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Postupické události v letech 1914-1918
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Vila č. p. 57 v Postupicích, kterou postavil Jaroslav Šilhan.
Pokračování z minulého čísla
„Dne 28. října 1918 byla v Praze
dopoledne vyhlášena samostatná Československá republika. Do Postupic
přilétla telegrafická zpráva o událostech v Praze o polednách. Působila tak
ohromně, jako neuvěřitelně. Nebylo
zde nikoho, kdo by býval byl alespoň
zhruba informován o celkové situaci
poslední doby. V tom právě zračilo se
jakési všeobecné tápání, z čehož nikdo
neuměl vybřednout. Během odpoledne
bylo sice vyvěšeno několik národních
praporů, ale to bylo vše. Teprve po
příjezdu večerního vlaku, rozlétly se
jakés takés zprávy o událostech v Benešově a v Praze. Druhého dne 29. října
očekávány horečně časopisy a hltány
podrobnější zprávy z Prahy. Dopoledne shromáždil se dorost a za vedení
studentů sňal orla na poště a tabákové
trafice na domě Mojžíše Sušického.
Pokusili se sejmout také kovového
orla, zavěšeného nad vraty podleské

továrny, ještě z dob Linkeho a Otty.
Byl však vysoko, nesnadno dostupný
a těžký. Proto bylo od činu upuštěno.
Své slávy byl však brzy zbaven, neboť
byl sňat druhého dne vojíny, meškajícími posud v lazaretu. Organizovanější
byla již opověděná přednáška lesmistra
Liewalda „o české samostatnosti“, jež se
konala v neděli 3. listopadu ve škole.
Skutečná oslava 28. října konala se
teprve v neděli 10. listopadu za účasti
dorostu, lesmistra Liewalda, faráře
Valáška, učitelky Hellerové, statkáře
Srby a správce Přistoupila. Za zvuků
čelivské hudby scházeli se občané
z Jemnišť, Milovanic, Čeliva a ostatních
sousedních obcí. Po slavném kázání a
bohoslužbách, shromáždil se lid na náměstí kolem postavené ozdobené máje,
kde statkář Srb promluvil o politickém
a lesmistr Liewald o hospodářském
významu československého státu pro
český národ. Na náměstí koncertovala
hudba. Oslava byla ukončena v Po-

jsem rád, že Vás mohu oslovit
opět jako starosta obce. Dovolte,
abych Vám poděkoval za odevzdané
hlasy, a slibuji, že budu poctivě a
odpovědně pracovat pro obec a Vás
občany. Přeji si, aby vztahy mezi
námi byly založeny na oboustranné
spolupráci a pochopení, očekávám
Vaše podněty a názory, ale i pomoc
při řešení problémů, jež bude přinášet
každodenní život obce. Věřím, že naše
společná snaha bude úspěšná.
Abychom k této cestě nabrali sílu,
přeji Vám klidné a pohodové vánoční
svátky plné vzájemného porozumění.
Do nového roku pak pevné zdraví a
dobrou náladu.
Miloslav Půta

ooooo

stupicích nezbytnou taneční zábavou
v hostinci „u Hrabánků“. Světová válka
byla skončena.
Během války vznikly na straně bojující proti Rakousku československé legie.
Ještě před válkou organizovali Čechoslováci v Rusku celou řadu vzdělávacích
a podpůrných spolků. Česká kolonie
v Moskvě vystoupila záhy s požadavkem
osvobodit náš národ a uskutečnit československý stát. K tomu byl vytvořen
r. 1914 Svaz čs. spolků na Rusi a jeho
organizátorem a spolutvůrcem se kromě
jiných, stal člen československého moskevského spolku Jaroslav Šilhan, společník technické firmy Šimůnek a spol.
Šilhanovi bydleli v Moskvě a jejich byt se
stal dočasným útulkem mnohých vůdčích osob našeho I. odboje. I pozdější
president Masaryk dlel u nich několikrát
Pokračování na str. 7
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U s n e s e n í 6/2010

z veřejného jednání Zastupitelstva obce
Postupice dne 23. 9. 2010
1. ZO schvaluje rozpočtové úpravy
č. 4 dle návrhu hospodářky obce p.
Matouškové.
2. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 30.000,- Kč na zřízení domovní
ČOV.
3. ZO odkládá rozhodnutí o prodeji
části poz. parc. č. 860/1 PZE a části
poz. parc. č. 860/96 z majetku obce
dokud žadatel nedoloží předběžné
zaměření dotčených pozemků.
4. ZO souhlasí s dělením pozemků
parc. č. 798/1, 1087/1 a 780//2 ZE v
k. ú. Pozov. ZO souhlasí se směnou
poz. parc. č. 1087 ZE v k. ú. Pozov o
výměře 585 m2 a části poz. parc. č.
1087/1 o výměře 190 m2 v k. ú. Pozov z vlastnictví Obce Postupice za
pozemek parc. č. 210 v k. ú. Nová
Ves o výměře 791 m2, lesní pozemek za podmínky, že L, a. s. doloží
Obci
Postupice doklad o nabytí částí poz.
parc. č. 798/1, a 780/2 ZE v k. ú. Pozov do vlastnictví.
5. ZO schvaluje pronájem stodoly
na pozemku parc.č. 3/1 zast. plocha
v k. ú. Čelivo za cenu u této nemovitosti obvyklou. tj. 500 Kč/rok.
6. ZO odkládá rozhodnutí o směně
poz. parc.č, 314/1, lesní pozemek
o výměře 1040 m2, poz. parc. č. st.
116, zast. plocha o výměře 10 m2,
oba v k. ú. Jemniště za pozemky
z majetku Obce Postupice parc. č.
398/20, orná půda o výměře 401
m2, poz. parc.č. 398/8 zahrada, o výměře 408 m2 a poz. parc. č. 1430/2
ost. plocha, o výměře 309 m2, vše v
k. ú. Milovanice, poz. parc. č, 1430/2
není vhodný ke směně, jedná se o
používanou polní cestu.
7. ZO schvaluje pronájem části

obecního pozemku parc. č. 979 ost.
plocha, o výměře 942 m2 v k. ú. Postupice za obvyklých podmínek.
8. ZO odkládá rozhodnutí o prodeji části obecního pozemku parc.
č. 1091, ost. plocha, v k. ú. Pozov.
Žadatel doloží souhlas vlastníka
sousedících pozemků.
9. a) Návrh majetkoprávního vypořádání komunikace Dobříčkov (dle
GP Č. 190-3512/2010)
Obec získá do svého vlastnictví:
- díl a“ 67 m2 ost. Plocha, ost. komunikace z LV 333 od MZ a MZ
- poz. parc. č. 621/2 o výměře 20 m2
zahrada z LV 665 od AV a MK
- poz. parc. č. 633/6 o výměře 14 m2
trvalý travní porost z LV 999 od LK
a JK. Vlastnící převedou Obci Postupice výše uvedené nemovitosti
za 1 Kč za každou nemovitost. Z
vlastnictví Obce Postupice získají
MZ a MZ bezúplatně od Obce Postupice díl „b“ 0,38 m2 ost. plocha,
ostatní komunikace z LV 10001.
Obec uhradila Kč 11.508,- za GP
č. 190-351212010. Obec Postupice
uhradí poplatek za návrh na vklad
do KN. Obec Postupice uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy. ZO souhlasí s výše uvedeným
způsobem majetkoprávního vypořádání.
b) Návrh majetkoprávního vypořádání komunikace Dobříčkov
(dle GP Č. 184-3449b/2009). Obec
Postupice odkoupí díl ,.k“ o výměře
110m2 ost. pl. ost. kom. od MN a
JN za 50.-Kč/m2 . Obec Postupice
uhradí i veškeré náklady s převodem této nemovitosti spojené.
c) Návrh majetkoprávního vypořádání komunikace Dobříčkov (dle
GP Č. 184-3449a/2009). Obec Postupice potřebuje získat: díly „h2“ +
,.h 1s , 165 most. pl. ost. kom. z LV
984 - vlastník VS díl „ť‘ 221 m2 ost.
plocha ost. kom. z LV 226 - vlastníci
JH a VH díl „e“ 255 m2 ost. plocha
ost. kom. z LV 975 - vlastníci JH a
VH
VS potřebuje získat: díl „d“ 136 m2
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trav ní porost z LVI 0001 - vlastník:
Obec Postupice díl „b“ 3 m2 travní
porost z LV 226 - vlastníci JH a VH
díl „a“ 11 m2 travní porost z LV 975
- vlastníci JH a VH TP a ZP budou
potřebovat získat:
poz. parc. č. 889/4 o výměře 153
m2 ost. pl. ost. kom. z LV 10001 vlastník: Obec Postupice poz. parc.
č. 656/3 o výměře 55 m2 zahrada z
LV 975 - vlastníci JH a VH
Návrh:
Obec odkoupí od JH a VH díly „ť‘ a
„e“ celková výměra 476 m2 za 60,Kč/m2. JH a VH se nebudou podílet
na nákladech spojených s převodem
nemovitosti. VS smění s obcí díly
„h2“ a „hl“ 165 m2 ze svého vlastnictví za díl „d“ 136m2 z vlastnictví
Obce Postupice. Za rozdíl výměr
29 m2 uhradí obec 1.500,- Kč. VS
se bude podílet 1/3 na vyhotovení
GP, Obec Postupice uhradí náklady
spojené s převodem nemovitostí.
TP a ZP: za bere na vědomí možnost
budoucího odprodeje pozemků, nebyl však vyvěšen záměr, proto nelze
odprodej odsouhlasit. ZO souhlasí s
výše uvedeným způsobem majetkoprávního vypořádání.
10. ZO schvaluje výjimku z průměrného počtu dětí ve třídě ZŠ (8 tříd
- průměr 13,25 dítěte)
podle § 23 odst. 3 zákona 561/2004
Sb. od 1.9.2010 na školní rok 2010/
2011.
11. ZO bere na vědomí výroční
zprávu o činnosti školy (ZŠ a MŠ
Postupice) ve školním roce
2009-10.
12. ZO schvaluje přeřazení čísel evidenčních a popisných do částí obcí,
do kterých skutečně spadají, podle
návrhu zpracovaného p. Kauckou,
který je přílohou zápisu.
13. ZO schvaluje vnitřní směrnici
pro časové rozlišování nákladů a
výnosů, včetně dohadných položek,
vnitřní směrnici pro podrozvahu a
dodatek k vnitřní směrnici pro vy-

Obec Postupice - tel. 317 796 220 - postupice@chopos.cz - www.chopos.cz

Postupický zpravodaj

strana 3

máhání a odpis pohledávek z 21. 8.
2008 s názvem Opravné položky k
pohledávkám. Všechny tyto vnitřní
normy doprovázející účetní reformu v roce 2010 mají platnost od
zahájení účtování
roku 2010.
14. ZO zplnomocňují starostu ke
sjednání podmínek kupní smlouvy
při výkupu částí pozemků dotčených prodloužením dešťové kanalizace v osadě Lísek. Jedná se o část
poz. parc. č. 335/15 trvalý travní
porost LV 977 a část poz. parc. č.
333/1 trvalý travní porost LV 9.
Oba pozemky jsou v k. ú. Jemniště,
osada Lísek.
15. ZO schvaluje poskytnutí bezúčelové dotace 10.000 Kč Obci
Heřmanice postižené letošními
povodněmi prostřednictvím DSO
CHOPOS.
16. ZO bere na vědomí poděkování
Obce Dolní Domaslavice za finanční příspěvek na pomoc při odstraňování následků povodní.
17. ZO schvaluje provedení výměny
střešní krytiny u č. p. 9 v Postupicích firmou Klempířství Karel
Dvořák dle jejich cenové nabídky
(je přílohou zápisu).
18. ZO bere na vědomí informaci
starosty o problémech s nedostatkem vody ve Lhotě Vese1ce.
19. ZO bere na vědomí informaci o
kritickém stavu kuchyně ZŠ a nutnosti zadat zpracování projektové
dokumentace.
20. ZO zplnomocňuje starostu k
posouzení a případnému schválení
změny účelu využití příspěvku na
činnost SDH Jemniště dle Dohody
o poskytnutí neinv. účelového fin.
příspěvku z rozpočtu Obce Postupice v r. 2010 ze dne 12. 4. 2010 na
základě žádosti o změnu podané M.
Fůrbacherem.

U s n e s e n í 7/2010

z veřejného jednání Zastupitelstva obce
Postupice dne 7. 10. 2010
1. ZO souhlasí s výběrem dodavatele
stavby „Obnova lokálního biocentra
Nadlísecký rybník“, dodavatelem
stavby bude firma PROXIMA, spol.
s r.o., souhlasí se zněním návrhu
smlouvy a zplnomocňuje starostu
k podpisu, současně souhlasí s přijatou
dotací a finanční spoluúčastí obce dle
předpokládané struktury financování
uvedené v registračním listu – název
akce cz.1.02/6.3.00/10.07195.
2. ZO souhlasí se směnou pozemků
mezi obcí Postupice a J. S. dle čl. č. 3
pís. “d“ zápisu ze zasedání ZO z 23. 9.
2010 s tím, že ze směny bude vyloučen
pozemek parc.č. 1430/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Milovanice,
rozdíl výměr směňovaných pozemků
mezi obcí a J. S. bude řešen následně a
návrh vyrovnání bude předložen ZO.

U s n e s e n í 8/2010

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Postupice dne 8. 11. 2010
Zastupitelstvo obce:
1. ověřuje na návrh mandátové komise
platnost volby všech 9-ti členů zastupitelstva obce
2. volí
a) starostou obce Miloslava Půtu
b) místostarostou obce Ladislava
Pěkného
3. zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány kontrolní výbor, finanční
výbor a jmenuje předsedy a členy
výborů:
a) kontrolní výbor: předseda - Slavíček
Petr, členové - Jíšová Jana, Sternberg
Jiří
b) finanční výbor: předseda - ing.
Vrňák Pavel, členové - Kahoun Jan,
Marešová Radka
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V krátkosti z obce
V osadě Milovanice se občané
mohou těšit z nových živičných
povrchů za cca 1 mil. Kč.
V Roubíčkově Lhotě byla
v rámci výměny vrchního vedení
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení za 21 tis. Kč.
Z důvodu havarijního stavu se
dočkal nové střechy a hromosvodu za cca 202 tis. Kč obecní bytový
dům č. p. 9 v Postupicích.
Osada Lísek má prodlouženu
dešťovou kanalizaci, a to od silnice v místě nemovitosti manželů
J. a M. Syslových do Podlíseckého
rybníka (za cca 150 tis. Kč) .
V říjnu proběhlo výběrové
řízení na akci „Odbahnění Nadlíseckého rybníka“, ze kterého vítězně vyšla firma Proxima, stavební
společnost spol. s r. o., se kterou
Obec Postupice následně uzavřela
smlouvu o dílo. Realizace akce je
podmíněna obdržením dotace ze
Státního fondu životního prostředí
a dokončení se plánuje na listopad
2011.
Stavba úpravny vody v Postupicích byla dokončena a předána
do užívání – více viz čl. na následující straně.
Miloslav Půta, starosta

Up o z o r n ě n í
Zastupitelstvo obce Postupice na svém zasedání dne 24. 11.
2010 schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2010, o poplatku za
komunální odpad, kterou se značně mění způsob úhrady a frekvence svozů.
Nyní mají občané možnost vybrat si jak velikost sběrné nádoby
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(120 nebo 240 l), tak frekvenci
svozů (týdenní, čtrnáctidenní
nebo kombinovanou). Občané
tak zaplatí poplatek za tu službu,
kterou si sami zvolí a která jim vyhovuje. Doba splatnosti poplatku
je do 28. 2. daného roku.
Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2010 obce Postupice o poplatku
za komunální odpad včetně přílohy se sazbami poplatku najdete
na vývěskách OÚ a elektronické
úřední desce Obce Postupice
(www.chopos.cz).

Dokončení úpravny
vody v Postupicích
Dne 14. 10. 2010 byla dokončena
a předána do užívání stavba úpravny
pitné vody pro obec Postupice.
Hlavní účel této úpravny vody
spočívá v zajištění kvalitní pitné
vody pro odběratele použitím vyspělých technologií, které pracují
na principu filtrace bez použití chemických látek a jsou schopny z vody
eliminovat dusičnany.
Interiér úpravny vody v Postupicích.
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva - říjen 2010
Počet
volených
členů
9
č.

Počet
Voliči
Vydané Volební
volebních
v
obálky účast v %
obvodů seznamu
1

946

548

Kandidátní listina
název

1 SNK - Postupice 2010

abs.

548

4.481

Počet
Počet
kandidátů mandátů

57,96

9

6

416

9,28

3

0

9

3

1.468

Upravená voda splňuje parametry dle vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví č. 252/2004 Sb. (obsah
dusičnanů pod hranicí 50 mg/l).
Dezinfekce vody probíhá za
pomoci chlornanu přes dávkovací
membránové čerpadlo řízeným
průtokem.
Celkové náklady: 2.003.190,10 Kč
Stavební práce:
1.020.010,-- Kč
Technologie:
437.500,-- Kč
Přípojka NN
361.000,-- Kč
Ostatní náklady
184.680,-- Kč

Hlasy
v%

Platné
hlasy

2.597

2 Komun. str. Čech a Moravy
3 KDU-Čs. str. lid.

57,93

Odevzdané
obálky

32,76

Zlatá svatba v Postupicích
Dne 15. 10. 2010 oslavili zlatou
svatbou 50 let společného života manželé Jarmila a Jaroslav Dubovi z Postupic. K tomuto životnímu jubileu jim
přišel poblahopřát starosta Postupic M.
Půta a členky sboru pro občanské záležitosti (SPOZ). Společně zavzpomínali
na uplynulé roky. Manželé si ve zdejší
vsi zakoupili a opravili rodinný dům,
vychovali dva syny a nyní už se těší z 5
vnoučat. Na oslavě nechyběly ani dárečky, květiny a štědré pohoštění. Poté
se manželé podepsali do pamětní knihy
obce a následovalo společné focení na
památku.
50 nebo 60 let společného života se
dožívá jen málo manželských dvojic.
SPOZ obce Postupice všem k tomuto
významnému dni rád popřeje pevné
zdraví, štěstí a lásku a přidá dáreček.
Zástupci obce by rádi popřáli všem,
ale…… O tomto výročí v životě manželů neexistuje žádná evidence, kde by
se tyto údaje daly zjistit. Prosíme tedy
touto cestou děti, sousedy a známé
oslavenců, kteří o této události vědí, aby
kontaktovali přímo členky SPOZ, nebo
dali informaci na OÚ. Moc bychom
takovou spolupráci uvítali, protože ne
naší vinou na některé manželské dvojice zapomeneme.
Jana Machová, členka SPOZ při OÚ
Postupice
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Fulín ml. se ujal ochotně kamery a
zdokumentoval obřad na DVD.
Své budoucí nové kamarády přišly
pozdravit děti z MŠ a ZŠ Postupice.
Ty nejmenší přednesly básničky a
předaly maminkám pěkné dárečky,
které za pomoci pí. učitelky
Marešové vyrobily. Paní ředitelka
Ottlová připravila se školními
dětmi vystoupení , ve kterém hrály
flétny, zpívalo se a přednášelo. Tato
vystoupení mile obohatila malou
slavnost. Každého nového občánka
jsme pak symbolicky pohoupaly
v naší kolébce, a to pro štěstí a
spokojený život.
Zlatí svatebčané - Jarmila a Jaroslav Dubovi z Postupic.

Vítání nových občánků
Dne 6. listopadu 2010 se
uskutečnilo
podzimní
vítání
občánků. Mezi občany Postupic
byly přivítány 4 děvčata a 6 chlapců
za přítomnosti rodičů, přátel,
zástupců obce a členek sboru pro
občanské záležitosti. Slavnostní
projev přednesl pan starosta M.Půta.
Poblahopřál rodičům a popřál jim a
jejich dětem hodně radosti, štěstí,
zdraví a spokojený život v rodině.
Zdůraznil také to, že na rodiče čeká

nelehký úkol vychovat z dětí slušné
a pracovité lidi. K tomu jim popřál
hodně síly a trpělivosti.
Všichni noví občánci dostali
od OÚ dárek – vklad 1.000 Kč
na účet u Poštovní spořitelny. Za
pomoc s vyřízením tohoto dárku
patří poděkování pí L. Kotkové.
Pro maminky byly přichystány
květiny pro radost. Celou slavnost
jako obyčejně zdokumentoval p.
Pavel Fulín a je jeho zásluhou, že
fotografie jsou vždy velmi zdařilé a
jsou dalším dárkem pro rodiče. Pavel

Děkujeme těm, kdo se vítání
občánků
zúčastnili.
Rodičům
s dětmi, jejich známým, všem
účinkujícím a všem těm, kteří
s přípravou této malé slavnosti
pomáhali.
Přivítáni byli: Jan Peterka,
Eliška Neprašová, Matyáš Konšel,
Adéla Kuncová, Justýna Tůmová a
David Hejný – všichni z Postupic,
Tomáš Votápka a Jan Charvát
– Milovanice, Lucie Maršálková a
Matěj Stránský – Nová Ves.
Za SPOZ Postupice J. Macháčková
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Činnost jemnišťských
hasičů
V sobotu 26. 6. jsme na fotbalovém
hřišti v Postupicích uspořádali IV. ročník soutěže SDH Jemniště. Soutěže se
zúčastnilo čtrnáct družstev mladých
hasičů, jedenáct družstev mužů a šest
družstev žen. Mladší kategorii ml. hasičů vyhrálo družstvo SDH Jemniště, 2.
místo Olbramovice, 3. místo Čechtice.
Ve starší kategorii si odvezli vítězství
mladí hasiči z Čechtic, 2. místo Olbramovice, 3. místo Jemniště. Ženskou
soutěž vyhrálo družstvo z Kozmic, 2.
místo Ratměřice a 3. místo Postupice.
Mezi muži vyhráli hasiči z Tatouňovic,
2. místo Jemniště, 3. místo Teplýšovice.
Večer byla v areálu hřiště zábava s živou
hudbou.
Od čtvrtka 8. 7. do neděle 11. 7. jsme
vyrazili na čtyři dny na Vltavu z Vyššího
Brodu do Boršova. Po příjezdu do Brodu jsme si vyzvedli v půjčovně objednané lodě a vyrazili na řeku. Čtvrteční
„pádlování“ jsme ukončili přiražením
u břehu kempu Branná. Postavili jsme
stany, připravili nějaké jídlo a zahráli si
fotbálek. Ráno jsme se nasnídali, sbalili
a čekali, až přijedou řidiči doprovodných vozidel a kolem desáté hodiny
jsme vyrazili na řeku. Druhý den jsme
ukončili „plavbu“ v kempu Nové Spolí a

třetí den v kempu Zlatá Koruna.Akce se
celkem zúčastnilo 27 lidí.
Předposlední víkend o prázdninách
jsme s mladými hasiči vyrazili na „puťák“ do oblasti České Kanady. Páteční
cíl naší cesty byl u dobr.hasičů v Nové
Bystřici, kde jsme měli domluvené
spaní. Největším zážitkem páteční cesty
byla jízda historickým vlakem, který
byl tažen parní lokomotivou nádhernou přírodou z Jindřichova Hradce do
Nové Bystřice po úzkokolejné dráze.
Při sobotní túře jsme nejdříve navštívili
v lesích pevnost, bunkr z první republiky. Jednalo se o muzeum čsl. opevnění
Klášter. Pak jsme pokračovali na hrad
Landštejn a poté do kempu. Tam na nás
čekalo nemilé překvapení. Zjistili jsme,
že se v něm pořádá motorkářský sraz.
Po vykoupání v pěkném přírodním
koupališti jsme vyrazili poohlédnout se
po novém přespání, které jsme „našli“
na fotbalovém hřišti. Kdo chtěl, spal ve
stanu nebo pod přístřeškem vedle fotbalového hřiště. V neděli jsme si prohlédli
podzemí ve Slavonicích a dále jsme navštívili nádherný aquapark v Dačicích,
ve kterém se všichni pěkně vyblbli. O
víkendu jsme našlapali kolem 17 kilometrů (nejvíce v sobotu a to kolem 10
km). Letošního puťáku se zúčastnilo
třináct mladých hasičů a pět dospělých.
V sobotu 18. 9. jsme se poprvé
zúčastnili soutěže v požárním útoku

prosinec 2010

v Divišově. Ženy skončily ze čtrnácti
družstev na pěkném sedmém místě a
muži se umístili také v polovině, kdy
z 23 družstev skončili na dvanáctém
místě. Po soutěži dospělých předvedla
ukázku požárních útoků naše dvě družstva mladých hasičů.
Dvacátého osmého září, na Svatého Václava, jsme startovali na soutěži
v Bílkovicích. Při tomto „cvičení“ se vše
dělá podle cvičebního řádu (vše je jako
„při zásahu“). Voda se saje z přírodního
vodního zdroje a běží se do prudkého
kopce. V této soutěži měl náš sbor velký
úspěch. Ženy skončily na prvním místě
z pěti zúčastněných družstev a muži
skončili na třetím místě ze dvanácti
družstev.
V sobotu 9. října jsme se s mladými
hasiči zúčastnili podzimního branného
kola okresního kola hry Plamen v Netvořicích. Mladší družstvo se umístilo
na třetím místě ze třinácti družstev, starší družstvo skončilo osmé z osmnácti
družstev a v dorostenkách byla druhá
Tereza Šváchová,třetí Šárka Kahounová
a čtvrtá Iveta Marešová.
V tomto vánočním čísle bych chtěl
na závěr všem popřát do Nového roku
hodně štěstí a zdraví a s přáním pokračování hasičiny v Jemništi tak jako
doposud.
Miroslav Fürbacher, hasiči Jemniště
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Pokračování ze str. 1
návštěvou. Po vítězství bolševiků se stala
rodina obětí perzekucí z jejich strany pro
podporu čsl. Legionářů. Pro svou činnost byl Jaroslav Šilhan třikrát zatčen a
jen náhodou unikl popravě.Po mnohém
namáhání a pomocí velkých úplatků podařilo se jim prchnout z Moskvy, kde zanechali veškerý majetek na pospas osudu
a po devatenácti letech pobytu v Rusku
se jim podařil, po dobrodružném útěku
přes Finsko, návrat do vlasti.

Po válce (1923) si rodina postavila
proti mostu přes Chotýšanku vilu čp. 57
(dnes Novotných), kde Jaroslav Šilhan žil
až do smrti.
Osud byl k panu Jaroslavu Šilhanovi
milosrdný. Zemřel 3. dubna 1938 ve věku
69 let ještě předtím, než bylo okleštěno
a rozděleno Československo, a byl pohřben za veliké účasti lidu na postupickém hřbitově.
Z Postupic a nejbližšího okolí sloužili
v ruských legiích z Postupic učitel Jan
Kopecký, pilař v Chalupách Jan Starosta,
listonoš Karel Šimon, kožešník Jaroslav
Novák, František Mikolášek z Holčovic,
Josef Kuneš z Jemnišť,Václav Lazák z Kamenné Lhoty, Václav Havelka a Antonín
Tůma z Lísku, Josef Vojta z Městečka,
rolník Josef Kolman z Milovanic, Josef
Rálek z Mladovic a rolník František Fejtek z Popovic. Ve francouzských legiích
sloužili z Postupic obchodník Jan Chlístovský a strojník František Vrňák, rolník
z Kamenné Lhoty, Jan Zeman a zedník
Josef Sochůrek z Mladovic. V italských
legiích sloužili z Postupic učitel Stanislav
Skočdopole, dělník František Kouřil a
z Jemnišť hokynář Jan Březina.
To je vše o životě v Postupicích za 1.
světové války, jak to pro nás zaznamenal
Karel V. Mixa.

Ing. Jaroslav Šilhan (archiv J. Šestáka).

Pro vydání připravil Petr Slavíček.

Považujeme za svou povinnost zmínit se, byť jen prostými slovy, o činnosti
Šilhanově. Měl za choť dceru zdejšího
občana Michaela Kneschky (tehdejšího
majitele dnešního hostince U Šplíchalů)
a trávil s ní zde mnohá léta. Byl takřka
synem našeho městečka. Anna Kůželová, rodem z Postupic, jež v Rusku po
devatenáct let věrně a oddaně sloužila
jeho rodině, získala si rovněž nemalých
zásluh na poli revolučního hnutí. Žádné
podnikání rodiny nebylo jí tajno a mnohého zúčastnila se i činně. Pro Šilhanovu
revoluční činnost, jíž rakouská vláda
tušila, byl podezříván také náš občan a
soused Michael Kneschk. Během války
byla v jeho bytě v Postupicích konána
pražskou policií přísná prohlídka, po
níž byl zatčen a po nějakou dobu také
v Praze vězněn.“

Pomník rodiny Ing. Jaroslava Šilhana na
postupickém hřbitově (foto P. Slavíček).

RC Kostičky
V Kostičkách všechno běží tak, jak
má. Děti cvičí, malují, vyrábějí a hrají si.
Maminky ale nezahálí. Na první adventní sobotu pro vás ve spolupráci s obcí
připravily druhý Vánoční jarmark. Tentokrát jsme termín posunuli již na první
adventní sobotu. Na jarmarku se stejně
jako loni daly koupit různé vánoční artefakty jako svícny,perníčky i drobné dárky,
atmosféru ještě doplnila teplá medovina.
Dětští návštěvníci si kromě jiného mohli
napsat Ježíškovi,nebo si vyzkoušet zdobení vánočního stromku, aby jim to doma
pak lépe šlo. Jarmark pořádáme proto,
abychom si i v Postupicích připomněli, že
začíná vánoční čas. Na jedno odpoledne,
těsně před tím, než začneme uklízet, péct
cukroví a nakupovat dárky, jsme se zastavili,nadechli,popovídali s přáteli a udělali
si radost koupením nějaké té drobnosti.
V prosinci Kostičky také poprvé
pořádaly kreativní odpoledne. Každý,
kdo měl zájem, se naučil z pediku plést
vánoční ozdoby. Stejně tak jako jarmark,
dílna i návštěva Mikuláše v Kostičkách
proběhla po redakční uzávěrce. O tom,
jak to vše dopadlo, Vás rádi budeme informovat příště.
Konec roku je za dveřmi, a tak se
v Kostičkách pomalu chystáme na rok
další. Určitě bychom chtěli zopakovat jak
Velikonoční, tak Vánoční jarmark, děti se
mohou těšit na oblíbený Pohádkový les.
Pokračovat bychom chtěli i v kreativních
dílnách. Jarní dětský bazar nebyl úplně
úspěšný počin, ale zkusíme vylepšením
organizace bazar ještě jednou uspořádat.
A pokud bude nápad, třeba přibude i
něco nového.
Jménem Kostiček přeji všem hezké
Vánoce a úspěšný vstup do Nového roku.
Chtěla bych také poděkovat všem,kteří se
tento rok podíleli na chodu RC. Jsou to
maminky, tatínkové, v mnoha případech
babičky a dědečkové i různí bezejmenní
dobrovolníci. V neposlední řadě děkujeme za neustálou podporu OÚ Postupice
a ZŠ Postupice.
Na shledanou v roce 2011.
Štěpánka Tůmová
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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
Vyučování trochu jinak
O prázdninách jsem si na internetu našla „Příběh Pražského
hradu – Hra o hrad“ pro děti základní školy.
Hned 1. září jsem to oznámila
dětem. Pojali jsme to jako projekt. Všichni pracovali a věnovali
se tomuto tématu v září a říjnu.
Shromáždili jsme různé materiály
– knížky, pohledy, zápisy z internetu, obrazový materiál, články
z časopisů, informační letáky, fotografie, pověsti apod. Ráno před
vyučováním jsme četli pověsti a ve
vyučovacích hodinách zpracovávali zápisy a ilustrace do kulturních
sešitů, na dané téma tvořili věty,
vyprávění, dramatizace, slovní úlohy a ve vlastivědě probírali téma
„Praha, hlavní město“.
Vyvrcholením byl výlet do Prahy prohlédnout si Hrad a zahrát si
hru. Děti byly rozděleny do čtyř
skupin – služebníci, strážci, řemeslníci a umělci. S velkým zájmem a
zodpovědně plnily všechny úkoly.
Po skončení hry jsme si ještě jednou prošli muzeum, prohlíželi si a
povídali o exponátech, které nebyly zahrnuty do hry. Zbylý čas jsme
věnovali dalším objektům Hradu.
Domů jsme přijeli až navečer.
Následující den odpoledne jsme
k nám do třídy pozvali naši paní
ředitelku. Děti jí vyprávěly a ukazovaly svoje zápisy a poznámky.
Jaroslava Kostohryzová
Hodnocení dětí:
Michal, 4. tř.: Nejvíc se mi líbilo,
že jsme chodili v muzeu a hledali
otázky a plnili je. První otázka byla
na džbánek s malým uchem a
k čemu sloužil. Napsali jsme k nalévání vody. Druhým úkolem bylo
nakreslit, jak by vypadal znak nad
dveřmi. Třetí a čtvrtý byl podle
naší fantazie kreslit okno kostela
a masku. Pátým úkolem bylo na-

Školáci na Pražském hradě u jižního vchodu.
malovat, jak by z dudáka na fontáně
stříkala voda. Šestý a sedmý úkol
byl těžký. Měli jsme najít kladívko
a napsat, k čemu slouží. Napsali
jsme k vyrývání a zaťukávání dláta.
Posledním úkolem bylo najít trosku
sochy, která není celá a dokreslit ji.
Tato hra mě moc bavila.
Nikola, 4. tř.: Bylo to moc zábavné a chtěla bych znovu.
Ondra, 4. tř.: Líbil se mi žulový
monolit. Procházeli jsme celým
hradem.
Katka, 5. tř.: Líbil se mi žulový monolit. Procházeli jsme celým hradem.

Přání
Vážené kolegyně, kolegové a zaměstnanci školy. Po náročném předvánočním čase přicházejí dny odpočinku v
podobě vánočních prázdnin. Stejně
vím, že se myšlenek na školu a děti
nezbavíte, stejně budete přemýšlet,
jak jim připravit něco zajímavého a co
ještě udělat jinak. Ale chci vám popřát,
abyste si odpočinuli a načerpali hodně
sil do větší „poloviny“ školního roku.
Šťastné a veselé vánoční svátky všem.
Miroslava Ottlová

Krátce ze školy
22.10. - Divadélko pro školy – vynikající představení herců z Hradce
Králové, 1. st. pohádka, 2. st. vývoj
českého divadla s ukázkami z Osvobozeného divadla, díla K. Čapka,
Semaforu, muzikálu Balada pro
banditu, Divadla J. Cimrmana.
25.10. - plavecké závody Benešov
– body přivezli Marek Brabenec a
Patricie Němečková.
5.11. - Středočeský taneční pohár
Benešov – skupina Super Girl (Lucie
Koukalová, Veronika Koukalová,
Nikola Dušková) získala ve své kategorii 2. místo.
6.11. - Vítání občánků, děti z MŠ
a flétničky zpříjemnily slavnostní
chvíli.
16.11. – vynikající výchovný koncert Miloše Dvořáčka – profesionálního bubeníka. Hraje od dvanácti
let. Prošel folkem, jazzem, blues a
různou studiovou prací. Jeho současný směr je alternativní. Jako partner pracuje např. s Ivou Bittovou,
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Vladimírem Václavkem, Robertem
Křesťanem, Wabi Daňkem, Pavlem
Dobešem, Bohoušem Josefem nebo
Irenou Budweiserovou. Spolupracoval na filmech F. A. Brabce „Kytice“
a Marie Poledňákové „Jak se krotí
krokodýli“.
22.11. – poslední plavání MŠ, 2., 3.
tř., děti dostanou vysvědčení
Z připravovaných akcí:
24.11. - aranžérská soutěž SZeŠ
Benešov
25.11 – ekologická soutěž „Zachraňte
Afriku“ v Neveklově, soutěž „Postav
si svůj dům“ v Neveklově, soutěž Policie ČR „Vím, co smím“ v Benešově
26.11. – Pohádková noc
3.12. – Mikulášská nadílka

Podblanické ekocentrum
Již dvakrát jsme v tomto školním
roce zavítali do Podblanického
ekocentra ve Vlašimi. Připravují
zde pro žáky základních škol zajímavé výukové programy. Ekocentrum je moderně zařízené a pro naši
Sestry Koukalovy a Nikola Dušková
na Středočeském tanečním poháru.

Výchovný koncert Miloše Dvořáčka v Postupicích.
školu velmi výhodně situované.
Poprvé si žáci 8. ročníku
„vytvářeli krajinu“. Zahráli si na
jednání městského zastupitelstva.
Každý z nich měl nějakou roli
např.: starosta, stavitel, projektant,
dopravce či investor. V této roli hájili své zájmy a podávali návrhy při
územním plánování města Vlašimi.
Dohadovali se na hranicích zastavěného území, výstavbě obchodně-zábavního centra a jiných projektech k realizaci. Budete se divit,
ale žáci přijali tyto role naprosto
zodpovědně a jednali téměř jako
skutečné zastupitelstvo. Dohadovali se, zamítali, schvalovali, zkrátka spolupracovali jako jeden tým,
který musí vyřešit zadaný úkol.
Podruhé navštívili ekocentrum žáci 8. a 9. ročníku. Výukový
program se nazýval: „Jak chutná
prales.“ Nejprve se seznámili se
svými lektory a každý vyslovil své
přání, kterou zemi by rád navštívil.
Poté byli rozděleni do 4 členných
skupin, ve kterých se proměnili
v rodiny žijící v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, obývající oblasti tropických
deštných pralesů. Každý z nich měl
svá pole, na kterých hospodařil.

Ale museli se také postarat o své
děti, které posílali do školy a na
lékařské prohlídky. Při živobytí jim
pomáhala firma Fair trade „férový
obchod“, která v rozvojových zemích zajišťuje spravedlivý obchod
se zdejšími zemědělci. Obyvatelé
dostávají poctivě zaplaceno a
mají slušné pracovní podmínky.
Zakazuje dětskou práci a zotročování. Zpřístupňuje zdravotní péči
a vzdělávání. Většina výrobků této
firmy pochází z ekologického zemědělství a je kvalitní.
Po zakončení programu jsme si
ještě prohlédli handicapované živočichy ve zdejší stanici. Nejvíce se
dětem líbil rys ostrovid, který vypadal jako plyšový, ale ukázal nám,
že zaútočit a „ vystrčit drápky“
umí také. Dále nás zaujal štěkající
krkavec, který dokáže napodobit
všelijaké zvuky a dokonce mluví.
Viděli jsme mnoho dalších živočichů a seznámili jsme se s jejich
ochranou.
V ekocentru se nám líbilo a
těšíme se na další výukové programy.
Mgr. Michaela Šetková
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ZŠ a MŠ Postupice Vás zve na

Vánoční koncert ve škole
17. prosince 2010 od 18. hod.
Ve vestibulu ZŠ Postupice účinkují: Sukův komorní sbor Benešov
Dirigent: Helena Sochová
Host: Ctirad Sedláček - varhany
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Podzim v MŠ

Postupičtí ochotníci

Léto skončilo a podzim na nás
vykukoval ve školce i na zahradě. Snažili jsme se rozpohybovat rodiče a děti
podzimním výšlapem na Blaník, ale
zřejmě dali přednost práci na zahradě, a
tak se z příjemného výletu za krásného
slunečného počasí radovalo jen několik
málo rodin. Možná jejich příslušníci
netušili, že na Blaníku na nás čekal zlatý
poklad. Snad příště...
Zato tradičního Lampiónového
setkání se zúčastnil rekordní počet dětí,
rodičů a přátel. Je povzbudivé, že tato
akce je dětmi i rodiči oblíbená. Dlouhý lampiónový had se táhl ulicemi od
školky až na zahradu u kolotoče, kde si
účastníci opekli buřtíky. Rodiče stálo
spoustu přemlouvání, aby od ohně a
lampiónů své potomky dostali domů
do postýlek.
Další, dětmi oblíbenou akcí, je
podzimní Zamykání zahrady. Děti musely najít zlatý klíč a pomocí kouzelné
říkanky uložit zahradu k zimnímu
spánku, aby se na jaře probudila svěží
a krásná k jejich hrám. Jako poděkování jim skřítek Alois přinesl sladkou
odměnu.
K podzimu tradičně patří i zhlédnutí představení Bystřického divadelního
festivalu, návštěva farmy Kozlových v
Milovanicích, účast na výlovu rybníka
a dlouhé vycházky do lesa a do přírody.
A co přinese další období? Nechme
se překvapit...

Dlouho avizovaná premiéra Limonádový Joe byla již dopředu zcela
vyprodána. Velký zájem diváků těšil
i děsil zároveň. Herci cítili velkou
zodpovědnost, zvláště když se jedná
o skutečný muzikál s poměrně náročnými dialogy. Ale diváci byli úžasní
a vlastně hráli také. Takže představení bylo obrovským zážitkem pro
obě strany, jak bylo možné usuzovat
z reakcí po představení. Ohlas publika byl tím nejkrásnějším oceněním
několikaměsíční práce (zkoušky
probíhaly každý týden již od konce
srpna). Všichni herci odvedli skvělou
práci. Nelze říct, kdo byl dobrý a kdo
lepší. Doug Badman (Petr Suchý) se
s postavou sžil jak fyzicky, tak psychicky, Hogofogo (Václav Šesták) při-
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dal chtěné i nechtěné komické prvky,
zpěv Tornádo Lou (Marta Filandrová)
zaskočil nejednoho odborníka, Winnifred (Michaela Šetková) byla rafinovaně nevinná, Abe (Zdeněk Janů)
překvapil propracovaným image své
postavy, Limonádový Joe (Stanislav
Šetek) si jedinečně užil roli obdivovaného muže, Grimpo (Jiří Kladiva) se
vytáhl v hřbitovní scéně. Jeho parťák
Dakota Kid (Miroslav Fürbacher)
s elegancí kovboje předvedl mužné
spodní prádlo a Mexiko Kid (Jan
Průcha) procítěně zazpíval tklivou píseň na začátku druhé půlky. Barman
(Pavel Filandr) neměl roli náročnou
na text, zato pohybu tam také neměl
mnoho. Přesto byl nezastupitelný. Velkou předností celého představení byla
živá hudba, kterou bravurně zajistila
Nana Kobaladze a úžasné taneční kreace barových tanečnic (Blanka Jíšová,
Anna Suchá, Monika Zachová, Eva
Venderová, Jana Fürbacherová, Hana
Kladivová, Edita Filandrová). Díky
jejich vstupům jsme si místy mohli
připadat jako na Broadwayi.
Repríza představení bude 26.
února 2011. V případě velkého zájmu
budou dva termíny.
Bylo to velmi povedené představení a laťka je opět o něco výše. Ale postupičtí ochotníci rostou s úkoly. Těšme se na další premiéru, která bude
samozřejmě v listopadu roku 2011.

Hana Kladivová a Kamila Marešová,
učitelky MŠ
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Krátkou scénku o narození Ježíška
zahranou a zazpívanou dětmi uvidíte
od 22 hodin na půlnoční mši svaté
v kostele sv. Martina.
Mgr. Blanka Jíšová, Foto: Tomáš
Podhola, Fajn Foto.

Program RC Kostičky
Pondělí od 20 hod. - Břišní tance
Úterý od 14,30 hod. - Herna
Středa od 16 hod. - Břišní tance pro
malé
Čtvrtek od 10 hod.
Sudý týden – Šikovné ručičky
Lichý týden - Cvičení dětí od 1 roku
Pátek od 15 do 17 hod. - Dovádění
v tělocvičně (17. 12. 2010, 7. a 21.1.,
5. a 18. 2., 4. a 18. 3. 2011)
Pokud by se našla maminka,
která by ráda pomohla se zajištěním
programu pro ty úplně nejmenší
nechodící miminka, budeme velmi
rádi. Kontaktovat nás může na tel.
čísle 603 105 829 nebo elektronicky
na rckosticky@seznam.cz .

Jak se žije v Postupicích
Ten, kdo žije v Postupicích již
nějakou dobu, určitě ví, kde se říká

Křížek byl po nájezdu vandalů rozbitý na mhoho kusů.
„Na Hrobech“. Také ví to, že k tomuto místu patří malý pomníček s
křížkem, připomínající přítomnost
Švédů v Postupicích za třicetileté války. Také ví to, že pomníček několik
let na svém místě nebyl. A určitě zaregistroval, že to není tak dlouho, co
se opravený křížek vrátil na své místo,
a to i s pěknou lavičkou. Ti opravdu
všímaví si pak určitě v létě všimli
toho, že křížek už zase na svém místě
nestojí. Zřejmě někomu překážel, a
tak se rozhodl jej prostě odstranit.
Komu? Vandalům.
Těm bohužel nepřekáží jen křížek, někdy to jsou značky, někdy
popelnice, jindy vyvěšené plakáty.
Ale vraťme se ke křížku. Křížek měl
tak trochu štěstí v neštěstí. Vandal,
který křížek poničil, byl odhalen

a došlo k nápravě. Na místě je sice
křížek jiný, ale místo není opuštěné
a to je dobrá zpráva pro všechny. A
vandalové aspoň vědí, že ne vždy jim
vše projde.
Určitě je pro mnohé nepříjemné,
že v době, kdy se ve vsi začíná probouzet společenský život, kdy různé
spolky svojí činností dělají zábavu pro
ostatní a snaží se o obnovení dobrých
sousedských vztahů, se skupina lidí
zjevně s jinými životními hodnotami
ukazuje nejpilnějším spolkem co do
počtu zorganizovaných „ akcí“. Snad
si brzy uvědomí, že jejich činy nejsou
ani správné, ani morální a podobných
nepříjemností bude ubývat.
Štěpánka Tůmová
Znovu opravený křížek.

ZŠ a MŠ Postupice Vás zve na:

Vánoční den ve škole
21. prosince 2010
Od 8 hodin - Bleší trh
Přijďte si něco koupit a tak ocenit nápady a práci dětí.
Od 17 hodin - Vánoční besídka
Děti si pro Vás připravily koledy, tanečky, scénky, hru na flétnu, předvedou
Vám, co umí. . .
A skončí se - Diskotékou
Zůstaňte tu a zatrsejte si s námi. O diskotéku se postarají žáci 9. třídy.
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Po s t u p i c

Připravil Jiří Šesták
Od paní Cacákové jsem získal
tuto fotografii pocházející asi z roku
1945, která mi přiblížila vzpomínky
na dětství. Vzpomínám si na zahradu
paní Mařenky Pavlátové s klasickou
boudou, ve které majitelé přespávali,
když hlídali pole jahod před zlodějíčky. Ale hlavně při pohledu na dobový
snímek vzpomínám na potok, jehož
břehy byly od Paperáku až do ústí
Dolejšáku krásně upraveny, nebyl zde
jediný strom. A tak jsme s kamarády
sjížděli na lodičkách celou trasu. Při
cestě do Chalup, inspirován touto fotografií, jsem se podíval na Postupice
ze stejného místa, odkud byl kdysi
snímek pořízen. Tento krásný pohled
je dnes zakryt stromy a křovinami,
což je vidět na fotografii ze současné
doby.
Na současném snímku je zachycen pohled na Postupice zhruba ze
stejného místa cestou do Chalup. Ze
srovnání snímků je zřejmé, jak jsme
doslova „zarostlí“. I „sebezelenější“
občan občas musí uznat, že v našich
Postupicích je zeleně až příliš. Různé náletové porosty, neudržované
pozemky jsou doslova zaplaveny
různorodou zelení. Možná by neškodilo, kdybychom se dvakrát zahřáli.
Nejprve při zpracování přebujelých
dřevin a ty pak využili jako poměrně
ekologický otop.

Postupický zpravodaj je občasníkem obecního úřadu v Postupicích, vychází 4x ročně, distribuce zdarma do všech
domácností na Postupicku. Číslo 29 vyšlo 8. prosince 2010.
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