duben 2008

18

�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�

�
�

�
�

��
�

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostáváte první číslo letošního
Postupického
zpravodaje,
ve
kterém
bych
chtěl
stručně
zhodnotit
hospodaření
obce
v uplynulém roce 2007. Na
začátku předkládám nejdůležitější
údaje rozpočtu roku 2007 (v Kč):
plánované příjmy: 11.581.310,00
skutečné příjmy: 16.173.860,00
plánované výdaje: 13.828.990,00
skutečné výdaje: 10.830.618,48
Postupický dům č. p. 104, kde bydlel v letech 1852-1853 Svatopluk Čech.

Vzpomínka na 100. výročí úmrtí Sv. Čecha
Koncem února jsme si připomněli 100. výročí úmrtí básníka a spisovatele
Svatopluka Čecha. Postupice měly v jeho životě ten význam, že ve zdejší škole
nabyl základů svého vzdělání, aby se po jeho dovršení stal jedním z nejlepších
českých básníků a spisovatelů konce devatenáctého a začátku dvacátého
století.
Narodil se v Ostředku 21. února 1846. Jeho otec František Jaroslav byl
správcem u barona Karla Villaniho, známého českého vlastence, politika a
básníka, na jeho statku ve Střížkově. Rodina Čechova bydlela ve Struhařově.
Později se přestěhovala do Jezera. Když Svatopluk dosáhl školního věku,
rozhodl otec, že chlapec začne navštěvovat školu v Postupicích. Pro velkou
vzdálenost bydlel přes týden v postupickém domě č. p. 104 (dnes Zvaričovi)
u krejčího Beránka. Na dny volna domů a zpět do školy ho na zádech nosil
poklasný. O této epizodě jeho života se básník zmiňuje ve svých „Pestrých
cestách po Čechách“.
„Na sklonku otcova pobytu v Jezeře stal jsem se přespolním členem rodiny.
Byl totiž čas, abych chodil do školy. Otec dal mě až do městečka Postupic, snad
že tam škola byla lepší a kde farářoval p……(Gürke), s nímž byl tuším otec
spřátelen. Bydlel jsem tam u jednoho krejčího a na prázdné dny putoval jsem
prý na zádech poklasného, kterého rodiče pro mne posílali. Místopisných
upomínek mám také z Postupic pramálo. Určitě pamatuji se toliko na byt
svých stravovatelů, proti jehož oknům pod malým kopcem ležela hospoda
Pokračování na str. 4

Z těchto čísel vyplývá, že
hospodaření
obce
skončilo
kladným hospodářským výsledkem
a zůstatek finančních prostředků
na BÚ obce k 31. 12. 2007 činil
9.933.923,00 Kč.
Ve
výdajových
položkách
je
zastoupena
celá
řada
uskutečněných akcí, především
vybudování chodníků v Postupicích
(771 tis. Kč), asfaltové povrchy
místních komunikací (696 tis.
Kč), odvodnění komunikací U
Hřiště a V Hůře (265 tis. Kč),
výměna radiátorů v budově
obecního úřadu (139 tis. Kč),
odbahnění rybníka v Holčovicích
(113 tis. Kč) a odbahnění rybníka
v Milovanicích, nová větev
veřejného osvětlení v Dobříčkově
(100 tis.Kč), oprava omítky a
nová vrata na místním hřbitově
(77 tis. Kč), zpomalovací prahy
před ZŠ Postupice (81,5 tis. Kč),
prodloužení dešťové kanalizace
Pokračování na str. 3
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U s n e s e n í 7/2007

z veřejného jednání Zastupitelstva
obce Postupice ze dne 13. 11. 2007
1. ZO bere na vědomí zprávu
podporučíka Smitky z Policie ČR
Vlašim o nové koncepci PČR.
2. ZO schvaluje rozpočtová opatření
č. 4 navržená účetní J. Matouškovou.
3. ZO bere na vědomí Pokyny pro
provedení periodické inventarizace
majetku obce v r. 2007 a složení
jednotlivých inventarizačních komisí
určených starostou obce.
4. ZO schvaluje odprodej pozemků ve
vlastnictví obce v k. ú. Nová Ves parc. č.
186/13 (47 m2), 186/14 (60 m2), 186/
15 (61 m2), 114/27 (153 m2), 114/28
(56 m2), 114/29 (34 m2), 114/30 (39
m2) a část poz. p. č. 1124/1 (cca 40
m2) Mydlářce, a. s., Mydlářka 253, 256
01 Benešov za cenu 60,-- Kč za 1m2.
Náklady spojené s převodem uhradí
strana kupující.
5. ZO schvaluje změnu v evidenci
a účtování majetku obce a s tím
spojenou úpravu směrnic. Jedná se
o změnu ve vymezení dolní hranice
drobného dlouhodobého hmotného
majetku z 500,-- Kč na 3.000,-- Kč a
drobného dlouhodobého nehmotného
majetku z 3.000,-- Kč na 7.000,-- Kč.
6. ZO schvaluje snížení nájmu z
nebytových p. Kamínovi o 15 %
s platností zpětně od 1. 10. 2007.
7. ZO schvaluje zřízení věcného
břemena s ČEZ Distribuce, a.s., na
pozemku v majetku obce p.č. 889/1 k.
ú. Roubíčkova Lhota, osada Dobříčkov,
spočívajícího v právu umístění
provozování a údržby kabelu NN pro
připojení novostavby RD ing. Pleška za
úplatu 500,-- Kč.
8. ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku
Nemocnici Rudolfa a Stefanie, a. s.
9. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
3.000,-- Kč v r. 2008 K-Centru Benešov
na protidrogovou činnost.
10. ZO schvaluje odložení projednání
žádosti p. Miroslava Műllera, bytem
Nová Pražská 2143, Benešov, o změnu
územního plánu v k. ú. Postupice
– zařazení pozemku dříve č. 613 k. ú.

Městečko, nyní části poz. p. č. 1238/1
k. ú. Postupice, do smíšené zóny.
11. ZO schvaluje odpis nedobytných
pohledávek PO ZŠ a MŠ Postupice
v celkové částce 2.493,-- Kč dle
předloženého návrhu.

U s n e s e n í 8/2007

z veřejného jednání Zastupitelstva
obce Postupice ze dne 18. 12. 2007
1. ZO schvaluje rozpočtové úpravy
dle návrhu hospodářky obce p.
Matouškové přednesené starostou
obce.
2. ZO schvaluje rozpočet svazku obcí
Chopos na rok 2008.
3. ZO schvaluje rozpočtové
provizorium na období od 1. 1. 2008
do doby schválení rozpočtu obce
na rok 2008, schvaluje pravomoc
pro starostu obce k rozhodování v
rozpočtovém provizoriu.
4. ZO schvaluje odprodej pozemku
parc.č. 1340 v k.ú. Čelivo pro manžele
Ninu a Vladimira Yermolayevi o
výměře 160 m² za 50,- Kč/1 m²,
náklady spojené s prodejem uhradí
kupující.
5. ZO schvaluje pronájem stodoly
parc. č. 3/1 v k. ú. Čelivo pro manžele
Ninu a Vladimira Yermolayevi
za 500,- Kč ročně a zároveň
zplnomocňuje starostu k vyjednání
dalších podmínek údržby a pronájmu
stodoly.
6. ZO schvaluje svoz komunálního
odpadu v letních měsících jednou za
čtrnáct dní – tzv. kombinovaný svoz.
7. ZO schvaluje novou výši
odpisového plánu budovy ZŠ
8. ZO bere na vědomí a nesouhlasí
s návrhem České pošty na změnu
hodin pro veřejnost.
9. ZO schvaluje založení depozitního
účtu, na který budou převedeny
finanční prostředky určené k výplatě
mezd za prosinec 2007.
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U s n e s e n í 1/2008

z veřejného jednání Zastupitelstva obce
Postupice ze dne 21. 2. 2008
1. Zastupitelstvo obce Postupice (ZO)
schvaluje rozpočet obce na rok 2008.
Celkové příjmy jsou plánovány ve výši
11.927,534 tis. Kč, celkové výdaje ve
výši 13.457,738 tis. Kč. Návrh rozpočtu
je nevyrovnaný, schodek 1.530,204 tis.
Kč bude kryt finančními prostředky na
běžném účtu, jejichž stav k 31. 12. 2008
činil 9.933,923 tis. Kč, čímž se vytvořila
rezerva rozpočtu ve výši 8.403,923
tis. Kč. ZO zplnomocňuje starostu
obce rozhodovat o čerpání běžných
finančních prostředků na výdaje
rozpočtu v rámci jednotlivých položek
paragrafového třídění.
2. ZO neschvaluje odprodej pozemku
p. č. 1334/1, k.ú. Čelivo, panu M.
Neuhortovi, bytem Čelivo 25. ZO
schvaluje případný pronájem tohoto
pozemku za obvyklých podmínek.
3. ZO nesouhlasí s odprodejem budovy
staré školy č. p. 11 na náměstí Sv. Čecha
v Postupicích a schvaluje přípravu
universálního
předprojektu
pro
případné využití pro potřeby občanů
(mateřské centrum, klubovna mládeže,
sportovní využití, důchodci, knihovna
apod.), případně i pro komerční využití
a popř. i na vybudování bytu pro
správce budovy.
4. ZO schvaluje konečná rozpočtová
opatření RO6 provedená do 31. 12. 2007
vypracovaná účetní J. Matouškovou.
5. ZO schvaluje zvýšení ceny stočného
při vyvážení a ukládání splašků na
ČOV v Postupicích od 1. 3. 2008 pro
občany, kteří nemají v obci Postupice
trvalý pobyt na 27,-- Kč za 1 m3.
6. ZO schvaluje změnu smluvních
podmínek v Dohodě Obce Postupice
s Římskokatolickou farností ze dne
8. 3. 2007 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Obce Postupice
v r. 2007 na opravu kostela sv.
Martina. Změna v bodech III. a V.
bude provedena dodatkem k dohodě
a týká se prodloužení lhůty čerpání
poskytnutých prostředků do 31. 12.
2008 s vyúčtováním do 10. ledna 2009.
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7. ZO schvaluje příspěvek o. s. Záškolák
při ZŠ Postupice do tomboly plesu ve
výši 3.000,-- Kč.
8.
ZO
schvaluje
přerozdělení
hospodářského výsledku PO ZŠ a
MŠ Postupice: kladný hosp. výsledek
129.466,40 Kč bude přerozdělen
do fondu odměn 65.000,-- Kč a
do rezervního fondu 64.466,40 Kč.
9. ZO schvaluje podání projektu
„Modernizace a vybavení škol a školek
na území mikroregionu CHOPOS“
do 3. výzvy k předkládání žádostí
o grant pro kompletní individuální
projekty a programy z Finančních
mechanismů
EHP
/
Norska.
ZO se zavazuje, že prostředky
spolufinancování budou zajištěny v
potřebné výši a ze zdrojů uvedených v
žádosti po celou dobu realizace projektu
„Modernizace a vybavení škol a školek
na území mikroregionu CHOPOS“.
ZO se zavazuje, že je schopno zajistit
financování projektu na počátku a v
průběhu jeho realizace, tj. tak, aby zdroje,
které budou průběžně k dispozici, kryly
postupně nabíhající náklady projektu
předtím, než obdrží jednotlivé platby
z FM EHP/Norska, a aby nedošlo k
deficitu finančních zdrojů.
10. ZO schvaluje příspěvek 1.000,-- Kč
Fondu ohrožených dětí, o.s.

V krátkosti z obce
Svoz komunálního odpadu
v období od 1. 5. do 30. 9. 2008
Jak jste již byli koncem roku 2007
informováni, od 1. 5. 2008 bude svoz
komunálního odpadu prováděn
v intervalu 1x za 14 dní a to ve dnech:
13.5., 27.5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8.,
19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9.
Od 1. 10. 2008 bude svoz uskutečňován
opět v obvyklém intervalu 1x týdně
v úterý, jak jsme byli doposud zvyklí.
Upozornění
Obecní úřad v Postupicích
(OÚ) oznamuje, že v letošním roce
bude zahájeno pořizování 2. změny
územního plánu obce (ÚPO).
Všem vlastníkům nemovitostí se

tímto dává možnost podávat podněty
na změny ÚPO.
Návrhy na změny ÚPO je nutno
podávat na předepsaných tiskopisech,
které si můžete vyzvednout na OÚ.
Termín ukončení příjmu žádostí včas
oznámíme, prozatím nebyl stanoven.

Příspěvek
nezávislého pisatele
Tleskáme důstojné úpravě vchodu
do místa posledního odpočinku.
Škoda, že někteří návštěvníci nectí
více své předky a přímo za jejich hlavy
– pod hřbitovní zeď – odhazují odpad,
třebaže jen několik metrů dále je
přistaven kontejner.
BRR - vjezd do obce, naše vizitka. Před
téměř historickou stavbou s nápisem
LIHOVAR odpuzuje nepořádek a
snůška všeho možného. Nešlo by
ten pozemek užívat jinak? Vždyť i
pozemek přes silnici naproti „Jednotě“
našel lepší uplatnění.
Stačí tak málo. Rozhlédnout se kolem
svého obydlí a upravit tak, aby Vás
první pohled ujistil, že tady žijí
pořádkumilovní lidé. Tleskejte dobrým
vylepšením, nepořádek odsuzujte,
zpravodaj Vám dá jistě prostor.

Milé maminky
a pyšní tatínkové
Hledají se všichni ti, kterým nechybí
nadšení, odvaha a nápady. Zkrátka ti,
kteří jsou ochotni pomoci při zakládání
mateřského centra v Postupicích.
Mohou to být babičky, dědečkové,
tety i strejdové, stejně tak jsou vítáni
všichni ti, kteří mají dobré nápady, ti,
co jsou ochotni pomoci při pořádání
případných akcí, i ti, kteří mají
eventuelní zájem budoucí centrum
navštěvovat.
Nadšená maminka Štěpánka Tůmová
Kontakt: rihovastepanka@seznam.cz
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Pokračování ze str. 1
v Milovanicích (30 tis. Kč),
oprava kapličky Jemniště a další.
Pozitivně se v hospodaření
odrazily
přijaté
dotace,
především dotace na řešení
havarijního
stavu
místních
komunikací v částce 600 tis. Kč,
na rekonstrukci OÚ z Programu
obnovy venkova 121 tis. Kč, na
rekonstrukci tělocvičny ZŠ 100
tis. Kč, na hospodaření v lesích 30
tis. Kč, na vytvoření pracovních
příležitostí od Úřadu práce 40
tis. Kč, na ošetření památné lípy
21 tis. Kč, na plovoucí čerpadlo
pro SDH (34 tis. Kč), na oslavy
75. výročí SDH Jemniště 15 tis.
Kč, na radiostanice 12 734 Kč,
na činnost SDH 1 tis. Kč. Dále
se příjmy významně zvýšily
prodejem plynárenského zařízení
(1 900 tis. Kč), stavebních
pozemků pod OÚ
(400 tis.
Kč = první splátky, v r. 2008
zbývá stavebníkům doplatit 350
tis. Kč), prodejem vytěženého
dřeva z obecních lesů (především
po kalamitě – 740 tis. Kč) a
příjmem od pojišťovny za poj.
událost - požár ve staré škole
(1 314 tis. Kč). Za zmínku
stojí také bezúplatný převod
požárního automobilu CAS 24
LIAZ v hodnotě téměř 4 mil. Kč
do majetku obce.
Na letošní rok plánujeme také
celou řadu investic, o jejichž
rozsahu se můžete přesvědčit ve
schváleném rozpočtu pro rok 2008
uvedeném dále ve zpravodaji.
Doufám,
vynaložené
z rozpočtů
z letošního,
problémů a
spokojenosti

že
všechny
prostředky,
ať
let minulých, tak
poslouží k vyřešení
potřeb obce a ke
vás – občanů.

Miloslav Půta
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Vzpomínka na 100. výročí...
Pokračování ze str. 1

(čp. 3), nejasně připomínám si faru
a ještě nejasněji školu. Byt mých
stravovatelů skládal se tuším jen
z jedné světnice s okny proti té
hospodě a z dílny vzadu.
Podoba lidí, s nimiž jsem se
v Postupicích stýkal, v mé paměti se
nezachovala. Vím jen, že pan farář
k Vánocům s velikou zálibou a pílí
vlastnoručně zhotovil velkolepý
Betlém z lepenkových, pěkně
pomalovaných figur, domů a stromů.
Pro nás děti to byl arci div světa.
Tím se chýlí mé skrovné
upomínky z krajiny benešovské
z nejprvnější doby mého dětství až
asi do šestého roku ke konci –„.
Až po létech navštívil básník
opět Postupice.
Z Jezera zamířil k Postupicům
touž cestou, po které kdysi na
zádech
poklasného
putovával
na prázdniny. Nastával již večer,
když po cestě z Jemnišť došel
k Postupicům. Mile překvapil jej
obraz městečka, jehož skrovné
domky pěkně se kupí podél
rozsáhlého rybníka před vábivým
pozadím lesnatých vrchů. I vnitřek
jeho působil příjemně svou čistotou
a prostou úpravností. Ale procházka
několika jeho ulicemi nevzkřísila
v básníku vůbec upomínek : i škola
i kostel a fara na malém náměstí
pohlížela chladně na cizince. Dle
několika těch skrovných, nejistých
známek hledal domek bývalých
stravovatelů. A skutečně uhodl
pravý. Potvrdili mu to v hostinci,
v témž hostinci, do něhož za oné
noci v šíleném dětském strachu
přiběhl za panem mistrem a paní
mistrovou. Oba byli již mrtvi.
Básník končí své vzpomínky :
„Sedě v prosté hostinské jizbě,
pohlížím oknem na onen pro mne
významný, přízemní, žlutě natřený
domek, před jehož povýšeným
vchodem je zděný výstupek se
schůdky z obou stran, a náhle
vyhraňuje se v mém duchu určitá
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vzpomínka: ano na tom výstupku,
na těch stupních sedával jsem jako
hošík častokráte za večera, když
zašeřil se vzduch a dumný hlas
klekání zahlaholil nad městečkem
jako právě nyní - - Za tmy jel jsem v najatém povoze
z Postupic nazpět k Benešovu.
Slabě kreslily se vrchy lesnaté
na noční obloze a mě vytanula na
mysli vzpomínka na ony neznámé
chlumy, které jsem viděl před
čtyřiceti léty za večerní jízdy, sedě na
koleně otcově v teplém úkrytu jeho
pláště. Snad to byly tytéž pahorky a

lesy, na něž nyní osamělý, zestárlý
muž pohlíží teskným, unaveným
zrakem - -„. Tolik napsal básník
o Postupicích a o svém pobytu zde
v letech 1852-53.
Svatopluk Čech zemřel v Praze
dne 23. února 1908.
Připravil Petr Slavíček
(V článku byly použity úryvky
z díla Sv. Čecha: „Pestré cesty po
Čechách“ a K. V. Mixy: „Městečko
Postupice“)

Kalkulace nákladů na vodné a stočné 2007
Skutečné náklady za vodné v období 1. 1. – 31. 12. 2007
Ostatní osobní výdaje

38.099,00

Pojištění sociální

4.680,00

Pojištění zdravotní

1.620,00

Materiál – nákup

11.306,00

Elektrická energie

47.709,00

Nákup ostatních služeb

38.544,00

Opravy a údržba

12.504,00

Daně

28.000,00

Daně, poplatky

1.000,00

Celkové náklady – pitná voda

183.462,00

Spotřeba vody za odečtové období
Výpočet - 183.462,00 Kč : 14.747 m3

14.747 m3
=

Vybírané vodné
Rozdíl (doplácí obec)

12,40 Kč/m3
11,00 Kč/m3
1,40 Kč/m3

Skutečné náklady za stočné v období 1. 1. – 31. 12. 2007
Prodloužení dešť. kanalizace Milovanice
Materiál – nákup
Nákup ostatních služeb ČOV
Opravy a údržba
Celkové náklady odv. a čist. odpadních vod
minus prodl. dešť. kanalizace Milovanice
Celkem náklady
Spotřeba vody „stočné“ za odečtové období

29.960,00
1.534,00
408.438,00
2.702,00
442.634,00
29.960,00
412.674,00
18.047 m3

Výpočet - 412.674,00 Kč : 18.047 m3 =

23,00 Kč/m3

Vybírané stočné

13,00 Kč/m3

Rozdíl (doplácí obec)

10,00 Kč/m3
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Knihovna - poplatky
CELKEM PŘÍJMY

Schválený Zastupitelstvem obce Postupice
dne 21. 2. 2008.

VÝDAJE (v tis. Kč)
Psí útulek

PŘÍJMY (v tis. Kč)

Lesy

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

1.700,00
580,00
80,00
1.800,00
511,44
2 600

Poplatek znečišťování ovzduší

1,10

Správní poplatky

35,00

Poplatek za komunální odpad

640,00

Poplatek ze psů

26,00

Odpad třídění

40,00

Daň z nemovitosti

1 100

Poplatek lázeň. a rekreační pobyt.
Příjem z hospodaření v lesích

4,00
345,00

Příjem z pronájmu hrobových míst
Příjem za vodné

10,00
185,00

Vratka zál. poplatku za odběr podzemní vody
Těžební prům. – lom Mladovice
Příjmy z poskytování služeb (kopírka, telefon)
Příjmy z pronájmu pozemků

92,00
50,00
8,00
37,28

Příjmy z pronájmu bytových prostor

154,86

Příjmy z pronájmu nebytových prostor

107,86

Příjmy z dopravy Š706, Zetor + pronájmu
valníku, kontejneru...

64,00

Věcná břemena

2,00

Příjmy z úroků

70,00

ÚP – přísp. na prac. příležitosti

1,00
11.927,534

5,00

Splátky půjček od obyvatel

229,30

Příjmy z prodeje pozemků

470,00

Dotace na školství a výkon státní zprávy

219,60

Neinv. dotace od obcí na žáky

329,90

Obchod
Místní komunikace
Benebus
Pitná voda

8,75
240,50
3,00
2 436
112,72
1.392,09

ČOV odp. vody, kanalizace

763,00

Rybníky

135,00

K-centrum

3,00

ZŠ

1 800

Místní knihovny

68,50

Kronika

4,00

Kapličky

20,00

Církev - kostel

80,00

SPOZ + důchodci

101,00

TJ SOKOL

75,00

Dětská hřiště

63,00

Byty

58,10

Nebytové hospodářství

157,00

Veřejné osvětlení

407,00

Hřbitov

226,00

Místní hospodářství

809,97

Nebezpečný odpad

25,00

Komunální odpad

678,00

Zeleň

111,00

SDH- hasiči

347,70

Zastupitelstvo obce
Správa OÚ
Peněžní ústavy
Daň – obec
Ostatní činnosti
CELKEM VÝDAJE

769,00
1.989,30
17,00
511,44
45,66
13.457,738

SOUHRN (v Kč)

Poplatek ze vstupného

3,00

Celkové příjmy

11.927.534,00

Poplatek ubytov. kapacita

3,00

Celkové výdaje

13.457.738,00

2,00

Schodek rozpočtu

1.530.204,00

40,00

Zůstatek na BÚ k 31.12.07

9.933.923,00

Odvod výtěž. z provoz loter.

60,00

Rezerva

8.403.719,00

Odvádění a čist. odpad. vod

250,00

Prodej plynovodu + nájem

71,19

Poplatky za užívání veř. prostranství
VPH- místní poplatek

Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem hospodaření
minulých let.
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Den dětí na venkově v Buchově
Sobota 24. května od 13 do 17 hodin

Připomínka aktivit tradičního venkova, kterými jsou
řemesla, chov domácích zvířat i poznávání okolní
přírody.
KULTURNÍ PROGRAM
13,30 - Taneční vystoupení děvčat ZŠ Postupice
14,00 - Vonička - dětský folklórní soubor

duben 2008

VLNĚNÁ DÍLNA
Ukázky tkaní a předení, děti plstí a češou vlnu.
KERAMICKÁ DÍLNA
Hrnčíř učí děti práci na kruhu, modelování z hlíny.
KOVÁŘSKÁ DÍLNA
Kovotepectví a ukázka práce na polní výhni.
ZÁBAVNÉ HRY Z PŘÍRODY
Poznávání zvířat, stromů, ptáků a plodin.
DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Těší se na beran s ovcemi a jehňaty, koza Líza, oslice
Fany, kravky z Kršnova dvora, kočky a králíci.
OBČERSTVENÍ
Stánky s tradičním i netradičním občerstvením.
Akci realizuje o. s. Buchov ve spolupráci se Základní
školou v Postupicích, o. s. Podblanickem, V-systém
elektro, s.r.o. a dalšími dobrovolníky.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti zdarma
Akci podpořil Středočeský kraj a Obec Postupice.

Jak se žije postupickým
maminkám
Českou republiku po letech
zasáhl baby boom a nevyhnul se ani
Postupicím a okolí. Jistě i vy jste si všimli
toho množství kočárků, které každý den
korzuje po vsi. Toto radostné období
přináší ale i mnohá úskalí. Jednou
z nástrah pro maminku s kočárkem
je cestování hromadnou dopravou
za dětským lékařem a nejen za ním.
Proč cestováním nazývám nástrahou?
Hlavní důvod je ten, že maminka
potřebuje pomoci s kočárkem do
autobusu nebo z autobusu.
Průměrná váha hlubokého kočárku
je 15 kg, váha dítěte bývá mezi třemi až
desíti kilogramy dle věku. Musíme
počítat i věci, které jsou k cestování
potřeba jako náhradní pleny, pokud
maminka nekojí, je nutné mít mléko,
na cestu delší než 1⁄2 dne je vhodné
mít i náhradní oblečení, nějaké hračky
a to vše přinese alespoň 3 kg navíc.
Nezapomínejme na oblečení dítěte,
doplňky jako je pláštěnka, pumpička
na kolo /většina dnešních kočárů má
nafukovací kola/, v zimním počasí fusak
a nějaká deka na přikrytí a máme další

2 až 3 Kg navíc. A k tomu se přidají ještě
osobní věci maminky /klíče, peněženka
atd/. Suma sumárum se dostáváme na
25 až 30 Kg. Vyzvednout tento kolos do
autobusu je pro maminku samotnou
opravdu nemyslitelné. Úzkými dveřmi
navíc jedna osoba není ani schopna
kočár do autobusu dostat.
Proč ten výpočet? Zkrátka proto,
že když zastaví autobus na zastávce a
maminka se chystá nastoupit zadními
dveřmi, zjistí, že ochota ostatních jí
pomoci se někam vytratila
Každý stojí frontu na lístek a tlačí
se do autobusu. A přitom zcela určitě
většina z těch, kteří jsou schopni
pomoci a uvědomí si, že by bylo
potřeba podat pomocnou ruku,
spoléhá na to, že pomůže ten druhý. To
v tom lepším případě. V horším kočár
ani nezaregistrují a nebo je nenapadne,
že by snad bylo třeba jejich pomoci.
Maminka pak většinou zoufale
přemýšlí, jak se do autobusu vlastně
dostane a naopak. Je pravda, že po
požádaní se pomoci dočká, ale ani to
není pravidlem. Když se opravdu nikdo
nenajde, musí maminka vytasit fintu
RAMBO, tj. že se snaží dostat kočár
do autobusu sama. To zabere skoro
vždy a někoho to donutí se zvednout

a pomoci.
Naproti tomu je cestování vlakem
mnohem příjemnější. Vlak zřejmě
vyvolává trochu nostalgie a lidé
se zde chovají mnohem vstřícněji,
pomůžou téměř vždy. Pokud ne, pak
pan průvodčí určitě ano. Jediné, co
ztěžuje cestování vlakem, není ani tak
vzdálenost nádraží od vsi jako spíše
chybějící chodník vedoucí k němu.
Prosím proto, příště až autobus
nebo vlak zastaví a vy uvidíte
vystupovat nebo nastupovat maminku
s kočárkem, zkuste jí pomoci bez
požádání. Odměněni budete úsměvem
a poděkováním. Víc dát nemůžeme,
ale v žádných pravidlech slušného
chování ani o ničem jiném řeč není,
stejně tak jako tam není o tom, že se
v takovýchto případech otáčí hlava na
druhou stranu.
Závěrem bych chtěla poděkovat
jménem maminek všem, kteří umějí
pomoci a pomáhají. Poděkování patří
i obci a společnosti ČSAD Benešov
za to, že po vzájemné dohodě byli na
pravidelné spoje nasazeny autobusy
s větším prostorem pro kočáry.
Postupická maminka
Štěpánka Tůmová
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Z pamětní knihy
železniční stanice
v Postupicích
(pokračování z minulého čísla)
Po roce 1948 se psaní pamětní
knihy železniční stanice změnilo
na pouhé úřední hlášení o provozu
bez úrazů, uzavírání kolektivních
a osobních závazků k různým
událostem nebo k jejich výročí.
Dne 28. 2. 1952 přestaly
být zdejší stanice služebnami
komerčními a dnem 2. ledna
1953 byly obsazeny výpravčími.
Od ledna do září 1953 se zde
vystřídalo 10 výpravčích, než zde
byli natrvalo přiděleni výpravčí
Miloslav Dolejš a František Jíša.
V
prosinci
1953
došlo
k přestavbě zdejší kanceláře.
Z čekárny byly zřízeny dvě
místnosti pro kanceláře a z bývalé
kanceláře zřízena čekárna.
V roce 1955 prošla staniční
budova celkovou opravou. Byly
vyměněny okna, dveře, podlahy,
střešní krytina apod. V roce 1956
bylo zřízeno ve stanici Postupice
el. osvětlení celého kolejiště a
nákladových prostor a zaveden
motorový proud. Dne 6.7.1956
zemřel bývalý správce stanice
Václav Fechtner. Další bývalý
správce stanice Josef Marušák
prodal domek naproti nádraží a
odstěhoval se do Zlonic.
V prosinci 1957 byla provedena
generální oprava vlečky uhelných
skladů a byly zesíleny koleje pro
zvýšení nápravového tlaku.
Dne 1.6.1958 byl přeložen do
naší stanice výpravčí Ota Bareš
za Evu Reindlovou, která odešla
na mateřskou dovolenou. V tomto
roce bylo přepraveno přes 156 tisíc
osob.
Dne 1.5.1959 byl přeložen
výpravčí Ota Bareš do Samechova
a za něho nastoupil výpravčí

Milan Srna. V roce 1960 byla dána
do provozu vjezdová návěstidla
s předzvěstmi. V průběhu roku
1961 byly vyměněny výhybky
č.1 a č.2. Dne 27. května došlo
ve večerních hodinách k průtrži
mračen a na zastávce Věžníky (dnes
Lhota Veselka) došlo k vykolejení
vlaku. Za celý rok bylo přepraveno
celkem přes 146 tisíc osob. V roce
1975 to bylo pouze 31 tisíc osob.
Koncem roku 1978 odešel do
invalidního důchodu náčelník
stanice Adolf Kortus. Na jeho
místo byl jmenován náčelníkem
Milan Srna. Úbytek cestujících
nadále pokračoval a v roce 1981
bylo přepraveno pouze necelých
20 tisíc osob.
V roce 1983 prošla budova
stanice generální opravou při
které byla změněna její dispozice.
Z kanceláře náčelníka se stala
čekárna a z bývalé čekárny se
stala kancelář náčelníka a šatna
zaměstnanců. Do budovy byla
zavedena voda z místní studně a
zhotoveno etážové topení.
Dne 3. 12. 1984 zemřel bývalý
náčelník stanice Adolf Kortus. Ve
4. čtvrtletí byly výluky z důvodu
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čištění kolejového lože před
obnovou kolejového svršku.
V roce 1985 v době od 12.
srpna do 28. září provedl vojenský
útvar
z
Olomouce
obnovu
kolejového svršku v délce 20 km
mezi Benešovem a Vlašimí. Po
tuto dobu přepravovaly cestující
náhradní autobusy. Dne 12. října se
uskutečnila v rámci oslav 90. výročí
místní dráhy Benešov-Vlašim jízda
historického vlaku. Po celé trati
zdravilo vlak množství diváků.
Úbytek cestujících trval i nadále
takže v roce 1986 bylo přepraveno
pouze 15.723 cestujících.
V
listopadu
1988
byly
v nákladišti Struhařov obnoveny
výhybky a vložena nová výhybka,
kterou byla napojena nová vlečka
pro
agrochemické
středisko
Struhařov.
V prosinci 1992 bylo spuštěno
do
provozu
nové
reléové
zabezpečovací zařízení čímž se
dovršila výstavba vlečky ACHC
Struhařov, započatá v roce 1986.
Tolik o osudech železniční stanice
v Postupicích.
Připravil Petr Slavíček

Parní lokomotiva zvaná “Vršovický čtyřlístek“ v roce 1974 na přejezdu
u nádraží v Postupicích
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Základní škola v Postupicích informuje
předvedena praktická ukázka, jak
Výlet do Mělníka
Den ekologie
nakládat se všemi odpady, které
V úterý 19. února 2008 byl
na naší ZŠ Postupice významný
den pro všechny žáky i pedagogy.
Konal se „Den ekologie“, který byl
završením dlouhodobého snažení
pedagogů. Problematice ekologie se
věnujeme podle ŠVP skoro ve všech
svých předmětech a značnou část
hodin věnujeme i diskuzím se žáky
na toto téma.
Žáci
8.
tř.
každoročně
zpracovávají seminární práce na
téma „Současný stav a návrhy ke
zlepšení problematiky ekologie“. Po
zpracování prací mají dostatek času
k provádění jejich obhajoby. Práce
zpracovávají zodpovědně a co je na
nich cenné, že se sami zamýšlejí,
jak neutěšený stav našeho okolního
prostředí neustále zlepšovat, aby
životní postředí a příroda byly
zachovány v přijatelném stavu i pro
další generace.
Do naší školy byl pozván zástupce
agentury Domino při DDM z Prahy
4 pan Jakub Smola, který seznamoval
děti od 4. do 9. třídy velmi
přijatelnou formou s problematikou
odpadového hospodářství, které je
problémem nejen naší republiky,
ale celého civilizovaného světa.
Žákům byla podána informace a

vyprodukuje naše společnost. Mimo
to se děti dozvěděly, že každý občan
našeho státu vyprodukuje 200 -220
kg různého odpadu za rok, že např.
mikrotenové sáčky, igelity a podobně
se v přírodě rozkládají stovky let a
plastové lahve dokonce až 400 let.
Cílem tohoto dne bylo ukázat, jak
správně a šetrně odpad třídit. Jistě,
většina občanů zná různě barevné
nádoby a popelnice, ale ne vždy ví,
jak správně třídit. Tohle se právě žáci
dozvěděli a na příkladech si prakticky
vyzkoušeli. Překvapující bylo, že děti
uměly nejenom správně pojmenovat
odpad, ale i ho správně vytřídit a
zařadit. Přednášející odkázal děti
na
stránky
www.tonda-obal.cz,
kde se děti mohou dozvědět další
zajímavosti.
Zároveň s tímto projektovým
dnem byly do prostor školy, školky a
školní dužiny nainstalovány barevné
kontejnery. Jejich nákup jsme mohli
realizovat vzhledem k poskytnutí
provozních prostředků od zřizovatele,
OÚ Postupice.
Doufám, že společnými silami
se nám podaří dosáhnout toho, že
budeme mít kolem sebe čisté a zdravé
životní i pracovní prostředí.
Ing. Jiří Bučinský, učitel

Je příjemné, že mezi námi žijí
lidé, kteří jsou milí a ochotní a
svým jenáním příkladní.
Učím na základních školách
už hodně let. Pro děti ráda dělám
několikadenní výlety po naší vlasti.
O letošních jarních prázdninách 11.
- 13. února jsme poznávali Mělník
a jeho blízké okolí. S velkým
pochopením nám vyšla vstříc
paní ředitelka Mgr. Miroslava
Jalůvková, která nám umožnila
přespání v tělocvičně, možnost
vaření v žákovské kuchyňce,
nechala přivézt karimatky ze
spotrovní školy, domluvila obědy
ve školní jídelně a exkurzi na
zdymadle v Hoříně. Nejenom pí.
ředitelka, ale i všichni zaměstnanci
ZŠ praktické v Seifertově ulici
k nám byli velmi milí. Pozvali jsme
na podobný výlet žáky i učitele
k nám do Postupic. Blízko máme
Konopiště, Jemniště a pověstmi
opředený Blaník.
Na exkurzi na zdymadle se
nám plně věnoval a vše vysvětlil
pan Richard Kucner.
S další nevšední ochotou nad
rámec pracovních povinností jsme
se setkali v městské knihovně, paní
Regina Svobodová nám zapůjčila
dvě knížky s pověstmi kraje,
které jsme si po večerech četli
a ještě pro nás udělala besedu o
Mělnicku. Velice pěkná pro naše
děti, které znají převážně jen naši
menší knihovnu, byla možnost
téměř celou hodinu vybírat si, číst
a prohližet knížky v této větší a
modernější knihovně.
Prohlédli jsme si zámek,
muzeum, kostnici i Pražskou bránu.
Vše bylo pěkné a moc se nám
líbílo. Tři dny prožité v Mělníce
byly příjené a dětem přinesly
mnoho nového a poučného. Všem
ještě jednou moc děkujeme.
Mgr. Jaroslava Kostohryzová
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25. února a 4. března – Bruslení
V rámci hodin tělesné výchovy
bruslení všech tříd druhého stupně
na stadioně v Benešově.
10. března – slavnostní otevření
nově vybavené třídy fyziky a
chemie
13. března – Oblastní kolo volejbalu
dívek ve Vlašimi – 2. místo
15. března – Společenský ples OS
Záškolák
Poděkování
patří
všem
organizátorům i sponzorům z řad
rodičů a podnikatelů. Především
bychom chtěli poděkovat těm, kteří
podporují školní ples, i když jejich
děti už školu nenavštěvují.
Masopust na základní škole

Z dalších akcí v ZŠ
Ve dnech 26. 1. – 2. 2. 2008 se
žáci účastnili lyžařského kurzu
v Bedřichově. Po počátečních
obavách počasí vyšlo na jedničku.
Ti, kteří neuměli lyžovat, se naučili
a ostatní si na horách užili zimních
radovánek.
Účast na olympiádách
Okresní kolo olympiády v dějepise
- Pavla Dvořáková – 13. místo
Okresní kolo olympiády v němčině
- Kateřina Klebanová - 4. místo
Okresní kolo olympiády v angličtině
- Zuzana Poláková – 9. místo
- Edita Filandrová – 10. místo
5. února – Masopust v ZŠ
Všechny děti od MŠ do 6.tř. vyrazily
v maskách do masopustního
průvodu. Ani paní učitelky se
nenechaly převleky dětí zahambit.
Poděkování patří těm, kteří pro
školní děti napekli na cestu pravé
masopustní koblížky.
7. února – Den ředitelky
Tentokrát tajný výlet pro jednoho
snaživce ze třídy znamenal exkurzi

na Komorní Hrádek do prostor
Školícího střediska Ministerstva
obrany. Prohlédli jsme si prostory od
sklepa až po kancelář plukovníka P.
Vobůrky. Vše jsme zakončili skvělým
obědem.
22.
února
–
Preventivní
protidrogový program
Tentokrát jsme do školy pozvali
zástupce OS Bariéry, kteří měli
pro děti připravena interaktivní
vystoupení na téma drogy, chování
mezi lidmi a nástrahy dnešní
společnosti.
Den ředitelky

19. března – Divadlo Gong Praha
– divadelní hra Lakomec – pro žáky
2. stupně
Připravujeme:
8. 4. a 10. 4. - Okresní kola volejbalu
chlapců a dívek
12. 4. – 27. 4. – postupná účast dětí 8.
a 9. tř. na projektu Čistá řeka Sázava.

Němčina hrou
Dne 31. března 2008 od 14,30
hodin pořádali žáci 8. ročníku ZŠ
ukázkovou hodinu německého
jazyka pro žáky 6. ročníku. Letošní
„šesťáci” se začnou totiž učit příští
rok druhý cizí jazyk a starší žáci jim
chtějí zábavnou formou ukázat, co se
v cizím jazyce naučili.
Žáci 8. ročníku předvedli při
práci s mapou znalosti o Německu,
měli připravené různé formy práce
při hodině německého jazyka a
ukázali společenské hry německých
dětí.
Všichni přítomní se mohli do
těchto her zapojit.
Josef Hanzal
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Zahájení volejbalové
sezóny v ZŠ Postupice
I v letošním školním roce jsme
se začali aktivně zapojovat do
volejbalových turnajů. Mezi první
patřil Memoriál Fr. Šusty ve Zruči
nad Sázavou 6. 3. 2008.
Jedná se o velký turnaj, kterého
se zúčastňují družstva jak z našeho
okresu, tak z oblasti Zruče (např.
Kolín, Kácov, Zruč nad Sázavou….)
V loňském roce na něm naše
děvčata obsadila 1. místo a přivezla
si do školy putovní pohár. Na letošní
ročník jsme se tedy vypravili
s pohárem a přáním pí. ředitelky, že
by ho ještě chtěla další rok v ředitelně
oprašovat.
Děvčata neměla lehkou pozici.
Očekávalo se od nich dobré
umístění. Jsem moc ráda, že se jejich
veliké přání a očekávání ostatních
vyplnilo. Ze základní skupiny
postupovala z prvního místa mezi
4 nejlepší družstva turnaje. Postupně
se probojovala až do finálových bojů,
kde se opět setkala s družstvem
dívek ze ZŠ Vlašim Vorlina. Podařilo
se jim tyto nelehké a téměř tradiční
soupeřky porazit. A tak jsme do
ředitelny přivezli vytoužený pohár
znovu.
Jsem ráda, že si děvčata
vybojovala
křišťálový
pohár
zpět, protože současné družstvo
v loňském úspěšném roce zůstavalo
ve stínu svých starších spolužaček.
Je vidět, že je volejbal baví, věnují
mu mnoho času již od 6. třídy a
v letošním roce se jim jejich úsilí
úročí.
Závěrem bych chtěla děvčatům
poděkovat za reprezentaci školy
a popřát jim na dalších turnajích
pěkné výsledky. Protože když „jsme
tým“, dokážeme hodně.

Stojící zleva: Jana Jíšová, Kateřina Chudlářská, Marie Matoušková, Iveta
Procházková, Kateřina Klebanová, Petra Šváchová,
sedící: Lenka Matoušková, Zuzana Poláková, Veronika Zvíhalová

Základní škola
a Mateřská škola Postupice
vás srdečně zve
na
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Kdy?: 12. dubna 2008 od 14 hod.
Kde?: tělocvična školy
Proč?: pro zábavu
Vstupné: 25 a 15 Kč
Bohatá tombola, živá hudba, soutěže pro děti

Jana Jíšová
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Svazek obcí CHOPOS
a společnost Posázaví
o.p.s.
Možná se ptáte, co mají tyto dvě
organizace společného? Jsou to dvě
osoby, které se pohybují s těchto
organizacích skoro od počátku.
Moje jméno je Bohunka Zemanová
a pracovala jsem v mikroregionu
CHOPOS od roku 2002 jako
manažerka, která se starala o chod
svazku obcí, zpracovávala žádosti
o granty a dotace. Ve společnosti
Posázaví působím od jejího
počátku v roce 2004, nejdříve na
postu organizační manažerky a
od 1. března 2008 jako ředitelka
této společnosti. Druhou daleko
významnější osobou je starosta
vaší obce Miloslav Půta.
Ve svazku obcí CHOPOS
působí jako místopředseda od
založení tohoto mikroregionu
v roce 1999, kdy jako jeden ze
zakladatelů propůjčil část názvu
vaší obce do názvu mikroregionu
CHO (Chotýšany) PO (Postupice,
Popovice) S (Struhařov). Byl
jedním ze čtyř starostů, kteří věřili,
že spolupráce a komunikace se
vyplatí a již devět let podporuje
tento svazek a na oplátku měl
možnost čerpat pro Postupice
finanční
prostředky
na
již
zrealizované projekty (opravy
komunikací, oslavy obce, oprava
sochy sv. Jana Nepomuckého,
oprava obecního úřadu, oprava
staré školy, opravy drobných
sakrálních objektů – kapličky,
křížky, boží muka …). Díky němu
a dalším 18 starostům na území
mikroregionu CHOPOS svazek
obcí velmi dobře funguje. Každý
měsíc se starostové setkávají a
diskutují nad společnými problémy
a vymýšlejí společné projekty,
které pak podporují a dovedou do
zdárného konce.
V roce 2007 se obcím v
mikroregionu CHOPOS podařilo

úspěšně realizovat na 53 projektů.
Projekty byly zaměřeny na potřeby
jednotlivých obcí od rekonstrukcí
obecních budov a ploch až po
nákup komunální techniky a
opravy místních komunikací, které
obce snad trápí nejvíce. „Všech 19
obcí sdružených v mikroregionu
vyčerpalo ze státního i krajského
rozpočtu na dotacích celkem
10.295.063 Kč.
Svazek obcí CHOPOS je také
jedním ze zakladatelů obecně
prospěšné společnosti Posázaví,
jejímž úkolem je koordinace
kroků vedoucích k rozvoji regionu
Posázaví. A zde opět najdeme
jméno vašeho starosty, který je
předsedou Správní rady, která
je statutárním orgánem této
společnosti. A musím říci, že se
nejedná jen o čestnou funkci, ale
o velmi náročnou a odpovědnou
práci. Od roku 2004, od kdy tuto
funkci zastává, podepisoval už
nejednu Smlouvu o spolupráci,
nespočet žádostí o dotace a
účastnil se velmi významných
akcí, které společnost Posázaví
pořádala nebo se jich účastnila.
Koncem roku 2007 byla společnost
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Posázaví o.p.s. vybrána jako jediná
z Místních akčních skupin v České
republice, aby prezentovala v
portugalské Evoře zkušenosti s
realizací projektů metodou leader
v rámci programu Leader+. Spolu
s předsedou správní rady a dalšími
partnery jsme zde prezentovali
projekty realizované ve spolupráci
dalších partnerů v regionu
Posázaví.
Pro nás pro všechny je velmi
důležité si uvědomit, že každý
z nás může přispět ke zlepšení
kvality života v regionu Posázaví,
kde všichni žijeme a pracujeme.
Tím, že se aktivně zapojíme do
komunikace a spolupráce, bez
které to bohužel nejde. Není
potřeba dělat velké projekty, ale i
ty menší přinášejí radost a užitek
ostatním občanům regionu.
Tímto
bych
chtěla
moc
poděkovat
starostovi,
místopředsedovi,
předsedovi
správní rady, prostě kamarádovi,
který mě nejednou podpořil v
mém pracovním i osobním životě.
Bohunka Zemanová
ředitelka společnosti Posázaví o.p.s.

Starosta Miloslav Půta, tentokrát v roli předsedy správní rady Posázaví, o.p.s.,
přebírá diplom v Portugalsku
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Historické pohlednice
z Postupic
Vila Venclovka dodnes stojí
nad rybníkem Paperákem, krásně
opravená s pěkně udržovanou
rozlehlou zahradou. O ní se svou
rodinou pečuje pravnučka Józy
Papeže paní ing. Magda Poláková
z Prahy, která v Postupicích již
od mládí tráví veškerý volný čas.
Zajímá se o historii a sleduje i
současné dění v naší obci. Ochotně
mi půjčila staré negativy, které má
po pradědečkovi i otci schované. Na
moji žádost přispět do Zpravodaje o
rodácích z Papežovy rodiny poslala
níže otištěný dopis:
Józa
Papež,
pokrokově
a
vlastenecky smýšlející otec dvou dětí,
obchodník s dětským a sokolským
oblečením z Prahy, hledal pro
svou rodinu dům v přírodě, kde by
pobývala celé prázdniny. Netuším,
za jak dlouho, ale našel. Našel a
zamiloval se.
Hospodářské stavení, původně
hájovna. Nad údolím Chotýšanky a
rybníku Papírníku. Stavení nechal
přestavět na „vilu Venclovku“, na léto
sem přestěhoval rodinu z Prahy a sám
každý týden cestoval na trase Praha
– Postupice a zpět, často prý chodil do
Benešova či Bystřice pěšky. Poznával
okolí a potřeboval se pochlubit v Praze
kouzelným koutem své vlasti, a tak
začal fotografovat. Nejprve sám,
později jeho syn Ota a hlavně zeť
Jaroslav. Fotografie začala rodina
používat jako pohlednice na posílání
různých zpráv (o telefonu se snilo, o
mailech nikdo netušil). Fotografie byly
pěkné, líbily se, a tak je Józa Papež

začal vydávat jako pohlednice. Ještě
dlouho po druhé světové válce je bylo
možné koupit u Mootzů, Franců a
později i u Hýny.
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A jeho láska k Postupicům a
okolí? Ta se dědí, stejně jako radost
z fotografování již pátou generaci.
Připravil: Jiří Šesták

Přes 100 let starý dokument z 26. 5. 1900, pohlednice zaslaná sousedovi
Františku Střelkovi od manželů Papežových.

Pohlednice z roku 1907 zaslaná přátelům do Kamenného Přívozu.
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