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Sušice - zájezdní hostinec
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych na tomto místě uvedl na
pravou míru informace o probíhající
rekonstrukci mostu přes Chotýšanku
v Postupicích. Tato, pro mnohé
kontroverzní stavba, je realizována
z iniciativy Středočeského kraje,
který je také investorem stavby
včetně provizorního přemostění.

V roce 2009 obnovený kříž na pohřebišti vojáků Na Hrobech.

Na obrázku je skica malíře Karla Kupky staršího z roku 1932. Je na ní hostinec
Na Sušici ze silnice od Vlašimi.
První zmínka o hostinci je z
roku 1599, kdy Jan z Říčan založil
u zemské silnice zájezdní hostinec.
Ten ale stál původně na druhé
straně silnice k Jemništi. V roce
1837 hospoda vyhořela a v roce
1840 pan Burda postavil na druhé
straně silnice hospodu novou,
která stojí dodnes. Pan Burda měl
jedinou dceru Alžbětu, která se
provdala za Ludvíka Prokopa a
tento rod zde žije dodnes. Hospoda
byla zrušena v roce 1952.
To je historický úvod k
dalšímu pokračování novější
historie a zajímavostí z Postupic a
okolí. V roce 1940 bylo zakázáno
protektorátní vládou psát obecní
kroniky a dosavadní se musely
odevzdat. Pan Ludvík Prokop,

který byl členem obecního úřadu,
sepisoval od roku 1940 do roku
1947 události, které chtěl dopsat do
obecní kroniky, až to bude možné.
Dcera, paní Marie Račanská (roz.
Prokopová) tyto zašlé zápisky
objevila, přepsala a my máme
možnost nahlédnout do doby před
sedmdesáti lety.
V dnešní době, kdy je mír a
klid a dostatek potravin i všeho
zboží, je zajímavé porovnat dobu
z roku1940 za druhé světové války,
jak je zaznamenal pan Prokop ze
Sušice.
Rok 1940. V těchto válečných
letech jsou lístky takřka na vše. To
je na potraviny, cukroví i všechno
zboží textilní, které se nazývají
Pokračování na str. 8

Původní návrh rekonstrukce
nezahrnoval provizorní přemostění,
ale po nesouhlasu ze strany obce
s plánovanou plnou uzavírkou
mostu řešenou objízdnými trasami
kraj vyšel vstříc našemu požadavku
a průjezd obcí tímto způsobem
vyřešil.
Podle zveřejněných informací
celkové náklady stavby dosáhnou 31
mil. Kč a termín dokončení stavby
a její uvedení do provozu je září
2012.
Ještě jednou podotýkám, že
náklady nejsou hrazeny z obecního
rozpočtu a stavba by měla být pro
obec přínosem bez jakýchkoliv
závazků.
Miloslav Půta
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Usnesení č. 2/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 26.4.2012 od
17 hod. v zasedací síni OÚ Postupice

1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1
dle návrhu účetní obce (návrh přílohou
zápisu).
2. ZO schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku 900,- Kč na úhradu poplatku
za svoz kom. odpadu dvěma žadatelům:
MN a JK.
3.ZO schvaluje pronájem části pozemku
parc.č. 860/176 ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú. Postupice, o výměře 300 m2
DH za obvyklých podmínek.
4. ZO schvaluje směnu části pozemku
parc.č. 1334/1, ost. plocha, v k.ú. Čelivo,
z majetku obce za část pozemku parc.č.
21, zahrada, v k.ú. Čelivo ve vlastnictví
JK a MR s tím, že náklady na směnu
budou rozpočítány dle poměru výměry
směňovaných pozemků. ZO schvaluje
prodej části pozemku parc.č. 1334/1, ost.
plocha, a část pozemku parc.č. stav. 11,
zastavěná plocha, vše v k.ú. Čelivo z majetku obce JK a MR za cenu 100 Kč/m2
s tím, že náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí kupující. Výměry
směňovaných a odprodávaných částí
uvedených pozemků zakreslených na
přiloženém plánku budou určeny vyhotoveným geometrickým plánem.
5. . ZO schvaluje bezúplatnou směnu
pozemku parc.č. 220/7 ZE k.ú. Nová
Ves o výměře 219 m2 z majetku obce
za pozemky parc.č. 212/12 trvalý travní
porost o výměře 78 m2 , 212/13 trvalý
travní porost o výměře 76 m2 a pozemek
parc.č. 38/3 ost. plocha o výměře 52 m2,
vše v k.ú. Nová Ves ve vlastnictví RN.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Obec Postupice.
6. ZO schvaluje pronájem pozemku
parc.č. 73, zahrada, o celkové výměře
423 m2, a části pozemku parc.č. 68/1,
zahrada, o celkové výměře 923 m2, oba
v k.ú. Postupice VS za obvyklých pod-

mínek.
7. ZO schvaluje prodej části pozemku
parc.č. 1114 PK v k.ú. Nová Ves díl „d“
o výměře 90 m2 a díl „i“ o výměře 12 m2
dle GP č. 191-71/2010 za 50 Kč/m2 MŠ
s tím, že náklady spojené s převodem
uhradí kupující. ZO schvaluje převod
části pozemku parc.č. 222 PK v k.ú.
Nová Ves o výměře 113 m2 dle GP č.
191-71/2010 z majetku MK a VK do
majetku obce a zplnomocňuje starostu
obce ke
sjednání podmínek kupní
smlouvy.
8. ZO neschvaluje prodej pozemku
parc.č. 1459/5 v k.ú. Milovanice. ZO
schvaluje pronájem pozemku parc.č.
1459/5 ostatní plocha, o výměře 654 m2
v k.ú. Milovanice LaŠV za obvyklých
podmínek.
9. ZO neschvaluje podání žádosti o vytyčení polních cest z Roubíčkovy Lhoty
dle návrhu PJ.
10. ZO schvaluje jako dodavatele pro
projekt„Hasičské cvičiště Plajchy“ firmu
PROXIMA stavební společnost spol.
s r.o., Křižíkova 2107, 256 01 Benešov,
IČ 46358960.
11. ZO schvaluje výši úhrady 200 Kč
včetně DPH za zřízení věcného břemene
vedení a oprav vodovodní a elektrické
přípojky ve smlouvě o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Postupice (strana povinná) a LaPZ (strana oprávněná).
12. ZO bere na vědomí kalkulaci nákladů na vodné a stočné v Postupicích a
vodné ve Lhotě Veselce za rok 2011.
13. ZO schvaluje znění odpovědi na
stížnost KV týkající se provozu hasičské
zbrojnice Jemniště (odpověd je přílohou
zápisu).
14. ZO schvaluje zrušení jednotek JSDH
Jemniště, JSDH Nová Ves, JSDH Milovanice a JSDH Dobříčkov.
15. ZO schvaluje s platností od 1.5.2012
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fakturaci za dopravu Zetorem Proxima
95+ podle naměřených motohodin
sazbou 500,- Kč/Mh + aktuální základní
sazba DPH plus čekací doba (nakládka a
vykládka) sazbou 65,- Kč za každou započatou čtvrthodinu + aktuální základní
sazba DPH.V případě, kdy nelze účtovat
podle naměřených motohodin (tj.motor
traktoru neběží po celou dobu sjednaného úkonu), platí sazba 420,- Kč/hod.
(poměrná část) + aktuální sazba DPH.
16. ZO schvaluje ke dni 1.4.2012 novelizaci Interní směrnice č. 1/2011 o
postupech při zadávání veřejné zakázky
(přílohou zápisu).
17. ZO schvaluje poskytnutí lomového
materiálu na úpravu cesty v Moklinách.
ZO neschvaluje zpevnění cesty před
Hobzovými a Veseckými v Lísku balenou směsí a navrhuje vyžádání cenové
nabídky na zpevnění této cesty recyklátem. ZO schvaluje zpevnění cesty před p.
Kalátovou v Lísku dle předložené cenové
nabídky za cca 40 tis. Kč.
18. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
100 tis. Kč z rozpočtu obce na rok 2013
na vybudování rozhledny Špulka.
19. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Postupice č. 1/2012, kterou
se zrušuje v návaznosti na změnu přísl.
zákona Obecně závazná vyhláška č.
6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. OZV č. 1/2012 nabývá
účinnosti 12.5.2012.
20. ZO nemá zájem o majetek nabízený
ZŠ a MŠ Postupice a souhlasí s jeho vyřazením. (seznam přílohou zápisu).
21. ZO schvaluje příspěvky 3 000 Kč na
zvýšenou spotřebu el. energie v nájemních bytech v budově OÚ v době poruchy kotle pro AŠ a PF.
22. ZO schvaluje odpis nedokončeného
majetku (zmařené investice) z majetku
obce: 3.000,- Kč (PD prodloužení vo-
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dovodního řadu v ul. Blanická z r. 2009)
a 12.900,- Kč ( PD plynové kotelny MŠ
z r. 2002 pro současnou realizaci nevyhovující).
23. ZO bere na vědomí informace o
plánované rekonstrukci mostu přes
Chotýšanku.
24. ZO bere na vědomí poděkování o.s.
Záškolák za podporu školního plesu.

Upozornění na změnu fakturace dopravy
Vzhledem ke skutečnosti, že u
nového Zetoru Proxima 95+ nelze
objektivně změřit počet ujetých kilometrů, bude fakturace za dopravu
účtována podle naměřených motohodin sazbou 500 Kč/Mh + aktuální
základní sazba DPH, čekací doba
(nakládka + vykládka) sazbou 65 Kč
za každou započatou čtvrthodinu +
aktuální základní sazba DPH. V případě, kdy nelze účtovat podle naměřených motohodin (tj. motor traktoru
neběží po celou dobu sjednaného
úkonu – např. odvoz zeminy), platí
sazba 420 Kč/hod. (poměrná část) +
aktuální základní sazba DPH.

Proxima, kterou následně schválilo
zastupitelstvo obce.
V Postupicích v ul. Benešovská ve
směru na Benešov byla osazena autobusová čekárna. Po určitém váhání,
jaký typ vybrat, jsme se rozhodli pro
dřevěnou. Výrobu a montáž provedla
místní firma Truhlářství Jiří Kunc.
Povedlo se jim vytvořit vzhledné
„dílko“, které by mělo zpříjemnit
čekání cestujícím. Čekárny v Nové
Vsi a Lísku jsou již také připraveny
na osazení.
Obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci na přestavbu a modernizaci školní kuchyně, protože stávající nesplňuje současné hygienické
požadavky. V celém správním území
postupně probíhá výsprava místních
komunikací, které má obec v majetku.
Miloslav Půta, starosta

Snížení energetické
náročnostibudovyMŠ
Dnem 4. června byla zahájena
stavba zateplení budovy mateřské
školy předáním staveniště. Jedná se
o akci v hodnotě 7,6 mil. Kč, přičemž
dotace z prostředků EU a státního
rozpočtu činí 5,6 mil. Kč a z rozpočtu
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obce je třeba 2 mil. Kč. Stavbu provede firma STARKON Jihlava CZ a.s.,
která uspěla ve výběrovém řízení.
Ta provede zateplení pláště obou
pavilonů budovy MŠ, výměnu oken
a výměnu celé otopné soustavy s přechodem na vytápění plynem.
Dokončení akce se plánuje na 17.
srpna a provoz mateřské školy bude
zahájen se začátkem školního roku
3. září. K omezení provozu místní
knihovny by nemělo dojít.

Vít ání ob č án ků
v Po stupi c í c h
Dne 14. dubna 2012 se uskutečnilo jarní vítání občánků. Mezi občany
Postupic byla přivítána 4 děvčata a 3
chlapci za přítomnosti rodičů, přátel,
zástupců obce a členek sboru pro občanské záležitosti. Slavnostní projev
přednesl pan starosta Miloslav 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

OÚ Postupice

V krátkosti z obce
V dubnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „Hasičské
sportoviště Plajchy“. Výběrová komise posuzovala celkem tři nabídky.
Jako uchazeči se přihlásily firmy
Proxima stavební společnost spol.
s r.o., Křižíkova 2107, Benešov, Vodohospodářská společnost Benešov,
Černoleská 1600 a firma BES s.r.o.,
Sukova 625, Benešov. Nabídky komise hodnotila dle vypsaných kritérií a
jako nejvýhodnější doporučila firmu
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1.000,- Kč na účet Poštovní spořitelny. Pro maminky byly přichystány
květiny pro radost. Celou slavnost
jako obyčejně zdokumentoval p. P.
Fulín a je jeho zásluhou, že fotografie
jsou vždy velmi zdařilé a jsou dalším
dárkem pro rodiče. P. 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
vyrobené dárečky. Paní ředitelka
Ottlová připravila se školními dětmi
vystoupení, ve kterém hrály na 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.
Děkujeme těm, co se vítání občánků
zúčastnili a všem těm, co s přípravou
této malé slavnosti pomáhali.
Přivítáni byli: Bervidová Zuzanka,
Filipová Eliška, Jurníček Mirek, Půta
Lukáš – všichni z Postupic, Březina
Filip z Dobříčkova, Stránská Barborka z Nové Vsi a z Lísku Vojtková
Klárka.
Za SPOZ při OÚ Postupice Jana Jíšová

RC Kostičky
Jak jistě všichni víte, během jara
RC Kostičky uspořádalo dvě velké
akce, a to Velikonoční jarmark a
Pohádkový les. Jistě jste již o obou
akcích slyšeli víc než dost, ale myslím,
že není na škodu si je ještě jednou
připomenout.
O víkendu, a to konkrétně v neděli
na apríla 1. dubna 2012, se v Postupicích konal již čtvrtý Velikonoční jarmark. Tomu, že je apríl, odpovídalo i
víkendové počasí, sobota byla velmi
chladná, dokonce i se sněhovými
přeháňkami, a tak se pořadatelé
obávali toho, že bude jakkoli, jen ne
hezky. To by ale nesměl být apríl, od
rána svítilo sluníčko, nepršelo a těch
deset sněhových vloček nikomu na

náladě neubralo. Jarmark tradičně
pořádalo RC Kostičky spolu s OÚ
Postupice a ZŠ Postupice. Na jarmarku bylo rekordních dvacet tři stánků,
ve kterých se dalo zakoupit množství
velikonočních propriet jako beránky,
mazance, perníky, kraslice, pomlázky.
Ten, kdo chtěl dárky pro beránka, měl
také z čeho vybírat od bižuterie, košíčky z pedigu až po dřevěné hračky.
Největší úspěch však, ostatně jako
vždy, měly stánky s jídlem, v nabídce
byly domácí uzeniny, speciality z italské kuchyně, kynuté sladké rohlíky a
grilované sýry. Tradicí se na jarmarku
stal již stánek místní školy, ve kterém se prodávají výrobky dětí z celé
školy, a výtěžek pak jde na podporu
projektu adopce na dálku. Jarmark
oživilo vystoupení tanečního kroužku
působícího v základní škole. Děvčata

si svůj tanec užila a odměnou jim
byl potlesk diváků. Součástí každého
jarmarku je také dětský koutek, kde
děti stříhají, malují a vyrábějí. Letos
si mohly namalovat kraslici, vyrobit
krásný rozkvetlý narcis nebo třeba
vymalovat velikonočního zajíčka. Ty
ještě zručnější si mohly uplést vlastní
pomlázku a ty úplně nejšikovnější se
naučily plést úplně nový druh pomlázky. Na jarmark přišlo i tentokrát
opravdu hodně návštěvníků, a tak
snad můžeme říci, že ve vsi máme
novou tradici.
V pořadí již čtvrté setkání s pohádkou proběhlo v Postupicích 28. dubna
2012. RC Kostičky opět připravilo pro
děti oblíbenou Procházku pohádkovým lesem. Je to až k nevíře, ale i po
čtvrté vyšlo počasí a od rána svítilo
sluníčko. Dalo se tak i letos očekávat
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velké množství malých návštěvníků.
A opravdu - počet soutěžících dětí se
vyšplhal na sto čtyřicet, a připočteme-li k tomu doprovod dospělých, bylo
v Pohádkovém lese skutečně živo. Na
děti tu čekala spoustu pohádkových
postav jako Bob a Bobek, Šmoulinka, princezny s tříhlavým drakem
Huldabortem, bílá paní se strašidlem,
Popelka a další. Každá postava měla
připravený pro děti malý úkol, a tak
se u Popelek přebíralo zrní, u bílé paní
prolézalo zdí a kouzlilo, princeznu
bylo nutno osvobodit, u hloupého
Honzy se zase tloukli špačci. Za každý
splněný úkol děti dostaly do soutěžní
kartičky samolepku, a po splnění
všech úkolů si mohly dojít pro odměnu, medaili a opéci buřta. Malým
zpestřením určitě pro mnohé byly dvě
tzv. Odpadkové víly, jejichž úkolem
bylo dětem pomoci s tříděnímy odpadu. Zdá se, že si děti z tohoto úkolu
vzali ponaučení, protože po skončení
celé akce nebylo v lese nutné téměř
uklízet, všechny odpadky byly tam,
kde být měly, a to v koši.
A protože se v lese líbilo nejen
dětem, ale i pohádkovým postavám,
je více než jisté, že se v Postupicích
na Podlesí s pohádkou setkáme i v
příštím roce.
Děkujeme také firmě Danone a.s.
a Wrigley Confection ČR, kom, spol.
a firmě Elektorowin, které věnovaly
dětem odměny.
Po celou dobu samozřejmě běžel v
Kostičkách pravidelný program.
Od 1. června 2012 je RC Kostičky
však z důvodů rekonstrukce zavřeno.
Otevřít by se mělo, pokud vše půjde
podle plánu, tradičně a to v půli září.
Během léta se ale určitě ještě sejdeme
na nějakém výletě.
Protože se blíží léto a s ním i čas
dovolené, přeji všem za RC Kostičky
pěkné slunečné léto, nové a jen příjemné zážitky a hlavně šťastné návraty.
Dětem, které nás opouštějí a odcházejí
do školky, přeji co nejpříjemnější vstup
do toho velkého světa „bez maminek“
a nezapomeňte, že u nás v Kostičkách
vás kdykoli rádi uvidíme.

Za RC Kostičky Štěpánka Tůmová

Hasiči a hasičky SDH
Postupice
Dne 19.5.2012 jsme se zúčastnili
okrskové soutěže v Býkovicích. Soutěžilo se zde ve třech disciplínách,
a to v pořadové přípravě, požárním
útoku a běhu na 100 m. Letos jsme
my – ženy byly na pořadové cvičení
báječně připravené, protože nás trénoval sám dělostřelec Jarda Vávra,
který nás naučil „levá, pravá, seno,
sláma“, ale i zákryt a vše s vojenskou
razancí a stylem. Poprvé jsme nedostaly ani jeden trestný bod a byly jsme
za náš výkon pochválené i od našeho
cvičitele. Bohužel požární útok nám
nevyšel tak, jak mohl, neboť se odpojila jedna proudnice, a tak jsme zde
ztratily nějaký čas. Nic jsme však nevzdaly a vrhly jsme se do běhu na 100
m. Terén byl dost špatný, samý štěrk a
písek. Po zranění to jen volalo. Čas na
100m jsme měly všechny čtyři ženy
(M. Řezníčková, E. Rosová, M. Šetková a J. Žížalová) pod 30 s, což je slušný
výkon vzhledem k našemu věku.
Naši muži se zúčastnili soutěže
také. Do jejich řad přibyli 2 noví
členové, a to Jarda Vávra a Jiří Paule. Tím je srdečně vítám do našeho
sboru. Byli bychom rádi, kdyby mezi
nás přibyli také mladí hasiči a hasičky.
Sport je to pěkný a zábavy se při něm
užije dost.
M. Šetková
Zveme všechny 17. června 2012
na DĚTSKÝ DEN,
který se již tradičně bude konat
na fotbalovém hřišti
v Postupicích.

Jemnišťští hasiči
Koncem března, o jarních prázdninách, jsme vyrazili již popáté na
„lyžák“ do Orlických hor. Jeli jsme
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na čtyři dny. Vyrazili jsme ve středu
brzy ráno a v sobotu na večeru jsme se
vrátili domů.Většinou jsme lyžovali na
svahu Bedřichovka, který je nedaleko
od chaty. Vzhledem k tomu, že bylo už
celkem teplo, lyžovali jsme každý den
jenom dopoledne. Dětem to stačilo a
mohli po obědě alespoň „blbnout“ na
chatě. Někteří účastníci hasičské výpravy z Jemniště pravidelně „chodili“
i na běžkách. V pátek po obědě se pětice zdatných běžkařů vydala původně
na menší túru, ze které se stala vinou
špatné orientace některých členů a následným odchýlením od trasy celkem
pěkná „štreka“. Po prozkoumání mapy
a ukazatelů jsme zjistili, že túra byla
dlouhá 28 km. I přes tento „renonc“,
všichni zúčastnění tohoto „činu“, se
shodli, že to bylo super.
Třicátého dubna uspořádal sbor
v bývalé drůbežárně v Jemništi pálení
čarodějnic. Tak jako každý rok, tak i
v letošním roce, se tam sešlo plno lidí.
Hudební doprovod obstarali na kytary
Vlasta Štětina a Karel Vesecký.
V sobotu 5. 5. jsme vyrazili na
okresní kolo soutěže mladých hasičů
do Čechtic. V letošním roce byla soutěž rozložena do dvou dnů. Po sečtení
výsledků z pěti disciplín jarního kola
a podzimního branného závodu se
umístila obě družstva mladých hasičů na pátém místě. Nechybělo moc a
obě družstva mohla skončit na třetím
místě. V mladší kategorii bylo patnáct
družstev a ve starší kategorii bylo osmnáct družstev.
V letošním roce při okrskové soutěži v Býkovicích, která byla v sobotu
19. 5., jsme zopakovali výsledek z roku
2010, kdy skončili muži i ženy na druhém místě. Letos oběma družstvům
chyběl kousek k prvnímu místu (byly
to dvě vteřiny při útoku).
Okresní kolo v soutěži dorostenců
se konalo v letošním roce v neděli 27.
5. ve Staré Boleslavi, kde uspořádali
„společnou soutěž“ některých okresů
Středočeského kraje. V dorostenkách
i s umístěním z podzimního kola
skončila na celkovém třetím místě
Šárka Kahounová a na čtvrtém místě
byla Anna Suchá. V dorostencích se na
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pátém místě umístil Patrik Mareš.
Dále náš kolektiv mladých hasičů „zabodoval“ v soutěži požární
ochrana očima dětí. Jedná se o soutěž
v literárních či výtvarných prácích.
V okresním kole této soutěže ve svých
kategoriích skončil na prvním místě
Jakub Fürbacher a Šárka Kahounová,
na druhém místě Anna Suchá a na
třetím místě Naďa Venderová.
Závěrem bych chtěl všechny pozvat v sobotu 23.6.2012 na hřiště do
Postupic na již VI. ročník soutěže
SDH Jemniště, který bude součástí
oslav 80. výročí založení sboru. Po
skončení soutěže bude v areálu fotbalového hřiště v Postupicích zábava
s živou hudbou se začátkem v 19.00
hodin. Hudbu obstará jemnišťská hasičská kapela HASIČÁRA ve složení:
Vlasta Štětina, Karel Vesecký a Karel
Stejskal - kytary a Jiří Kladiva - bicí a
dále zahraje duo hudebníků Michal
Matoušek a Jiří Fejtek.
Miroslav Fürbacher, velitel a vedoucí
kolektivu ml. hasičů SDH Jemniště

Ma lí o chot ní c i
na s c é ně ! !
10. června zahrály děti dvě pohádky – Tři zlaté vlasy děda Vševěda
(režie Milena Kunešová) a Princ a Večernice (režie Blanka Jíšová). O oblibě
ochotnického divadla v Postupicích
svědčí nejenom návštěvnost – na děti
se přišlo podívat více než 160 diváků!!
- ale i zájem o hraní – zapojilo se 14
nových herců. Menší děti nadchly
publikum svou bezprostředností
a radostí z hraní. Závěrečné ovace
nebraly konce. Ve hře exceloval Šimon Tůma v roli Plaváčka. Ale ani
ostatní se nedali zahanbit. V dalších
rolích účinkovali: vypravěč- Gabriela
Zachová, uhlíř – Martin Řezníček,
král – Filip Zach, královna – Anna
Peroutková, princezna – Eliška Šváchová, sudička – Markéta Žížalová,
rybář – David Šetek, převozník - Jiří

Kakos, královna se studnou – Naďa
Venderová, královna s jabloní – Saša
Venderová, Děd Vševěd – Lucie
Čadková, víly a lesní mužík- Vendula
Jurníčková, Denisa Kůstková, Zuzana
Pokorná, Jakub Šťastný.
Větší děti navázaly pohádkou
„Princ a Večernice“. Jejich vystoupení bylo podtrženo zajímavými
světelnými efekty. Děti měly krásné
kostýmy a hraní si opravdu užívaly.
Nelze jmenovat jediného z nich všechny byly totiž skvělé a přesvěd-

čivé. A diváci se skutečným napětím
sledovali dramatický vývoj pohádky.
Hráli: princezna Helenka - Tereza
Patráková, princezna Elenka - Natálie Šetková, princezna Lenka - Klára
Suchá, princ Velen – Jan Pavel Jíša,
královna - Aneta Kottnauerová, Večernice – Zdenka Suchá, Slunečník
– Jan Pokorný, Měsíčník – Adam
Fürbacher, Větrník – Martin Žížala,
královna Bouře – Simona Filandrová.
Repríza pohádek bude pro školy a
i pro další zájemce 19., 20. a 22. červ-
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na, vždy dopoledne od 9:30 hodin.
V sobotu 13. října 2012 pořádáme
tradiční kuchařskou soutěž – tentokrát na téma POMAZÁNKY - JEDNOHUBKY.
Za všechny ochotníky přeji všem
krásné a pohodové prázdniny.
Mgr. Blanka Jíšová
Ochotnický divadelní spolek Postupice

Vážení sousedé,
obracíme se na Vás se žádostí
o dodržování klidu o víkendech a
státních svátcích v době od 12 do
13,30 hod. Nejedná se o obecní
vyhlášku, jde o zdvořilou výzvu,
abychom se v uvedenou krátkou
dobu navzájem nerušili hlukem
zahradní a jiné techniky.
Děkujeme za pochopení
Za OS Milovanice Radek Kozel

- harmonika Josefa Němce
- naturální divadlo pro děti i dospělé
- La Sklerosa taneční zábava
• vstup volný
• občerstvení zajištěno

MILOVANICKÝ
TRAKAŘ

Dětskérybářskézávody
O kapra Kulišáka

Sobota 11. 8. od 14 hod.

V sobotu 5. května probíhal kolem rybníka Kuliška v Postupicích
od rána velký shon. Připravovali jsme

- přejezd rybníka trakařem

pro děti rybářské závody. Označili
jsme místa pro chytání, připravili
občerstvení a větší rybáři nachytali
ryby, které jsme umístili do velkých
akvárií, aby si všichni mohli prohlédnout, jaké druhy ryb v našem rybníku
žijí. Pro nejmenší děti do 6 let jsme
měli připraveny soutěže s rybářskou
tématikou a hlavně bazén s umělými
rybami, o jejichž chytání je každoročně velký zájem.
Ve 13,00 hodin odstartovalo 23
mladých rybářů závod. Počasí nám
zatím přálo, a tak se závodníci mohli
pustit do chytání. Čtyři chytali ve starší kategorii od 12 do 18 let a 19 rybářů
bylo v kategorii od 6 do 12 let.
V závěru závodu se nám bohužel
počasí zhoršilo a začalo pršet. Radek
Smítka pro nás měl připravenou 13
metrovou děličku, se kterou nám
chtěl předvést lov ryb, ale za chvíli byl
mokrý tak, že se musel schovat. Také
Ondra Houda s vrhací sítí nemohl
pořádně předvést své umění, tak nám
alespoň ve stanu ukázal, jak se sítě
pletou a zájemci si mohli pletení sítí
vyzkoušet. Pan Turek nám mezi tím
ugriloval kapra na fenyklu a pikatního kapra podle italských receptů.
Po ukázkách jsme přistoupili
k vyhlášení výsledků. Někomu ryby
braly, ale někdo nechytil vůbec nic.
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Z toho důvodu jsme ve starší kategorii udělili pouze první místo, protože
ostatní závodníci skončili bez úlovku.
První místo obsadil Ondra Daněk
z Postupic s úctyhodnými 359 cm
ryb. V mladší kategorii získal první
místo Tomáš Zbořil z Bystřice se 181
cm ryb, 2. místo Pavel Kölbl z Benešova se 149 cm ryb a 3. místo Andrea
Mádlová z Bystřice se 67,5 cm ryb.
Cenu za největší rybu dostal Tomáš
Zbořil z Bystřice za 60 cm kapra. První rybu chytil Jan Hovorka z Tomic.
Po vyhlášení výsledků proběhl
tradiční závod „ hod Kulišákem“. Jedná se o tříkilového železného kapra.
Stejně jako loni bojovali o prvenství
M. Zach a L. Mach. Nakonec o 30
cm zvítězil M. Zach s hodem dlouhým 15,30 m. Za ženy zvítězila D.
Daňková s hodem dlouhým 6,5 m.
Nesmíme zapomenout ani na naše
borce s nejkratším hodem. Za dívky
zvítězila E. Říhová s hodem dlouhým
1m a za chlapce J. Hlačina, který hodil
1,20 m.
Závěrem chceme poděkovat všem
našim sponzorům, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu akce. Jsou to OÚ
Postupice, OS Záškolák, L. Semerád,
R. Fišar, Z. Janů, B. Jíšová, J. Reiskup,
L. Turek, J. Švácha, V. Kalous, Z. Kubát – Sedlčanské mlékárny, Danone a.
s., Benea a.s. J. Jíšové děkujeme za
přípravu občerstvení, J. Buckové, D.
Daňkové a M. Čadkové za výborně
upečené ryby. H. Gruberové, V. Zvíhalové, M. Buckové, M. Stránské a K.
Matouškové za organizaci soutěží pro
nejmenší děti. Další dík patří přísné
porotě ve složení J. Gruber, N. Hrubá,
R. Pitelka, I. Marešová, R. Smítka a K.
Kovanda, která dohlížela na hladký
průběh závodů. Děkujeme také paní
ředitelce M. Ottlové a M. Jíšovi za fotografie, které si můžete prohlédnout
na webových stránkách školy. Paní M.
Jíšové, H. Čadkové a B. Jíšové z kovárny děkujeme za výborné koláče a
řezy, kterými nás v průběhu závodů
zásobily.
Přejeme krásné léto, dovolenou a
prázdniny. Petrův zdar.
Za organizátory Hana Gruberová

Pokračování ze str. 1
šatenky. Jsou vystavovány na
každého jednotlivce. Mimo to se
vydávají poukazy na ložní prádlo,
obuv, zimní a pracovní oděv. Dále
jsou lístky na uhlí a dříví.
Potravinářské lístky se vydávají
každé čtyři týdny, dále jsou lístky
pro nemocné a těhotné ženy.
Ústřižky lístků obchodníci musejí
nalepené odevzdávat na obecní
úřad, který na základě hodnoty
zboží vydaného na tyto ústřižky
vyhotovuje tak zvané odběrní listy
a na jejich základě obchodníci
nakupují zboží u velkoobchodu.
Semlít si zemědělec smí jen na
povolení, tak zvaný mlecí poukaz a
to 21 kg žita a pšenice na 4 týdny a
jednu osobu.
Zabijačka prasete se může
provést jen na základě povolení
domácí porážky, kde se počítá na
1 osobu 4kg masa a sádla. Mléka
se též z výroby pro samozásobení
ponechává na 1 osobu a den
3/4 litru. V tomto množství se
počítá i s výrobou másla. Těmto
samozásobitelům se potravinové
lístky na mouku, chleba, maso, tuky
a mléko nevydávají.
Zemědělská rodina prakticky
dostává jen lístky na cukr. Dále jsou
vydávány poukazy na obruče na
kola, nádobí, mýdlo a tabák. Zboží
je dost podřadné jakosti - válečné.
Židi mají lístky odlišné a smějí
kupovat jen v určené hodiny a jen
potraviny. V obci Jemniště žádní
židé nejsou. Aby bylo s lístky a
poukazy řádně hospodařeno, byly na
úřady i obchody vysílány pravidelné
kontroly. V obci Jemniště má
obchod a hospodu pan Karel Hýna
Lísek čp. 19 a hostinec na Sušici čp.
3 paní Alžběta Prokopová.
V zemědělství jsou zavedeny
statkové archy a každý zemědělec
má knížku, na které je uvedeno
kolik a čeho má ten rok oseto, kolik
sklidil, jaký je stav dobytka, drůbeže
a ostatních zvířat a jejich pohyb t. j.
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narození, úhyn a prodej. U krav se
sleduje dojivost a u slepic snůška
vajec. Dále se sleduje nákup
hnojiv a osiva a sadby.
Je to pro zemědělce bič, protože
dodávky státu jsou totální - musí
dodat vše, co vyrobili po odečtení
samozásobitelských kvót. V každé
osadě byla zřízena sběrna mléka.
V případě že si jednotlivý rolník
snížil ponechanou dávku mléka
na 1/2 litru na osobu měl nárok
ke konci měsíce od mlékárny na
máslo. Domácí odstředivky mléka
a máselnice jsou zaplombovány.
Zaplombovány jsou také domácí
šrotovníky obilí.
Šrotovat se může jen krmné
oblí a to na základě podané
žádosti Okresnímu úřadu, který
vyšle úředníka, za jehož dozoru
se šrotuje a po ukončení zase
šroťák zaplombuje. Kdo nemá
šrotovník na základě povolení,
může šrotovat ve mlýně. Také
bylo uloženo pěstovat len a to
jak na semeno i stonek. Výnos
byl malý, a proto bylo předepsáno
pěstovat řepku a to na 3,5% orné
půdy. Je to novinka, zemědělci
ji nevěří, protože do té doby se
zde nepěstovala, pouze kolem
Benešova.
Také byl zaveden předpis
dodávky sena, které se nikdy
dříve neprodávalo. Na kontroly
jsou ustanoveny obecní komise
z řad samotných zemědělců, s
povinností každý měsíc podávat
hlášení. Přes tyto kontroly
dojíždějí ještě kontroloři z
Okresního úřadu a provádějí
namátkové kontroly přímo doma
u zemědělců.
V době protektorátu byla
vydávána takováto potvrzení, z
toho je zřejmé, jak měli Němci
vše pod kontrolou.
Jiří Šesták
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Z á k l adní a Mate řská škol a v Postupicích infor muj e
Z mateřské školky
Jaro přišlo rychle, ale my jsme na
něj byli připraveni.
První jarní den jsme vynesli Morenu a rozloučili se tak se zimou. Za
pár dní na to jsme odemkli zahradu, i
když to nebylo tak jednoduché. Najít
zlatý klíč a splnit důležité úkoly, které
vymýšlí skřítek Alois, je práce pro
šikovné a chytré děti. To my ale jsme,
a tak jsme to zvládli. Zahrada si přes
zimu odpočinula a začala se rychle
zelenat. Nezklamal ani velikonoční
zajíc a jeho poklad, ukrytý právě na
zahradě, byl slaďoučký.
Předškoláci se začali připravovat
na povinnosti, které jim už v září
nastanou a začali navštěvovat Školu
nanečisto. Při tom všem jsme stihli
zapsat do školky nové děti a přivítat ty
narozené na Obecním úřadě. Kromě
toho k nám teď jezdí nová divadelní
společnost a jejich představení jsou
vážně krásná.
Když přišel poslední duben, převlékli jsme se za čarodějnice a kouzelníky a pořádně si to užili.
Teď se těšíme na výlet. Letos vyrážíme do ZOO do Tábora. Taky při-

pravujeme besídku, na které budeme,
mimo jiné, stužkovat předškoláky.
Nezapomínáme ani na Skřítkovou
zemi, kam občas zajdeme na návštěvu. A skřítci na oplátku k nám. Tedy,
spíš jeden. Naschválníček. Ten když
nám vtrhne do školky, to je mela!
Schovává nám věci nebo rozhází
hračky a my je pak musíme roztřídit
a uklidit. Je to prostě Naschválníček,

jak má být. Ale to nic, stejně ho máme
rádi. Jen bychom ho chtěli občas aspoň zahlédnout…
Brzy budou prázdniny, takže vám
všem přejeme krásné léto a klidnou
dovolenou.
A našim budoucím školákům
šťastný první krok.
V září na shledanou !
Učitelky MŠ

Skvělá volejbalová
sezóna v ZŠ Postupice
Volejbalovou sezónu jsme zahájili
hned v září účastí na již tradičním
turnaji Čerčanská šavlička, který pořádá volejbalový oddíl Čerčany. Po
prázdninách se ukázalo, že děti svoji
formu dobře naladily a naše dvě družstva obsadila 1. a 2. místo.
V prosinci jsme s nadšením přijali
pozvání na Mikulášký turnaj do Kácova. Tady se nám podařilo obsadit
stříbrnou pozici.
Od listopadu jsme se zapojili do
pětikolového Okresního poháru žac-
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tva pořádaného OVS Benešov.
Společně s družstvem Čerčan, Divišova, Kácova a Týnce nad Sázavou
jsme odehráli během šesti měsíců pět
jednotlivých turnajů. Až do posledního zápasu v posledním turnaji, který
se odehrál 21. dubna v Kácově, nebyl
jasný výsledek (o první místo se stejným počtem bodů jsme se totiž dělili
s družstvem Čerčan). Děti nastupovaly s vědomím, že teď nebo nikdy. A
povedlo se. První místo jsme obhájili!
A tak po bronzové medaili v roce
2010 a stříbrné v roce 2011 máme
zlato!!!!!
V dubnu došlo také na měření sil
na úrovni základních škol z celého
okresu. Děvčata odehrála turnaj ve
Vlašimi, kde obsadila pěkné 6. místo.
(Někomu nemusí 6. místo připadat
pěkné, ale vzhledem k tomu, že ve
družstvu musely z nedostatku hráček
nastoupit vždy 2 naprosté začátečnice, bylo umístění opravdu pěkné.)
Kluci svůj turnaj odehráli v Benešově
a obsadili naprosto úžasné 2. místo.
Vybojovanou pozicí se zapíší do historie volejbalu na naší škole, takového
umístění ještě nikdy chlapecký tým
nedosáhl.
A ještě jeden pohár jsme si do
konce školního roku přivezli, a to
z turnaje děvčat O pohár Posázaví
z Kácova. Děvčata v napínavém
turnaji a s jednou jedinou porážkou
skončila na 3. místě.
V letošním roce se opět potvrdilo, že když se něco dělá s nadšením
a odhodláním delší dobu, výsledky
se dostaví. Většina hráčů a hráček
letošního ročníku trénuje ve svém
volném čase už od 6. třídy a v deváté
se všechna práce zúročila. Výsledkem
skvělé práce jsou nové poháry vystavené ve vestibulu školy. A nejde jen
o poháry a medaile. Víte kolik máme
společných zážitků, víte kolik bylo
navázáno nových přátelství a lásek,
kolik sobot jsme strávili na hřišti a ne
poflakováním po vsi?
V tomto roce školu nejčastěji
reprezentovali: Marek a Vojta Brabencovi, Štěpka Camfrlová, Tomáš Dub,
Kuba Fürbacher, Markéta Jirásková,
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Honza Kozel, Mája Smetanová, Petr
Vilímek, Ondra Zach, Gabča Zachová a Dana Žížalová.
Chtěla bych poděkovat těm rodičům, kteří nám bezplatně pomáhají
s dopravou na turnaje. Také za to,
že se svůj soukromý program snaží
skloubit s našimi termíny. „Deváťákům“ bych chtěla popřát, aby se
s volejbalem dále setkávali na svých
nových školách a učilištích a tam
předvedli, co se naučili. A těm, kdo
po prázdninách přijdou zpět do školy,
aby je hra nepřestala bavit. Všem přeji pěkné prázdniny a v září „ nástup
na rozcvičku“.

hry, seznámí se s novými spolužáky,
s prostředím základní školy a dozví
se, jak by se správně měly chovat při
vyučování.
Jsme rádi, že se děti do 1. třídy
těší. Díky programu „Škola nanečisto“ poznaly, co je v září čeká, a vědí,
že se nemusí ničeho bát.

Jana Jíšová

Jsem velmi ráda, že i letos se naše
škola může pochlubit dobrými výsledky v soutěžích. Do vitríny přibylo
pár pohárů, do kroniky pár diplomů a
u mnoha lidí dobrý pocit z vykonané
práce. Děkuji všem, kdo se podíleli na
přípravě a zajištění akcí, a všem, kdo
reprezentovali školu. 10 měsíců školního roku ubralo mnoho sil žákům
i zaměstnancům školy, a tak všem
přeji, aby si o prázdninách odpočinuli
a v září jsme se sešli, plní elánu a chuti
do práce.

Škola nanečisto
Ve středu 29. 2. přišli budoucí
prvňáčci základní školy v Postupicích na svou první vyučovací hodinu
„Školy nanečisto“. Je to program, který se na základní škole stal tradicí. 1x
týdně chodí předškolní děti do první
třídy, aby si vyzkoušely, jak to na takové škole chodí. Naučí se tu, co by
prvňáček měl umět: pozdravit paní
učitelku na začátku hodiny, správně
sedět v lavicích, držet tužku aj.
Tento rok na svou první hodinu
přišlo 17 nesmělých dětí. Ale když se
procházely po škole a prohlížely si ji,
nesmělost se pomalu vytratila a převládla zvědavost. Děti viděly družinu,
kde se pozdravily se svými kamarády,
prohlédly si jídelnu, tělocvičnu, šatnu
a jiné třídy. Při příchodu do první
třídy už pozorně poslouchaly paní
učitelku. Každý si našel svůj stůl,
pověsil si tašku a pozdravil se s paní
učitelkou jako správný prvňáček. Pak
se začaly představovat, řekly, jak se
jmenují, ukázaly na první písmenko
svého jména a prozradily, co dělají
nejraději.
„Školu nanečisto“ děti navštíví
celkem 10x. Vyzkouší si práci s interaktivní tabulí, čtení, psaní a počítání,
naučí se novou písničku, zahrají si

Ivana Svobodová

Úspěchy ve školním
roce 2011/12

Miroslava Ottlová
Volejbal
Čerčanská šavlička
1. místo – Š. Camfrlová, T. Dub, O.
Kahoun, J. Fürbacher, M. Brabenec,
J. Kozel
2. místo – G. Zachová, M. Smetanová, D. Žízalová, M. Jirásková, V. Brabenec, O. Zach
Mikulášský turnaj ve volejbale Kácov
– 2. místo
Okresní přebor základních škol ve
volejbalu - dívky – 6. místo
Okresní přebor základních škol ve volejbalu - chlapci – 2. místo – O. Zach,
V. Brabenec, T. Dub, M. Brabenec, P.
Vilímek, J. Fürbacher, A. Fürbacher,
O. Czafík
O pohár Posázaví – volejbal dívky
– 3. místo – D. Žížalová, M. Smetanová, Š. Camfrlová, M. Jirásková, G.
Zachová, N. Mušková, P. Němečková,
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O pohár Posázaví - postupické dívky se umístily na 3. místě
M. Bucková
Okresní pohár žactva ve volejbalu – 1.
místo
Nohejbal
Nohejbal Benešov – 5. místo – O.
Zach, V. Brabenec, J. Fürbacher
Vybíjená
Preventan Cup 3. – 5. tř. – 5. místo
z 20 družstev
Florbal
Orion florbal Cup – chlapci
– 4. místo – P. Vilímek, M. Brabenec,
O. Kahoun V. Brabenec, J. Fürbacher,
D. Starý, O. Daněk, J. Kozel
Orion florbal Cup – dívky – 5. místo
Florbalový turnaj MŠMT – 5. místo
Atletika
Atletika Benešov 1. st. – ze 14 dětí
1. místo – hod medicinbalem
– N. Dušková
2. místo – hod medicinbalem
– Z. Nádvorník
3. místo – hod medicinbalem
– M. Šetková, J. Czafík
4. místo – běh slalom – V. Rosová
5. místo – běh slalom – F. Zach
Atletická všestrannost Vlašim 6 - 7.
tř. ze 39 dětí

4. místo – míček – G. Zachová
5. místo – 800 m – P. Němečková
11. místo – 60 m – G. Zachová
Atletická všestrannost Vlašim
8. - 9. tř. z 60 dětí
3. místo – míček – Š. Camfrlová
9. místo – jednotlivci – V. Brabenec
(3. místo - koule, 8. místo - 1000 m,
10. místo - výška)
13. místo – míček – J. Kozel
Plavání
Plavecké závody Benešov – J. Pokorný
– 50 m prsa – 1. místo, 8 bodů
P. Němečková – 50 m prsa – 5. m., 4 b.
G. Zachová – 50 m prsa – 8 m., 1 b.
Plavecko běžecký závod
– 2. místo – P. Němečková, J. Pokorný – postup do krajského kola
30.5. 2012 v Čelákovicích
4. místo – G. Zachová
Krajské kolo - 14. místo J. Pokorný,
16. místo P. Němečková
Fotbal
McDonald Cup Vlašim – 5. místo
– A. Fürbacher, D. Zhorný, O. Čadek,
M. Čadek, Z. + D. Nádvorník, Š. Kladiva, J. Švácha, M. Žížala, Z. Daněk,
J. Czafík
Vědomostní a praktické soutěže
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Aranžérská soutěž Benešov – 3. místo – M. Smetanová, P. Žížalová, O.
Zach, V. Brabenec
5. místo – M. Jirásková, V. Černý, R.
Běžel, O. Daněk
Šikovné ruce (Automechanik) – ISŠT
Benešov – J. Kozel – 2. místo
V. Černý – 6. místo
T. Dub – 8. místo
Okresní kolo dopravní soutěže Bystřice
– 5. místo – T. Patráková, L. Čadková, O. Čadek, Š. Kladiva
Helpíkův pohár – krajské kolo – 9.
místo – M. Dušková, A. Fürbacher
28. místo – M. a O. Čadkovi
Středočeský taneční pohár – okres Benešov – 2. místo – V., L. Koukalovy,
N. Dušková – postup do krajského
kola 7.6. 2012 v Benešově
Krajské kolo - 3. místo

Poděkování
Chtěla bych touto cestou
poděkovat manželům Fracovým,
kteří při rušení své provozovny
nábytku v Postupicích pomatovali
na naši školu. Děkujeme za darování
počítačových stolů pro děti, výtvarný
materiál i kancelářské potřeby.
Miroslava Ottlová

Poznávací zájezd
do Anglie
Ve dnech 11. - 16. 4. 2012 se 9
žáků základní školy spolu s učitelkou
angličtiny Mgr. Pavlou Markovou
zúčastnilo poznávacího zájezdu do
Anglie.
Ve středu odpoledne se vydali na
cestu přes Prahu, Rozvadov, SRN,
Belgii a Francii do přístavu Calais.
Tam je v časných ranních hodinách
převezl trajekt přes kanál La Manche
do anglického přístavního města
Doveru. Zde si prohlédli z autobusu,
který samozřejmě přejel okamžitě
po výjezdu z trajektu na levou stranu
vozovky, doverské bílé útesy, pláže a
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hrad. Pak přejeli do Londýna, kde se
nejprve projeli na obřím kole London
Eye, z něhož je nádherná vyhlídka na
město, a pak pěšky prochodili oblast
Hyde parku, Buckinghamského paláce, Whitehallu s budovami ministerstev a uličku Downing Street, kde
sídlí britský ministerský předseda,
dále oblast Westminsterského opatství, Parlamentu a Big Benu.
Večer všichni netrpělivě očekávali, ve kterých anglických rodinách
budou ubytováni, jak to u nich bude
vypadat, co dostanou k jídlu a hlavně,
jak se s nimi dorozumí. V rodinách
žáci strávili 3 noci a dostávali tam
snídani a večeři.
V pátek se vydali do starobylého univerzitního města Oxfordu.
Dnes zde studuje 16 tisíc studentů.
Prohlédli si staré univerzitní budovy, mezi nimiž je i nejrozsáhlejší
kolej Christ Church (místo natáčení
Harryho Pottera), nejkrásnější kolej
Magdalen College a nejstarší Merton College (z roku 1264). Kromě
studentských kolejí zde najdeme i
několik rozsáhlých parků.
V odpoledních hodinách pak přejeli na prohlídku historického města
Windsor, které je i jedním ze sídel
anglických panovníků a současné
královny Alžběty II. Prošli si romantické uličky starého města a nádraží
s královským vlakem. Poté se zastavili v Etonu, kde se nachází nejstarší
chlapecká soukromá škola ve Velké
Británii, na níž studovali i současní
britští princové.
Další den vyjeli do přístavního
města Portsmouth na jih Anglie.
Kdysi rušný přístav a místo narození

slavných spisovatelů je stále i kotvištěm slavných lodí. Jako muzeum si lze
prohlédnout loď admirála Nelsona
Victory, s níž zvítězil nad Napoleonem v roce 1805 u Trafalgaru, dále
i loď Mary Rose krále Jindřicha VII.
Navštívili i Muzeum královského
námořnictva a vyjeli si na rozhlednu
Spine, z jejíchž 105 metrů byl nádherný výhled na celý přístav i moře. Odpoledne následovala ještě procházka
po promenádě luxusního lázeňského
přímořského střediska Brighton.
Poslední den, v neděli, se přemístili autobusem do Greenwich. Londýnským patrovým autobusem- double deckerem projeli nejmodernější
čtvrtí Londýna- Docklands k muzeu
Madame Tussaud´s, nejznámějšímu
muzeu voskových figurín na světě.
Pěšky prošli do oblasti hradu Towe-
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ru, kde si přešli zvedací most Tower
Bridge. Ze břehu si prohlédli křižník
H.M.S. Belfast.
Ve večerních hodinách odjeli
z Londýna do přístavního města
Dover, nalodili se na trajekt, který je
převezl do francouzského Calais. Následoval noční přejezd přes Francii,
Belgii a Německo. Do České republiky dojeli během pondělního dopoledne a Postupice uviděly vracející se
autobus z Anglie kolem třetí hodiny
odpolední.
Zájezd se uskutečnil ve spolupráci
se ZŠ Divišov, OA Neveklov a průvodkyní dr. Danou Obrovou. Všichni si jistě přivezli spoustu zážitků a
vyplnilo se i: „Hurá nazdar výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu!“
Pavla Marková
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