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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Srážka vlaků - největší neštěstí na místní železnici, které se stalo 4. 7. 1932 nedaleko Znosimi.

Z pamětní knihy železniční stanice v Postupicích
Člen redakční rady našeho Zpravodaje pan Jiří Šesták, poskytl k otištění výpisky z pamětní knihy železniční stanice v Postupicích, které získal během času
při své, pro naši obec záslužné, práci kronikáře. Zpravodaj je bude přinášet na
pokračování s jen nezbytnými úpravami původního textu.
Stanice Postupice, 10 km vzdálená od Benešova, leží vlastně na úpatí
Českomoravské vysočiny. Spolu s Vlašimí jest výchozí stanicí na Blaník.
Krásné okolí s mnoha rybníky, potokem Chotýšankou, drobnými poli a
hlubokými lesy dává Postupicím všechny podmínky k rekreačnímu pobytu.
Samotná stanice se nachází v osadě Lísek, mající asi 30 čísel. Městys Postupice jest vzdálen 1.2 km. Přímo pod nádražím je velký rybník, v jehož hladině
se odráží starobylý zámek Jemniště, vzdálen asi 200 m.
S výstavbou dráhy Benešov-Vlašim bylo započato před rokem 1895.
Původní trať měla vésti ze stanice Benešov přes Černý les, nad Podhájí k Pozovu, podél údolí Chotýšanky, nad Podlesí (tam přemostění), dále k Milovanicům, k myslivně pod Domašínské hory (zde trať měla přejíždět státní
silnici) a po polích severozápadně od Domašína k okresní silnici z Vlašimě
do Radošovic. Severně nad Vlašimí byla navržena vlašimská stanice. Od tohoto návrhu bylo však později upuštěno.
Místní dráha z Benešova do Vlašimi byla slavnostně otevřena dne 15.
prosince 1895. Přesně o 9. hodině vyjel zvláštní vlak, vyzdobený praporky a
chvojím, z benešovského nádraží. Trať dráhy byla 23 km dlouhá a vykazuje
nejvyšší stoupání 25 metrů na jeden kilometr. Provoz udržovaly denně dva
Pokračování na str. 3

dostává se vám do rukou další
číslo Postupického zpravodaje.
Skončil rok 2006, a tak mi dovolte
krátké zhodnocení uplynulého
období. Loňský rok byl náročný
nejen tím, že bylo nutné dokončit
akce rozpracované, ale hlavně
zahájením mnoha nových. O
náročnosti
svědčí
skutečný
přehled hospodaření obce za rok
2006. Plánované příjmy obce byly
rozpočtovány ve výši 11.135.560,Kč, skutečně dosažené příjmy
činily 16.154.881,- Kč, plánované
výdaje ve výši 15.990.360,- Kč se
vyšplhaly na částku 18.693.075,Kč, přičemž schodek rozpočtu
byl kryt přebytkem hospodaření
z minulých let. I přes vysoké
výdaje
skončilo
hospodaření
obce s kladným výsledkem a
zůstatek finančních prostředků
na běžném účtu k 31. 12. 2006
činil 4.810.996,- Kč.
Považuji za důležité ještě
zmínit informaci o získaných
dotacích, které sice vylepšují
rozpočet obce, ale k jejich
získání vždy patří značné úsilí,
administrativní
náročnost
i
zdolávání mnohých překážek a
úskalí. O to více těší fakt, že obec
obdržela za loňský rok dotaci
na rekonstrukci sochy sv. Jana
Nepomuckého ve výši 70.000,Kč, dotaci na rekonstrukci
komunikace
do
Buchova
1.126.000,- Kč, na rekonstrukci
střechy „staré školy“ 125.000,- Kč,
na obnovu a doplnění dopravního
značení 61.000,- Kč, na zajištění
oslav výročí obce 380.000,- Kč,
na vybudování dětského hřiště
Pokračování na str. 3
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U s n e s e n í 2006

z veřejného jednání Zastupitelstva
obce Postupice ze dne 19. 12. 2006
1) ZO bere na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání
hospodaření
obce
Postupice za rok 2006.
2) ZO neschvaluje odprodej části
pozemku
parc.č. 1459/1, ostatní
plocha, v k.ú. Milovanice paní Anně
Strymplové, bytem Přistoupimská
398/4, Praha.

že přijatá rozpočtová opatření budou
předložena ZO při prvním zasedání
roku následujícího.
8) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
ve výši 20 tis. Kč panu Luboši
Hovorkovi, bytem Vrbětín č.p. 5,
na vybudovanou domovní čistírnu
odpadních vod (ČOV) u novostavby
rodinného domu ve Vrbětíně na
pozemku parc.č. 1174/9 a dalších dle
rozhodnutí Č.j.Vod 235-22844/2005
Městským úřadem Benešov.

3) ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc.č. 1334/1 ostatní plocha,
v k. ú. Čelivo, o výměře 100 m2 za
účelem uskladnění topného dřeva pro
Jozefa Kotka, bytem Čelivo č. p. 23.
Pronajata bude část výše uvedeného
pozemku v prostoru pod silnicí z
Čeliva do Nesper naproti pozemku
par.č. st. 3/1 v k.ú. Čelivo. Pronájem
bude sjednán za obvyklých podmínek
a platných cenových předpisů.

9) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
ve výši 20 tis. Kč manželům Karlu
a Dagmar Zoubkovým, bytem
Postupice, Blanická 97, ve výši
20 tis. Kč na vybudování ČOV u
nemovitosti č.p. 97.

4) ZO schvaluje pronájem bytové
jednotky 1+1 v budově OÚ pro Václava
Pošmurného, trvale hlášen Chotýšany
č.p. 54, za podmínek: nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 20.
12. 2006 do 31. 7. 2007, výše nájemného
bude 4.000,- Kč/ 1 měsíc.

11) ZO schvaluje rozpočet svazku
obcí CHOPOS na rok 2007.

5) ZO schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2006 o změně obecně
závazné vyhlášky č. 2/2000 o použití
účelových prostředků „Fondu rozvoje
bydlení“ na území obce Postupice.
6) ZO schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2006 o změně vyhlášky
č. 4/2003, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
(trvale hlášení – 470,- Kč/osoba/rok,
nemovitosti – 500,- Kč/rok, živnostníci
– 1.960, Kč/rok).
7) ZO vyslovuje starostovi obce
předběžný souhlas k provedení
nezbytných rozpočtových opatření za
období od posledního zasedání ZO (tj.
od 13. 11. 2006) do konce roku s tím,

10) ZO schvaluje rozpočtové
provizorium na období od 1. 1. 2007
do doby schválení rozpočtu obce na
rok 2007.

12) ZO jmenuje do výboru svazku
obcí CHOPOS jako své zástupce
Miloslava Půtu a Ladislava Pěkného.
13) ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci na vybudování dětského
hřiště v osadě Lísku a o dotaci na
dovybavení místní knihovny v
Postupicích.
14) ZO bere na vědomí vyúčtování
nákladů na žáka v Základní škole v
Postupicích (výpočet příspěvku na
neinvestiční výdaje v příspěvkové
organizaci).
15) ZO schvaluje zřízení depozitního
účtu u KB Benešov za účelem
převodu finančních prostředků z
běžného účtu na výplatu mezd za
období prosinec 2006, jež budou
vyplaceny v lednu 2007.
16) ZO souhlasí s tím, že nebude v
účetnictví PO ZŠ a MŠ Postupice
prováděno oddělené sledování výdajů
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na žáka 1. a 2. stupně.
17) ZO bere na vědomí informaci
starosty o jednání obce s p. Zdeňkem
Reissigem ve věci majetkoprávního
vypořádání pozemků dotčených
bývalou skládkou.
18) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
ve výši 3.000,- Kč K-centru Benešov.

U s n e s e n í č. 1/2007

z veřejného jednání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 20.2. 2007
1) Zastupitelstvo obce (ZO) schvaluje
rozpočet na rok 2007. Celkové příjmy
jsou plánovány ve výši 11.581,35 tis.
Kč, celkové výdaje ve výši 13.828,01 tis.
Kč. Návrh rozpočtu je nevyrovnaný,
schodek bude kryt finančními
prostředky na běžném účtu, jejichž
stav k 31. 12. 2006 byl 4.810,10 tis. Kč,
čímž je vytvořena rezerva rozpočtu ve
výši 2.563,44 tis. Kč. ZO zplnomocňuje
starostu obce rozhodovat o čerpání
běžných
finančních
prostředků
na výdaje rozpočtu 2007 v rámci
jednotlivých položek paragrafového
třídění.
2) ZO nebude měnit výši odměn
zastupitelů obce.
3) ZO schvaluje Strategii rozvoje
regionu Posázaví na období let 2007
– 2013 včetně strategických plánů
Leader.
4) ZO schvaluje podmínky odprodeje
3 parcel v Postupicích pod OÚ,
určených pro výstavbu rodinných
domů (1. parc. č. 92/13 – 1.474 m2,
2. parc. č. 92/14 – 1.623 m2, 3. parc. č.
92/15 – 1.737 m2). Cena každé z nich
bude 250.000,- Kč. Náklady spojené s
převodem těchto nemovitostí uhradí
Obec Postupice.
5) ZO schvaluje konečná rozpočtová
opatření č. 6 a 7 provedená do 31. 12.
2006.
6) ZO schvaluje možnost odprodeje
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3 staveb uskutečněných v rámci
Plynofikace Obce Postupice (1.
„Plynofikace
obce
Postupice
– dostavba“, 2. „Prodloužení STL
Plynovodu Postupice“, 3. „Stavba
tří plynových přípojek (včetně
prodloužení STL plynovodu)“.
7) ZO schvaluje přerozdělení
hospodářského výsledku ZŠ a
MŠ Postupice (121.653,84 Kč do
rezervního fondu a 30.000,- Kč do
fondu odměn) a změnu výše limitu
pokladní hotovosti z 15.000,- Kč na
25.000,- Kč.
8) ZO schvaluje výši příspěvku do
tomboly na ples o. s. Záškolák ve výši
3.000,- Kč.
9) ZO schvaluje příspěvek na činnost
1.000,- Kč pro Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Benešově.
10) ZO bere na vědomí zprávu o
poměru vložených financí do rozpočtu
svazku obcí CHOPOS a návratnosti v
dotacích obdržených jednotlivými
obcemi.

U s n e s e n í č. 2/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 7. 3. 2007
1) Zastupitelstvo obce (ZO) schvaluje
odprodej tří stavebních pozemků v k.
ú. Postupice parc. č. 92/13 manželům
Jindřichu a Monice Chudlařským,
Školní 150, 257 01 Postupice, parc.
č. 92/14 Michalu Půtovi, Zahradní
215, 257 01 Postupice a Haně Pěkné,
Bedřichovice 18, 257 03 Jankov, parc.
č. 92/15 Martinu a Renatě Svatkovým,
J. Franka 1733, 256 01 Benešov, za
podmínek stanovených usnesením
ZO ze dne 20. 2. 2007 s tím, že souhlasí
s umožněním splátek kupní ceny
způsobem uvedeným v zápise ZO,
nejpozději do 15. 8. 2008. Obec si
současně vyhrazuje předkupní právo
po dobu 7 let od provedení vkladu
vlastnického práva Katastrálním
úřadem v Benešově.
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Z pamětní knihy...

v Milovanicích 50.000,- Kč,
vybavení jednotky dobrovolných
hasičů radiostanicí 17.000,- Kč.
Na rok 2007 je plánován
rozsah investic do rozvoje
správního území opět značný,
svědčí o tom schválený rozpočet
na rok 2007 (naleznete jej na
další straně).
Na závěr mi dovolte vyslovit
přání, aby prostředky každoročně
vynakládané na rozvoj obce a
osad byly chápány jako úsilí
a snaha celého zastupitelstva
reagovat na oprávněné potřeby,
ale i podněty všech občanů.

Jak jsme se již zmiňovali v
minulém čísle zpravodaje, rádi bychom v letošním roce investovali
prostředky do přípravy projektové
dokumentace na rekonstrukci
budovy „staré“ školy, poškozené
v loňském roce požárem.
V pravé přízemní části domu je
několik místností, na které navíc
navazuje zahrada. Hledáme tedy
využití pro tyto prostory a rádi
uvítáme nápady ze strany našich
obyvatel.
Děkujeme těm, kteří na naši
výzvu již reagovali a vyzýváme
další případné zájemce k předání
návrhů v písemné formě nebo
e-mailem na obecní úřad.

vlaky. Výnos z dráhy nebyl hned
na počátku valný, ale správní rady
z pozdějších dob vykazují stoupající zlepšení tak, že již 1. října 1902
byl zahájen provoz na prodloužené trati z Vlašimi do Dolních
Kralovic. Také byly vypracovány
projekty na připojení dráhy buď
z Trhového Štěpánova do Zruče
nad Sázavou, nebo z Tábora přes
Mladou Vožici do Vlašimi. Tím
by se dostalo krajině Podblanicka
železničního spojení od Tábora do
Kutné Hory a Kolína. Žel k tomu
nedošlo.
V roce 1934 se ve zdejším kraji
konaly velké vojenské manévry. Na
našem nádraží byl intendanční (týlový) park od 1. jezdecké brigády.
Na trati operoval obrněný vlak.
První přednosta stanice se jmenoval Vincenc Štrupl, který ještě
v letech války 1939-1945 trávil
penzi v Nové Bystřici. Po něm od
25. dubna 1900 ještě správce stanice Florián Hejduk konal zde do
roku 1906 dopravní službu. Jinak
stále do roku 1938 konala se zde
zjednodušená dopravní služba,
kterou řídila až do velké srážky
vlaků dne 4. července 1932 mezi
Domašínem a Vlašimí stanice
Benešov. Následkem srážky vlaků
bylo dne 1.října 1934 předáno
dirigování dopravní služby stanici
Vlašim, která tuto funkci podržela
do roku 1938.
V roce 1938, kdy Němci naši
krásnou zemi oloupili o pohraniční území, přišli z pohraničí zaměstnanci a započala se na místní dráze
Benešov-Dolní Kralovice opět konat normální dopravní služba.
Vedení stanice od vrchního
provozního dozorce Josefa Marušky převzal 4. dubna 1939 vrchní
provozní oficiál František Ibl.
V roce 1943 byla zřízena vlečka
firmy Josef Opatrný.

Miloslav Půta

(upraveno, pokračování příště)

Pokračování ze str. 1

Miloslav Půta

V krátkosti z obce
Obec Postupice plánuje dotisk
publikace o historii obce, vydané
u příležitosti předloňského výročí.
Prosíme zájemce, aby se registrovali na úřadě. Teprve podle zájmu
stanovíme celkový počet dotisku.
V případě alespoň 50-ti zájemců by cena publikace neměla
překročit 330,- Kč.

Pokračování ze str. 1
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Rozpočet obce na rok 2007
Schválený Zastupitelstvem obce Postupice na svém
zasedání dne 20. 2. 2007.

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob sdílená
Daň z příjmů fyzických osob dle zvl. sazby
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek znečišťování ovzduší
Správní poplatky
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Odpad třídění
Daň z nemovitosti
Poplatek lázeň. a rekreační pobyt
Příjem z hospodaření v lesích
Příjem z pronájmu hrobových míst
Příjem za vodné
Těžební prům. – lom Mladovice
Příjmy z poskytování služeb (kopírka, telefon)
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu bytových prostor
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Příjmy z pronájmu movitých věcí (valník.., tržby
Š706, Zetor..)
Příjmy z pronájmu zasedačky
Příjmy z úroků
Plnění pojistné události – st. škola
Splátky půjček od obyvatel
Příjmy z prodeje pozemků
Dotace na školství a výkon státní zprávy
Neinv. dotace od obcí na žáky
Poplatek ze vstupného
Poplatek ubytovací kapacita
Poplatky za užívání veřejného prostranství
VPH
Odvod výtěž. z provozu loter.

1.500.000
290.000
80.000
1.700.000
69.600
2.800.000
1.600
40.000
627.000
26.000
49.000
1.100.000
4.000
493.000
15.000
150.000
70.000
17.000
20.000
125.000
109.000
60.000
18.000
50.000
500.000
225.260
600.000
227.790
297.460
3.000
3.000
1.000
40.000
40.000
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Odvádění a čist. odpad. vod
Nájem z plynovodu
Knihovna - poplatky
CELKEM PŘÍJMY

220.000
8.640
1.000
11.581.350

VÝDAJE
Psí útulek
Lesy
Obchod
Místní komunikace
Benebus
Pitná voda
ČOV odp. vody, kanalizace
Rybníky
MŠ (Vlašim)
ZŠ
Místní knihovna
Kronika
Kapličky
Církev
SPOZ
TJ SOKOL
Dětská hřiště
Byty
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Místní hospodářství
Nebezpečný odpad
Komunální odpad
Zeleň
Důchodci
SDH- hasiči
Zastupitelstvo obce
Správa OÚ
Peněžní ústavy
Daň – obec
Ostatní činnosti
CELKEM VÝDAJE

9.000
261.550
6.000
1.661.100
99.640
2.307.200
1.000.000
240.000
2.660
1.800.000
127.500
4.000
170.000
90.000
67.500
100.000
143.000
54.100
526.000
450.000
57.500
797.900
14.000
748.500
86.000
26.000
118.600
750.500
1.978.500
17.000
69.600
44.660
13.828.010

Obecní úřad v Postupicích vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček
z „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Postupice, příjem žádostí do 30.3. 2007 do 13,30 hod.

Úvěr lze poskytnout na 2 roky s úrokem 3% na následující aktivity:
Na obnovu střechy (krytina i konstrukce starší 10 let) - horní hranice 100 tis. / 1 dům, zřízení plynového nebo el. topení
ve stávajícím domě - 60 tis. / 1 byt, obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let - 50 tis. / 1 byt,
zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let - 100 tis. / 1 byt, vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v bytě, kde
dosud není - 50 tis. / 1 byt, obnova a zřízení rozvodů vody, odpadů, plynu a tepla ve stávajícím domě - 50 tis. / 1 byt, na střešní
nástavbu bytů rušící ploché střechy - 200 tis. / 1 byt, na vestavbu bytů do původního prostoru - 150 tis. / 1 byt, zřízení
malé ČOV (týká se jen osad naší obce, popř. území mimo spádovou oblast ČOV) - 20 tis. / 1 byt.
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Z činnosti SPOZ

A pak tu máme zlaté a diamantové svatby. Je to významná
událost v životě manželů. Vždyť
50 a 60 let společného života se
dožívá jen málo manželských
dvojic. A my jim rády k tomuto
významnému dni popřejeme pevné zdraví, štěstí a lásku. Přidáme
též dáreček a samozřejmě ženám
květinu. Dle možnosti se účastní
i zástupce OÚ. Tento významný
den zapisujeme do kroniky na památku pro příští generace. Rády
bychom popřály všem, ale…..

Sbor pro občanské záležitosti
při Obecním úřadě v Postupicích pracuje ve složení: Radka
Marešová, Jana Machová, Karolína Konšelová, Jana Macháčková,
Anna Vilímková, Alena Kaucká a
Hana Hrbková.
Činnost SPOZ je různorodá
a všechny členky do této práce
vkládají svůj volný čas a hlavně
srdce. Úzce s námi spolupracuje
také pan starosta Miloslav Půta a
pracovnice OÚ.
Vedeme evidenci našich spoluobčanů, kteří dosáhli věku 60-ti
let a zasíláme jim blahopřání.
Osobně je navštěvujeme při příležitosti 70, 75, 80 let a dále každý
rok. Přinášíme dárkový balíček,
blahopřání a ženám při „kulatých“ výročích také květinu. Jsme
velmi rády, když naše návštěva
potěší, když můžeme udělat radost těm, kteří si to moc zaslouží.
Máme také pamětní knihu, která
je určena oslavencům od 80-ti
let věku při jejich významných
životních výročích.
Další velmi milou činností
členek SPOZ je vítání nových
občánků mezi občany Postupic.
Tuto malou slavnost pořádáme
2x do roka, podle počtu narozených dětí. V loňském roce se ale
vítání občánků neuskutečnilo.
V jarních měsících byl malý počet narozených dětí a na podzim
byla zasedací místnost pronajata
MŠ Chotýšany. Vzhledem k tomu
nebyly vhodné prostory pro pořádání této slavnosti. V současné
době připravujeme vítání na 21.
dubna 2007. Nových občánků
máme tentokrát opravdu hodně. Pozvání dětí, rodičů a jejich
příbuzných zajišťuje OÚ a my se
těšíme na jejich účast.
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My se prakticky nikde o tomto
výročí v životě manželů nedozvíme. Neexistuje dostupná evidence, kde bychom toto zjistily.
Prosíme tedy touto cestou děti,
sousedy a známé oslavenců, kteří
o této události vědí, aby kontaktovali buď přímo nás, nebo dali
informaci na OÚ. Moc bychom
takovou spolupráci uvítaly, protože ne naší vinou na některé
manželské dvojice zapomeneme.
Předem děkujeme za vaši pomoc.
Před vánočními svátky navštěvujeme osobně všechny spoluobčany od 75 let věku. Předáváme

dárkový balíček a přejeme hezké
Vánoce a jen to nejlepší do nového roku.
Pravidelně také obměňujeme
nástěnku před OÚ. Zveřejňujeme
zde významná výročí narození
občanů, kromě těch, kteří si to
nepřejí a my jejich přání samozřejmě respektujeme.
Ještě bych se zmínila o naší
činnosti, při které se neoslavuje,
ale pouze vzpomíná.
Je to smutnější část naší práce
– zasílání kondolencí při úmrtí
našich spoluobčanů. Je to vždy i
díl osobní účasti, protože většinu
starších občanů jsme navštěvovaly, a proto i pro nás je to smutná
vzpomínka.
Na závěr bych chtěla jménem
členek SPOZ poděkovat oslavencům za milé přijetí při našich
návštěvách a popřát všem našim
spoluobčanům, bez rozdílu věku,
pevné zdraví, štěstí a životní
pohodu.
Za SPOZ Jana Macháčková

Oslava zlaté svatby - manželé Strnadovi ze Lhoty Veselky
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Den dětí na venkově v Buchově
Sobota 26. května od 13 do 18 hodin

Připomínka aktivit tradičního venkova, kterými jsou řemesla,
chov domácích zvířat i poznávání okolní přírody.
KULTURNÍ PROGRAM
14,00 - Vonička - dětský folklórní soubor
15,00 - Poprask - bigbít z Odlochovic
VLNĚNÁ DÍLNA
Ukázky tkaní a předení, děti plstí a češou vlnu.
KERAMICKÁ DÍLNA
Hrnčíř předvede práci na kruhu, děti modelují předměty z hlíny.
MEDOVÁ DÍLNA
Ukázky a ochutnávky včelích produktů, děti výrábějí svíčky.
SOUTĚŽE A HRY
Poznávací soutěže o ceny, malování, závody...
DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Těší se na Vás Beran Toník s partnerkami a dětmi, koza Líza, oslice
Fany, kravky z Krišnova dvora, kočky, slepice a další drobotina.

Akci realizuje o. s. Buchov ve spolupráci se
Základní školou v Postupicích, Spolkovým
domem ve Vlašimi, o. s. Podblanickem, V-systém
elektro, s.r.o. a dalšími dobrovolníky.
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti zdarma
Akci podpořil Středočeský kraj a Obec Postupice.

Farma Krišnův dvůr
Již 17 let se členové hnutí Hare
Krišna snaží na statku v Městečku
u Benešova hospodařit podle principů ekologického zemědělství.
Pracujeme na poli se zvířaty, staráme se o devět krav, čtyři voly a dva
koně. Pěstujeme vlastní zeleninu,
brambory, pohanku, zelený i žlutý
hrách, obilniny, jako je špalda, žito,
krmný oves atd. Také jsme začali
včelařit. Každou neděli od 14h
pořádáme kulturní program pro
hosty s prohlídkou farmy a velkou
vegetariánskou hostinou. Můžete
nahlédnout do našeho každodenního života, dozvědět se více o našich činnostech, ochutnat tradiční
indické speciality atd. Přivítáme
také jakékoliv vaše rady, zkušenosti, či praktickou pomoc.
Během celého roku probíhají
na farmě různé slavnosti a festivaly, na které vás také srdečně zveme!
Programy jsou vhodné i pro rodiče
s dětmi. Dále nabízíme celozrnnou
mouku (meleme také hrách, pohanku, rýži, špaldu a žito). Mouku
dodáváme čerstvou, bez použití ja-

kýkoliv bělících, konzervačních či
jiných chemických látek. Meleme
na kamenném mlýnu, čímž si mouka zachovává nejen veškerou výživnou hodnotu, ale také výbornou
chuť a vůni. Intenzivně pracujeme
na dokončení rekonstrukce kuchyně, která bude zároveň pekárnou a
výrobnou. Mouku a další naše produkty můžete vyzvedávat přímo u

nás na farmě nebo v Postupicích.
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vojkovský, mob.: 603 700 512. Těšíme
se na Vaši návštěvu!
(pro více informací navštivte naše
internetové stránky www.krisnuvdvur.cz a internetovou prodejnu Jamuna - www.jamuna.cz).
Ing. Pavel Vojkovský
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Základní škola v Postupicích informuje
Lyžařský výcvikový kurz
I v letošním školním roce připravila naše škola LVK, který se konal
od 27. 1. do 3. 2. 2007 v Bedřichově.
Příprava na LVK začala ve škole. Velice jsme se těšili na den, kdy
konečně budeme mít sbaleno a
připraveno na odjezd. Stále nejasné
zůstávalo to, jestli bude sníh. Byli
jsme všichni tak natěšeni, že bychom
jeli i za situace, kdy sníh nebude.
Sníh přeci jenom napadl, a tak nic
nebránilo našemu odjezdu.
Nadešel den, kdy si všichni účastníci zájezdu za doprovodu rodičů,
instruktorů Dany Kozlové, Tomáše
Hýny a p.uč. Bučinského nastoupili
do přistaveného autobusu. Cesta
hezky ubíhala a čím dále od domova,
tím jsme se více blížili vytouženému
cíli v Jizerských horách – lyžařskému
středisku Bedřichov. Jakmile jsme
spatřili chatu Vermont, kde jsme byli
ubytováni, bylo vše jasné. Přivítání
paní vedoucí bylo příjemné a milé.
Po vybalení a ubytování jsme
společně vyrazili na vycházku do
okolí Bedřichova. V průběhu celého
týdne jsme prožívali chvíle radostí,
ale i starostí. Někteří onemocněli, a
tak nemohli s námi užívat plně kopců a lyžařských sjezdovek. P. učitel se
proměnil ve statečného zdravotníka,
který se tak začal pohybovat mezi
bacily, podával Paraleny, sirupy na
kašel, čaj s citrónem, měřil teplotu...
Velkým zážitkem byla návštěva
centra zábavy Babylon v Liberci,
kde jsme si užili koupání i tu zábavu. Velmi zajímavá byla přednáška
zástupce horské služby, vhodně
doplněná DVD o práci a činnosti
záchranářů. Večery byly vyplněny
soutěžemi, diskotékami a závěrečný
večer byl věnován vyhodnocování
soutěží jak společenských, tak lyžařských. Odměnou nám byly sladkosti
a medaile za naše výkony.

ný i poučný. Kdo neuměl lyžovat, tak
se naučil, a kdo trochu uměl, ten se
zdokonalil.
Zpáteční cesta byla pohodová,
domů se nám nechtělo, ale všichni
jsme se vraceli se spoustou zážitků
a vzpomínek.
Kolektiv účastníků LVK

Vánoční den
Na Vánoční den ve škole se
všichni těšili. Děti pilně nacvičovaly
program a s učiteli připravovaly
výzdobu. 21. prosinec začal Bleším
trhem. Na něm nám děti ( někdy
s pomocí maminek a tatínků)
ukázaly, co dovedou vyrobit, ale
také jak si poradí v situaci prodejců.
Další děti se těšily na nakupování.
Pro vánoční výzdobu si přišly i
maminky a babičky, které měly
čas. K vidění byly svícny, perníčky,
vánoční košťátka, vizovické pečivo,
ruční práce – jako vyšívané obrázky,
kožené náramky, vánoční cukroví,
ale i dětské „poklady“. Kdo přišel
o trochu déle, měl smůlu, protože
Vánoční besídka

někteří prodavači již měli své
prodejní pulty prázdné.
Po úklidu tělocvičny následovala
generální zkouška na podvečerní
představení. V 17 hodin už byla
tělocvična zaplněná a na pódiu
vystoupili naši moderátoři Klára
Krovová a Jakub Jíša. Všechny
přivítali a poděkovali sponzorům
– p. Hovorkovi za vánoční strom, p.
Jíšovi a p. Machovi za stavbu pódia,
p. Adamovi za zvukařskou práci, p.
Machové a p. Střelkové za připravené
občerstvení a maminkám za cukroví.
Pak už se rozjel program složený ze
scének, pohádek a písniček. Zaujala
pohádka 3. třídy „O Sněhurce“,
„Hvězdná pěchota“ 6. třídy nebo
reklamy třídy 9. Ta připravila i
překvapení svému třídnímu učiteli,
když od nich na závěr besídky
obdržel dárek – tričko s fotkou celé
třídy pod vánočním stromkem. Po
besídce děti ještě chvíli skotačily
na diskotéce a pak jsme se všichni
rozešli domů. Mrzí mě jen jedna věc.
Neustálý hluk při vystoupeních dětí.
Doufám, že při vánoční besídce 2007
budou naši návštěvníci pozornější.
Miroslava Ottlová

Letošní kurz byl úspěšný, zábav-
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Pohádková noc
Jednou z akcí, která má již
tradičně své místo v průběhu
měsíce prosince a kterou chceme
dětem zpříjemnit předvánoční
čas, je tzv. POHÁDKOVÁ NOC.
Konala se ze 17. na 18. prosince
2006.
Letos se do programu pohádkové noci zapojili opět „osmáci“
pod taktovkou paní učitelky Jarky Kostohryzové. Celý večer byly
děti vtaženy do pohádkového
příběhu, který si pro ně „osmáci“
vymysleli.
Již od 17.00 hod. začalo být ve
škole podezřele rušno. Pomocníci z řad „osmáků“ připravovali
pro malé kamarády místnost na
nocování a začali se převlékat
do svých pohádkových kostýmů.
Netrvalo dlouho a chodbou se
proháněli víly, princezny, čerti,
duchové, loupežníci, kořenářka,
vodnice…. Každá pohádková
postavička se měla postarat o
dva malé kamarády. Pak nastala
chvíle očekávání, až rodiče děti
z 1.- 3. třídy přivedou. Aby nedočkavcům, kteří přišli dříve,
čekání rychleji ubíhalo, vzali si
svoji přinesenou pohádkovou
knížku a ve třídě si o pohádkách
povídali s paní uč. Martínkovou
a družinářkou Katkou. Po příchodu všech mrňat a přečtených
pohádkách mohl začít připravený
program.

pro sebe nějakou malou odměnu.
Každá z postav z řad „osmáků“
se představila a seznámila děti
s úkoly, které se u nich budou
plnit a kolik si mohou vysloužit
penízků. A pak nastal ten správný
rachot. Po celé škole byla různá
stanoviště – v tělocvičně duchové
dohlíželi na soutěž ve slalomu,
na chodbě čerti sestavili pekelný
stroj, u kořenářky děti určovaly koření, u Popelky se přebíral
hrách, u víl se tančilo….A pak
se děti po dvojicích vydaly za vysoutěžené korunky nakupovat do
tmavého sklepa k čarodějnici do
jejího kouzelného obchůdku. Když
už měl každý nakoupené jídlo pro
draka, došlo na plnění nejtěžšího
úkolu. Musely se vysvobodit princezny. Každý vzal dračí pochoutku
a sám (nebo se starším pomocníkem) prošel stezkou odvahy, po
svíčkami osvětlených chodbách,
musel podat ruku čarodějnici,
pohladit spící čerty a do dračí
sluje (kde hlady vyl tříhlavý drak)
položit dračí pochoutku. Nenašel
se nikdo, kdo by tento těžký úkol
nesplnil, a tak byly princezny vysvobozeny. A pak už byl jen čas na
malování obrázků, večeři a všemi
očekávanou diskotéku. Děti se
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zavrtaly do spacáků kolem 22.30
hod., ještě si všichni zazpívali
s paní ředitelkou písničky z pohádek a pak už spali a spali a
spali….
Tedy jen ti malí. „Osmáci“
se samozřejmě ještě zdaleka nechystali. A protože se tato situace
každý rok opakuje, letos na bdělé pomocníky čekalo překvapení.
Po půlnoci se děvčata (po jedné)
musela dojít podepsat na „ listinu odvážných“ ke hřišti a stateční hoši se upisovali na hřbitovní
zeď. Tuhle noc toho mládežníci
ani paní učitelky moc nenaspali,
a tak když ráno po snídani předali malé děti rodičům a uklidili
školu, všichni prchali domů do
pelíšků dohánět spánek. Tato
noc byla pro někoho dlouhá, pro
někoho příliš krátká, ale jedno
je jisté. Letošní „sedmáci“ se již
připravují na příští rok a plánují
svoji POHÁDKOVOU NOC.
Podrobná fotogalerie z této akce je umístěna na adrese
www.zs.postupice.indos.cz.
Jana Jíšová

Nejprve pí. uč. Kostohryzová
(sama v nádherném pohádkovém
kostýmu) převyprávěla příběh,
který byl připraven pro tento večer. Ztratily se princezny! Unesl
je zlý drak a chce si na nich pochutnat! A co děti mohou udělat
pro jejich záchranu? Vysoutěžit
si peníze, koupit za ně u čarodějnice povinně „dračí žrádlo“ a
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Soutěž „PARAGRAFY“
Již několik let probíhá na školách
celostátní soutěž „Paragraf 11/55“. Organizátory jsou domy dětí a mládeže
po celé České republice.
Jaký je cíl soutěže? Posílit právní
vědomí dětí a mládeže. Hlavně seznámit školní děti s novým zákonem : Nezákonný prodej tabákových výrobků
mládeži do 18ti let.
Příprava na soutěž probíhala v rámci hodin občanské a rodinné výchovy
na druhém stupni, kde si žáci sestavili
5ti členná družstva a zkoušeli různé
disciplíny soutěže. Hlavně si zvykali
na týmovou práci. Děti se nakonec pro
soutěž tak nadchly, že vytvořily celkem
6 družstev. Dne 23.ledna 2007 proběhlo
školní kolo této soutěže i u nás.
Velký podíl na úspěchu školního
kola měl p.uč. Bučinský, který celý průběh 3-hodinové soutěže velice vtipně
moderoval.
A jaký byl průběh soutěže? Děti
musely zvládnout pět kol.
1. kolo – Zábava
Cílem bylo zvýšení povědomí žáků
o tom, že dopouštět se porušování
zákonů a pravidel není správné. Každé družstvo si vylosovalo dvě otázky
a vybralo ze čtyř možností správné
odpovědi.
2. kolo – Jak bys to vyřešil?
Všichni soutěžící si předem mohli
připravit deset soutěžních témat. Pak
prezentovali ve svých minutových
vystoupeních svůj vlastní názor na různé problémy ve škole či obci. Musím
říci, že některá družstva se připravila
velmi dobře a názory byly zajímavé.
Důraz byl kladen na rozvoj rétorických dovedností a schopnost sestavit
smysluplný projev určený k přednesu
na veřejnosti.
3. kolo – Postav školu (věž)
Toto kolo bylo hodně akční. Soutěžila všechna družstva najednou. Týmy
dostaly 200 karet, izolepu a nůžky.
Během pěti minut musely postavit
co nejvyšší věž – školu – libovolným

způsobem. Hodnotila se hlavně výška,
ale i originalita. Cílem tohoto kola bylo
zatraktivnění soutěže a zapojení všech
členů družstev do vzájemné spolupráce.
Po třetím kole následovala přestávka. Nyní si mohli zasoutěžit diváci. Při
odchodu z tělocvičny pomocnice z řad
žákyň rozdávaly kartičky s fotografiemi
mládeže ve věku 15 - 20 let. Úkolem
diváků bylo odhadnout věk figurantů a
tím rozhodnout, zda jim prodat či neprodat cigarety. A výsledek? Ze čtyřiceti
diváků odhadl správně pouze jeden.
4. kolo – Kdybych byl ředitelem školy
Týmy i diváci zhlédli krátký animovaný film „Školní práva“. Úkolem
soutěžících bylo na základě vyslechnutého příběhu zrušit tři zákony, které
žáci z fiktivního příběhu zavedli, a
napsat tři povinnosti, které jim chyběly. Opět zástupci družstev četli před
publikem své návrhy a vysvětlovali
proč. Na prezentaci vlastního názoru
mělo družstvo jednu minutu. Protože
se celý příběh týkal školy, školních
práv a povinností, děti vzaly tento úkol
opravdu zodpovědně. Nakonec jsme se
překvapivě dozvěděli, že : „Ve škole se
musí poslouchat a učit se.“
5.kolo – Porušíš zákon
Podstata tohoto kola bylo tipovat

věk šesti figurantů, kteří se postupně
představovali na DVD. Opět se jednalo o dospívající ve věku 15-20 let.
Soutěžící se vžívali do rolí trafikantů
a tipovali, zda by tabákové výrobky
prodali, či neprodali.
Jednotlivé úkoly spravedlivě
hodnotila odborná porota v tomto
složení: p. Miloslav Půta – starosta
obce Postupice, Miroslava Ottlová
– ředitelka ZŠ a MŠ Postupice, pí. Iva
Křížková – organizátorka oblastního
kola DDM Benešov, Josef Hanzal
– učitel ZŠ a MŠ Postupice.
Pátým kolem soutěž skončila.
Všichni zúčastnění dostali moc
hezké ceny – trička, kompasy, hodiny, baterky…. Ale vyhrát může jen
jeden.
Nejlépe si vedlo družstvo dívek
z 8.ročníku: Zuzana Poláková, Tereza Šváchová, Pavla Dvořáková,
Pavlína Voříšková, Iveta Procházková. Moc jim gratuluji a doufám, že
naši školu budou stejně dobře reprezentovat i v oblastním kole, které
se bude konat v březnu v Městském
divadle v Benešově.
Dagmar Nádvorníková
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Sportování na sněhu
V lednu jsme chtěli zorganizovat
závody na bobech. Problém – nebyl
sníh, a tak se muselo čekat. 25. ledna
se měla konat sběratelská burza. 24.
ledna padal sníh. Plán se rychle změnil. Burza se odložila na 15. února a
odpoledne 25. ledna se konaly závody na bobech. Závodilo se ve dvojicích. Cílem bylo v co nejkratším čase
projet trať a splnit tyto úkoly: sjet
z kopce, zabrzdit, převézt zraněného,
házet koulemi na cíl a vyběhnout do
kopce. Celkem závodilo 21 dvojic
z 1. – 5. třídy. Někteří žáci z druhého
stupně pomáhali na trati. Zakončení
sportovního odpoledne bylo v jídelně u teplého čaje a malé svačinky.
Druhý den se o velké přestávce ve
vestibulu školy konalo vyhlašování
vítězů a předávaly se diplomy.
Jaroslava Kostohryzová

Vánoční Praha
V prosinci jsme uskutečnili
výlet do vánočně vyzdobené Prahy. Odjížděli jsme vlakem v pátek
dopoledne po vyučování. V Praze
jsme chodili pěšky, jezdili met-

rem a tramvajemi, prohlíželi si
vánoční trhy, shlídli překrásnou
výstavu, navštívili Zlatou uličku,
zastavili se v muzeu hraček, prošli dva obchodní domy, zajeli na
Vyšehrad, šli po Karlově mostě
a nocovali v ZŠ U Vršovického
nádraží. Všichni jsme si nakoupili

dárečky pro rodiče a kamarády.
V sobotu večer si nás rodiče vyzvedli v Postupicích na nádraží.
Měli jsme se báječně. Děkujeme
paním učitelkám, které pro nás
výlet připravily a jely s námi.
15 účastníků výletu

Dětský masopust

Valentýn ve škole
Valentýnské slavnůstky zamilovaných se začínají stávat tradicí.
Ráno 14. února před vyučováním si každý vystřihl srdíčko
– třeba i několik – a rozdával je
svým milým kamarádům a kamarádkám, někdo si odnesl srdíčko
domů, někdo ho nalepil na dveře
třídy nebo ředitelny. Jako odměnu
si každý vylosoval malé, milé psaníčko. Všichni začínali den s dobrou a veselou náladou – vždyť byl
svátek zamilovaných.
Jaroslav Kostohryzová
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OS ZÁŠKOLÁK
Vás srdečně zve na
DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 31. března 2007 od 13,00 hod.
soutěže, odměny, živá hudba
v tělocvičně ZŠ Postupice

březen 2007

Z ávo dy mladých
r y bář ů
v Milovanicích
V sobotu 7. října 2006 se na malém rybníku na návsi v Milovanicích
konaly závody mladých rybářů. Soutěžilo se ve třech kategoriích:
O nejrychleji ulovenou rybu
1.místo - Lukáš Černý
2.místo - Lenka Matoušková
3.místo - Anna Flégrová
O největší rybu
1.místo - Lukáš Černý, kapr 47 cm
2.místo - L. Matoušková, kapr 44 cm
3.místo - Honza Gruber, kapr 39 cm
O největší celkovou délku ryb
1.místo - Anna Flégrová, 450 cm
2.místo - Lenka Matoušková, 177 cm
3.místo - Lukáš Černý, 133 cm
Všichni výše uvedení dostali
podle svého umístění ceny. Dále pak
všichni soutěžící, kteří chytli aspoň
malou mřenku, dostali malou rybářskou soupravu, která jim snad pomůže k dalším bohatým úlovkům.

Schůzky mladých rybářů v Milovanicích - pomáhají také rodiče

Všichni zúčastnění si pak pochutnali na buchtách a koláčích,
které upekly paní Gruberová a paní
Hedviková.
Celkem se chytlo přes 30 ryb,
nejvíce kaprů.
Mimosoutěžně se zúčastnilo i
několik dospěláků, jejich úlovky se
ovšem nepočítaly.
Děkuji všem zúčastněným a
především pak pánům Gruberovi
a Kozlovi, kteří celou akci zorganizovali.
Michal Vesecký
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Záslužná práce
zaměstnanců
Ko op erat iv y
Pracovníky Kooperativy určitě
ctí, že v celém areálu podniku
je vzorný pořádek. Na podzim
loňského roku uklidili celé náměstí
od
spadaného
listí, vyčistili
příjezdovou komunikaci, urovnali
posypový materiál. Letos v předjaří
úklid náměstí dokončili, sebrali a
odklidili spadané větve. Je potěšující,
že pořádek v obci není alespoň
některým občanům lhostejný.

Vě t r n á k a l a m i t a
Pro připomínku větrné kalamity,
hurikánu Kyril, který se přes naši
obec přehnal v noci z 18. ledna, na
připojeném snímku zachytili pracovníci firmy V-systém elektro z
Milovanic odklízení stromů, které
napadaly na cestě mezi Milovanicemi a Čelivem.
Pomáhali zde Správě a údržbě
silnic s úklidem a zprůjezdněním
této komunikace.
Situace byla podobná na všech
lesních úsecích v okolí.
Vedle obrovských škod na lesních pozemcích byly kalamitou zasaženy také některé domy.
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