maškarní ples – tělocvična ZŠ
- 4. 11. navštívila 8. a 9. tř.
výukový pořad BESIPu k dopravní
výchově, který pořádala agentura
e Action. Policista, záchranář,
hasič a bývalá motorkářka, dnes na
vozíčku, vyprávěli své zážitky, které
na posluchače velmi zapůsobily.
Exkurzi jsme završili v MDD
Benešov, kde probíhala výstava na
téma „Nehoda není náhoda“ a kde
vystavovali i práce našich žáků.
- 18. 11. jsem s 8. tř. jela na
exkurzi do Prahy. Jeden z našich
nejlepších houslistů Jaroslav Svěcený
uspořádal v Obecním domě výstavu
„Světové housle“. Ale ještě než jsme
se tam vypravili, poškádlili jsme si
chuťové buňky v Muzeu čokolády
v Celetné ulici. Součástí byla i
ochutnávka čerstvě vyrobených
pralinek. Po rozchodu na oběd jsme
se sešli u Obecního domu a vyslechli
velmi zajímavé povídání samotného
autora výstavy, který se s námi i
ochotně vyfotil.
- 19. 11. se čtyři tříčlenná družstva
zúčastnila na SZEŠ v Benešově
soutěže v aranžování. Tématem
byl „Vánoční věnec na dveře“ a
„Slavnostní stůl k oslavě úrody“. O
pěkné ceny se ucházelo 35 družstev a
mě těší, že se naši žáci neztratili – D.
Žížalová, M. Smetanová a O. Daněk
získali 3. místo za svůj precizně
udělaný a ozdobený věnec. Děvčata
L. Klebanová, K. Czafiková a H.
Červová byla se svým vyzdobeným
stolem na 7. místě.
Z připravovaných akcí školy
pro veřejnost:
- 21. prosince 2009 – 8,00 hod.
Bleší trh – tělocvična ZŠ - 17,00 hod.
Vánoční besídka – tělocvična ZŠ
- 20. ledna 2010 – 13,00 hod.
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ – „bidýlko“

- 13. března 2010 – 20,00 hod. Ples
OS Záškolák – Sokolovna
Na všechny připravované akce
Vás srdečně zveme.
Závěrem chci čtenářům, všem
svým kolegům, zaměstnancům školy
a žákům popřát příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku
vykročení tou správnou nohou.

protože tak umožnili našemu
rybářskému potěru vyzkoušet si
své první kroky v rybaření.
Velké díky patří i starostovi
obce panu Půtovi, který nám svým
vstřícným přístupem pomohl
nastartovat práce na obnově
rybníka. Bez pomoci pana starosty
bychom nedokázali tak rychle
realizovat naši představu o tom, jak
by měl ,,náš“ rybník vypadat.
Největší
poděkování
patří
klukům
z
kroužku,
kteří

Miroslava Ottlová

Postupické děti s houslistou Jaroslavem Svěceným v pražském Obecním domě.

Klub vášnivých
r ybářů z Postupic
Blíží se konec roku, čas bilancování
a nových předsevzetí, a proto bychom
Vás chtěli seznámit s činností našeho
kroužku.
Na
pravidelných
schůzkách
poctivě studujeme rybářská pravidla,
ale mrzelo nás, že si své znalosti
nemáme kde ověřit. Koncem září se
nám podařilo získat do pronájmu od
manželů Hálových rybník Kulišku ke

s obrovskou chutí a pracovním
nasazením přijdou na každou
vyhlášenou brigádu a pracují
s elánem a vytrvalostí. Jsou to Petr
Bucek, Michal Jíša, Ondra Daněk,
Tomáš Dub, Vojta Brabenec a Honza
Gruber. Těmto mladým rybářům
patří naše uznání a pochvala. Svou
prací pomáhají nejen upravit okolí
rybníka pro rybaření, ale přispívají
tak i ke zlepšení životního prostředí
v naší obci.
Od října provádíme postupné
zarybňování , úpravy kolem
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Malí rybáři z Postupic se svým vedoucím p. Gruberem.
rybníka a snažíme se tak zlepšovat
podmínky pro rybaření. Velice se
těšíme na naši 1. rybářskou sezonu,
kterou zahájíme od Nového roku
2010.
Do budoucna plánujeme u
rybníka několik akcí. Na jaře to
bude rybářská soutěž ,,O kapra
Kulišáka“, na které rádi přivítáme
i naše spoluobčany. Dále to bude
noční rybolov, stanování u rybníka
a mnoho dalších akcí, ke kterým
krásné prostředí kolem rybníka
přímo vybízí.

k navození té správné vánoční
atmosféry. Vše tedy začalo postupně
adventní výzdobou školy, protože
počasí a očekávaný sníh nám
k těšení se na Vánoce nepomáhají.
V úterý 1. 12. proběhlo
tradiční pečení čertů. Paní učitelky
ráno zadělaly kynuté těsto a
odpoledne nic nebránilo tomu,
aby se děti ze ŠD a 1. – 4. tř. ve
školní kuchyňce pustily do svých
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výtvorů. S pomocí paní učitelek
se kuchyňka zaplnila pečenými
pekelníky (někteří byli obzvláště
vypečení!).
V průběhu celého týdne si
„deváťáci“ plánovali své páteční
pekelné rojení. Přistupovali ke
svému tradičnímu úkolu opravdu
zodpovědně (na rozdíl od školních
povinností). Od třídních učitelů
si zjistili největší třídní hříšníky a
ty pak uvedli do vytvořené knihy
hříchů, sháněli masky, řetězy
i zvonky. V pátek 4.12. si pak
připravili pro všechny děti sladkou
nadílku
(finančně
podpořil
Záškolák o.s.) a pro každého
nechyběl ani kousek uhlí. Navlékli
si neprodyšné masky, teplé kožichy
a vyrazili do MŠ, RC Kostičky, ZŠ,
nezapomněli ani na OÚ, praktickou
lékařku nebo Jednotu.
Zakončením pekelného týdne
bylo
podvečerní
vystoupení
Divadelního souboru CHODIDLO
z Bystřice v tělocvičně školy.
V pekelné komedii s písničkami
pro děti i dospělé „Jak se peklo
zadlužilo a co z toho všechno
bylo……“ se to čerty jen hemžilo.
Z tohoto vydařeného představení
odcházeli s úsměvem na rtech
nejen děti, ale i dospělí.

Čerti a čertice s Mikulášem a andělem před postupickou školou.

Vám všem našim spoluobčanům
přejeme do Nového roku vše nejlepší,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů a
našim rybářům kapitální úlovky.
Petrův zdar
Václav Gruber, Milan Jíša

Pekelný týden
Aby bylo čekání na příchod sv.
Mikuláše a s ním spojenou nadílku
pro naše děti co nejpříjemnější,
proběhlo na škole několik akcí.
Některé z nich již tradičně přispívají
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S těšením se na Vánoce ale ještě
nekončíme. Čeká nás ještě vánoční
koncert, zpívání koled u stromečku,
výroba věnců a svícnů, bleší trh
i besídka. A pak pro všechny
ŠŤASTNÉ A VESELÉ.
Jana Jíšová

Pohádková noc
Z 20. na 21. listopadu se v naší
postupické škole konala již tradiční
předvánoční akce „Pohádková noc“.
Úderem 18. hodiny odemkl pro
nedočkavé děti „pohádkový pan
školník pohádkovou školu“. Prvňáčci se
svými spacáky a pohádkovou knížkou
vcházeli s obavou v očích, ale děti ze 2.
a 3. tř. se ve vstupu do školy předháněly.
Věděly již, že je zde čeká večer plný
překvapení, her, pohádek, soutěží….A
hlavně jejich paní učitelky, které pro ně
připravily pohádkový příběh a tím je
celý večer provázly. A tak „slečna Věra
Zlá – ředitelka Pohádkové říše“ (tř.uč.
3. a 4. tř.), „kouzelnice Pokustónová“
(tř.uč. 2. a 5. tř.), „bába kořenářka“ (tř.uč.
1. tř.), „selka Veselka“ (p.ředitelka) spolu
s pomocníky z 8.a 9. tř. seznámili děti
s večerním příběhem.
Děti po splnění celkem 15 úkolů
(zatloukání hřebíků, zapínání knoflíků,
zavazování
tkaniček,
skládání
obrázků…)si v krámku „U Baby
Jagy“ (ekonomka školy) nakoupily
dračí pochoutku. Tu pak stezkou
odvahy odnesly hladovému drakovi
do jeho sluje výměnou za vysvobození
uvězněných princezen.
A jak to dopadlo? Jako v každé
správné pohádce. Drak princezny
propustil ze svých spárů. Někdo se
při plnění posledního úkolu bál více,
někdo vůbec, někomu ukápla slzička
nebo se třásla bradička, ale všichni
si dokázali, že s pomocí větších
kamarádů mohou strach překonat.
Velcí školáci zase dokázali, že je
pro ně samozřejmostí udělat něco pro
„mrňata“.
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Naše školka
27. 10. 2009 se uskutečnilo
již druhé lampiónové setkání.
Děti svými barevnými lampióny
prozářily ulice Postupic. U ohně si
všichni opekli buřtíky a poklábosili.
Nikomu se večer nechtělo domů.
Další zajímavou akcí byla
přednáška s ukázkou exotických
zvířat. Děti byly nadšené z želviček,
hadů, varana a opičky. Některá
zvířata si mohly pohladit, velkým
zážitkem byl hroznýš plazící se po
koberci ve třídě a skákající opička.

Trofeje postupické školy ze soutěže v aranžování vánočních věnců v Benešově.
Na závěr večera byla diskotéka
v rytmu písniček z pohádek a čtení
pohádkových knížek. S přibývajícím
časem se knížky postupně zavíraly a
děti spaly a spaly a spaly….
Až na velké pomocníky, kteří
po vyluštění zapeklité tajenky plnili
vlastního
půlnočního
„Bobříka
odvahy“ pochodem k místnímu
hřbitovu, kde na ně čekalo překvapení
se sladkou odměnou. A bylo po
statečnosti, která byla v prostorách

školy naprostou samozřejmostí. Sám
se do temné noci směr hřbitov vydal
jen málokdo.
Ráno paní ředitelka rozdala všem
nocležníkům diplomy za statečnost a
po uvedení školy do původního stavu
šla většina „osmáků a deváťáků“ domů
prospat sobotu!
Fotografie z této akce najdete na
www.zspostupice.cz.
Jana Jíšová

30. 11. proběhlo ,,Zamykání
zahrady“. Děti měly za úkol najít
na zahradě zlatý klíč, kterým
zahradu zamknou, aby si přes zimu
odpočinula. Schovaných klíčů bylo
více, ale jen jeden byl ten pravý
zlatý. Nakonec děti objevily i
zámek, ke kterému zlatý klíč patřil,
a společně zamkly zahradu klíčem
a uspávací básničkou. Zahrada
bude spát, aby se nám na jaře opět
krásně zazelenala.
Hana Kladivová
učitelka MŠ

Přednáška o exotických zvířatech a zamykání zahrady v mateřské škole.
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Historické
pohlednice
z Postupic
Připravil Jiří Šesták

Na burze pohledů jsem objevil
pohlednici asi z r. 1915, kterou vydal
místní pekař Emanuel Žížala, který
měl pekárnu v čp. 7 proti restauraci
U Šplíchalů. Sousední dům čp. 8
vlastnil bratr Antonín Žížala, který
v něm provozoval holičství.

Na horní fotografii je dům čp. 8
Antonína Žížaly asi z roku 1930.
V roce 1937 nárožní dům pan
Žížala zboural a na spodním snímku
je vidět stavba jednopatrového
domu.
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