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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na podzim letošního roku
proběhly ve dnech 20. – 21.
října komunální volby. Účast
byla srovnatelná s průměrem
okresu. Své hlasy pro volbu
nového zastupitelstva odevzdalo
celkem 430 voličů z celkového
počtu 902 zapsaných, což je
47,7 %. Chtěl bych touto cestou
jménem svým i jménem členů
nově zvoleného zastupitelstva
obce poděkovat za účast ve
volbách a projevenou důvěru.
Podrobnější
informace
o
komunálních volbách a složení
zastupitelstva obce najdete dále
ve Zpravodaji.
Toto číslo dostáváte do
rukou v předvánočním čase,
a proto bych Vám rád popřál
šťastné a spokojené prožití
svátků vánočních a do nového
roku hlavně hodně zdraví.

Oprava a přemístění
s v. J a n a N e p o m u c k é h o
Při okresní silnici poblíž železničního
přejezdu u stanice Postupice stála mezi
dvěma stoletými kaštany na zděném
polygonálním sloupu barokní soška sv.
Jana Nepomuckého z r. 1745. Na podstavci,
zhotoveném z červeného pískovce stejně
jako soška, stál dnes již nečitelný nápis:
TENTO SLAUP
POSTAWITI
DAL KE CTI
HWALE BOZI
JOZEF KAIZL
IOSEF WRA
NICKI
A. 1745

sloupu

Miloslav Půta

Sloup stál u původní cesty z Postupic
do Jemnišť. Po vybudování okresní silnice
v sedmdesátých letech 19. století a výstavbě
místní dráhy Benešov – Dolní Kralovice
v letech 1893 – 1895, se z důvodu terénních
úprav ocitl na vysoké mezi, a tak ztratil
přímý kontakt s kolemjdoucími. Zub času,
spolu s kyselými dešti druhé poloviny
dvacátého století, poškodil tuto památku
natolik, že větší část sochy r. 1989 spadla
a poté byla uložena na Obecním úřadě
v Postupicích.
Pokračování na str. 3
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U s n e s e n í
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Postupice ze dne 2. 11.
2006
Zastupitelstvo obce:
1. ověřuje
na návrh mandátové komise
platnost volby všech 9-ti členů
zastupitelstva obce
2. volí
starostou obce Miloslava Půtu,
místostarostou
obce
Ladislava
Pěkného
3. zřizuje
jako své iniciativní a kontrolní
orgány kontrolní výbor, finanční
výbor a jmenuje předsedy a členy
výborů:
Kontrolní výbor:
předseda - Jíšová Jana
členové - Brabenec Josef,
Šetek Stanislav st.
Finanční výbor:
předseda - ing. Vrňák Pavel
členové - Kahoun Miloslav,
Svatek Václav
Hlasování: 9-0-0
Usnesení bylo schváleno.

U s n e s e n í

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice konaného dne 13.11.2006
1. ZO schvaluje jednací řád ZO dle
předloženého návrhu.

prosinec 2006

Předsedové výborů – 1.000,- Kč
Členové výborů - 600,- Kč
Členové zastupitelstva – 450,- Kč
Odměny budou
3.11.2006.

vypláceny

Volební strana č. 3 – KSČM

od

4. ZO bere na vědomí pokyny
k
provedení
periodické
inventarizace
majetku
obce
k 31.12.2006.
5. ZO schvaluje bezúplatný převod
pozemku p.č. 900/8 (ZE) v k.ú.
Postupice.

Zpráva o výsledku
voleb do Zastupitelstva
obce Postupice
Jména a příjmení, bydliště a věk
zvolených členů zastupitelstva:
Volební strana č. 1 - KDU-ČSL
1. Ladislav Pěkný, Lísek 31
(bez polit. přísl.) - věk 55 let
počet obdržených hlasů 289
2. Josef Brabenec, Postupice 180
(bez polit. přísl.) - věk 54 let
počet obdržených hlasů 216
3. Petr Slavíček, Postupice 234
(KDU-ČSL) - věk 57 let
počet obdržených hlasů 144
4. Miloslav Kahoun, Postupice 177
(bez polit. přísl.) - věk 63 let
počet obdržených hlasů 140
Volební strana č. 2 - ČSSD

2. ZO schvaluje rozpočtové úpravy
dle předneseného návrhu starostou
Půtou.

1. Miloslav Půta, Postupice 215
(bez polit. přísl.) - věk 50 let
počet obdržených hlasů 328

3. ZO schvaluje výši odměn
neuvolněným členům zastupitelstva:
Místostarosta – 7.500,- Kč

2. Pavel Vrňák ing., Miroslav 8
(bez polit. přísl.) - věk 44 let
počet obdržených hlasů 308

1. Jana Jíšová, Postupice 184
(bez polit. přísl.) - věk 36 let
počet obdržených hlasů 209
2. Stanislav Šetek st., Postupice 191
( bez polit. přísl.) - věk 55 let
počet obdržených hlasů 154
3. Václav Svatek, Postupice 86
(bez polit. přísl.) - věk 62 let
počet obdržených hlasů 145
Ustavující
zasedání
nově
zvoleného
Zastupitelstva
obce
Postupice (ZO) se konalo 2.
listopadu, kde proběhla volba
představitelů obce. Na funkci
starosty byl navržen a následně
zvolen Miloslav Půta, na funkci
místostarosty pak Ladislav Pěkný.
Na ustavujícím zasedání ZO byli
jmenováni předsedové a členové
výborů kontrolního a finančního
(viz usnesení z ustavujícího zasedání
ZO ze dne 2.11.2006).

V krátkosti z obce
Nová asfaltová komunikace
v ulici U Hřiště (lokalita pod
OÚ) byla dokončena a úspěšně
zkolaudována. Stejně tak byla
dokončena
nová
asfaltová
komunikace v ulici V Sadech.
Značná částka z rozpočtu obce (více
jak 500 tisíc Kč) byla vynaložena na
opravy výtluků zimou poškozených
komunikací ve vlastnictví obce.
Jedná se například o silnice
z Postupic do Pozova, z Kopanin
do Miroslavi, z Postupic do Lhoty
Veselky, v osadě Čelivo a jiné.
Nemalé finanční prostředky
v letošním roce obec vynaložila
mimo jiné na provoz, údržbu,
rekonstrukce a rozšíření veřejného
osvětlení jak v Postupicích, tak
v osadáchů; jedná se o částku 555
tisíc Kč.
Miloslav Půta, starosta
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Oprava a přemístění Občanské sdružení
sloupu...
Podblanickem
Obecní úřad se letošního roku ujal
snahy o rehabilitaci této památky.
Podle poničeného torza vytesal
akademický sochař Daniel Talavera
z Vlašimi věrnou kopii z červeného
pískovce, stejného materiálu jako byl její
originál. Při rozebrání zděného šestibokého
dříku byla na podstavci objevena jeho
původní kruhová základna, a proto byl
zhotoven nový dřík válcovitého tvaru, jak
to odpovídá i zvyku v době vzniku této
památky.
Celkové náklady na obnovu a
přemístění sloupu sv. Jana Nepomuckého
činily 118.650,- Kč. Bez pomoci sponzorů
by si naše obec financování takové akce
mohla jen těžko dovolit. Proto se patří
poděkovat nadaci VIA za dotaci ve výši
70.000,- Kč, a manželům Sternbergovým ze
zámku Jemniště za dar 20.000,- Kč.
Díky těmto dobrodincům zbyla naší
obci k zaplacení částka 28.650,- Kč.
Také bylo rozhodnuto o novém
umístění sloupu a bylo vybráno místo před
postupickým farním úřadem. Zde tato
památka na zbožnost a uměnímilovnost
našich předků dostala nové důstojnější
místo, a může tak nám i návštěvníkům naší
obce nadále sloužit pro potěchu oka i duše.
Petr Slavíček

Společně s přáteli jsme v roce
2003 založili občanské sdružení,
jehož sídlo je v Buchově a nová
kancelář ve vlašimském Spolkovém
domě. Základním cílem založení
sdružení bylo přispět k rozvoji
regionu a hledat cesty k udržitelnému
životu na venkově.
Na začátku jsme organizovali
kulturní akce na Benešovsku,
především ve Vlašimi. Od roku 2004
jsme se zaměřili na přípravu projektů
spolufinancovaných Evropskou unií,
z jejichž fondů se nám podařilo do
regionu dostat již přes 90 milionů Kč
na více než 20 projektů (např. obnova
vlašimského parku, rekonstrukce
Spolkového domu, ubytovna v
Kondraci, apod.). Na území obce
Postupice se tyto dotace týkaly
rekonstrukce cesty do Buchova,
obnovy cesty z Nesper do Buchova a
dotace na projektovou dokumentaci
obnovy dvora v Buchově.
Kromě přípravy a řízení
evropských projektů máme za sebou
i mnohé další akce. Díky aktivitě
Studenti pro venkov, která měla
dříve svou základnu v Buchově,
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se každoročně dvakrát sejdou
studenti středních a vysokých škol
se zaměřením na rozvoj venkova a v
rámci programu navštěvují starosty
obcí na Benešovsku, diskutují na
různá témata obnovy venkova a
vymýšlejí menší projekty. Studenti
pro venkov tak přispěli ke vzniku
naučných stezek u Divišova i Jankova,
na jejichž přípravě se naše sdružení
podílelo. V současnosti se tato
aktivita posunula na mezinárodní
úroveň a letos v listopadu se
uskutečnilo ve Vlašimi již druhé
mezinárodní setkání Studentů pro
venkov.
Z dalších aktivit bych ještě
zmínil založení Školy obnovy
venkova Podblanicka, v rámci které
jsme například zajišťovali krajskou
konferenci o evropských dotacích,
dále každoroční setkání přistěhovalců
na venkov i poradenství pro obce i
podnikatele.
V současnosti má naše sdružení
7 členů, z nichž většinu tvoří mladí
lidé, kteří se přestěhovali z měst do
malých obcí našeho regionu. Rádi
bychom šli příkladem a motivovali
svou činností i další mladé lidi z
města, kteří v našem regionu najdou
nový domov, práci i životní smysl.
Petr Zapletal

Seminář Studenti pro venkov v Buchově v roce 2003

Nové využití„staré“ školy
Pro příští rok bychom rádi investovali
prostředkydopřípravyprojektovédokumentace
na rekonstrukci budovy „staré“ školy,
poškozené letos požárem. V té souvislosti
uvažujeme o způsobu jejího budoucího
využití. Předpokládáme vybudování bytů
v úrovni 1. patra a půdních prostor, v levé
přízemní části by měly zůstat služby.
V pravé přízemní části domu je několik
místností, na které navíc navazuje zahrada.
Hledáme tedy využití pro tento prostor a rádi
uvítáme nápady ze strany našich obyvatel.
Prosíme o jejich předání v písemné formě
nebo e-mailem na obecní úřad do 31. ledna.
Miloslav Půta, starosta
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Základní škola v Postupicích informuje
Okénko ředitelky základní školy

Finance
Finance jsou alfou a omegou
jakékoli činnosti. Bohužel i u nás
ve škole. Do naší organizace tečou
peníze z několika zdrojů. Platy
zaměstnanců jsou hrazeny státem.
Provoz organizace má na starosti
zřizovatel, pro nás tedy obecní úřad.
Pokud chceme peníze navíc, musíme
se poohlížet po sponzorech nebo
u organizací, které vypisují granty.
Říká se, že uspěje každý desátý
podaný grant. Několik projektů
jsme již vypracovali. Děkuji svým
spolupracovníkům J. Jíšové a P.
Fulínovi za pomocnou ruku. Tento
rok uspěl projekt venkovní učebny
v grantovém řízení Krajského
úřadu Středočeského kraje. Proto
když se podíváte za školu, cosi tam
vyrostlo. Velké poděkování zaslouží
pan Milan Jíša, který na venkovní
učebně sponzorsky pracoval. I když
ostatní projekty zatím v konkurenci
neuspěly, budeme se snažit i v
letošním školním roce, aby naše
škola získala něco „navíc“.
Miroslava Ottlová

Novinky školního
roku 2006/7
4. září nám začal další školní rok.
Rádi jsme přivítali děti zpátky do
lavic. Některé šly s radostí, protože se
těšily na kamarády a doma už „byla
nuda“, jiné trochu s obavami, co je
čeká. Hned na úvod se dozvěděly,
že nejsou v budově sami, ale že se
k nám přistěhovala i ZŠ Chotýšany.
Jejich budova se opravuje, a tak jsme
jim pronajali dvě třídy v prvním
patře. Náš provoz je maličko

Žáci ZŠ s návštěvníky z Toskánska

omezený, ale myslím, že se s tím
učitelé i děti vyrovnali.
Další změnou je otevření druhé
třídy v mateřské škole. Letos máme
ve školičce 40 dětí. Došlo také
k personálním změnám. M. Nová k
30. červnu odešla do důchodu. Za
její práci v mateřské škole jí děkuji.
Nově nastoupily K. Marešová a H.
Kladivová.
Snažili
jsme
se
vyřešit
připomínky k autobusovým spojům
a musím říci, že se to ve spolupráci
s krajským úřadem povedlo. Ráno
zajíždí autobus pro školní děti i do
Jemniště s časem odjezdu 6,49 hod.
Odjezd odpoledního autobusu směr
Louňovice je o trochu zpožděn,
na 15,15 hod., takže dětem nebude
ujíždět.
Od září dětem přibyly v rozvrhu
hodiny navíc. Konkrétně se jedná o
třetí třídu, ve které se začíná s cizím
jazykem třemi hodinami týdně. Aby
děti ve čtvrté a páté třídě nebyly
pozadu, ubrala se jim jedna hodina
češtiny a nasadila se na cizí jazyk.
Mají tedy 4 hodiny týdně. V šesté

třídě přibyla jedna disponibilní
hodina, kterou jsme věnovali češtině.
Stejně tak v deváté. Ta rozšíří dětem
schopnost konverzovat v cizím
jazyce.
Přes prázdniny se ve škole
pracovalo. Byla dokončena renovace
všech oken na severní stranu.
Ve třech třídách byly vyměněny
tabule, revizí prošly i rolety, byly
vyčalouněny dveře mezi jazykovou
pracovnou a dějepisem, aby se třídy
nerušily, natíralo se a uklízelo. Také
školní družina dostala nový kabát.
Děti si hned oblíbily velký stolní
fotbal, který vévodí celé místnosti.
V prvním týdnu naši školu
navštívili hosté z Toskánska.
Zajímali se o historii školství, o naši
školu, prohlídli si prostory školy,
školky i družiny. Velmi jim chutnalo
občerstvení školní jídelny. Vyptávali
se na provoz, na akce, které děláme,
a hledali body, ve kterých bychom
mohli spolupracovat. Největším
překvapením pro ně bylo to, že
školka otevírá už v 6,30 hod. To je na
Italy moc brzo. Jejich provoz začíná
v 8,30 hod. Největší překvapení
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pro nás bylo to, že jejich děti,
středoškoláci, se anglicky skoro
nedomluví. Naše dívky z osmičky a
devítky uměly víc. O našich akcích se
více dozvíte na našich internetových
stránkách zs.postupice.indos.cz.
Miroslava Ottlová

Pohádkový měsíc
Sotva jsme se ve škole pořádně
rozkoukali, už je tu poslední měsíc
v roce. U nás ve škole je tradičně
zasvěcen pohádkám, pohádkovým
bytostem a těšení se na Vánoce.
Letos jsme začali už 4. prosince
pečením čertů. Děti z celého
prvního stupně se snažily vytvořit
z těsta co nejstrašnějšího čertíka, aby
se ho maminky doma pěkně lekly.
Určitě se ale bály 5. prosince, kdy
do školy zavítal Mikuláš s dvěma
anděly a celým houfem čertů. Tolik
jich ještě ve škole nebylo. Mikuláš
odměnil všechny děti, které pro
něj měly připravenu básničku nebo
písničku.
Aby se mohli všichni vydovádět,

na 8. prosince jsme společně
s Občanským sdružením Kometa
připravili Mikulášský den. Dětem
přijela zazpívat Klára Kolomazníková
(bývalá členka skupiny Holki),
Jana Chládková, bavil je kouzelník
Grinko, věštkyně Lenka Žáčková a
vše uváděl Jan Šlajs. Na programu
byly písničky, kouzlení, věštění a
různé soutěže.
Odpoledne odjížděl turistický
kroužek na návštěvu vánoční Prahy.
Prohlédli si její výzdobu, navštívili
výstavu, vánoční trhy, přespali ve
spřátelené škole a v sobotu se vrátili
domů.
15. prosinec
je
zasvěcen
pohádkové noci. Organizačně ji
zajišťuje 8. třída a jejími účastníky
budou děti z 1., 2. a 3. třídy. Do
školy se vrátí večer a zažijí zde
mnoho věcí, které se týkají pohádek
– čtení u stromečku, zpívání, soutěže
na pohádkové téma, vyprávění a
samozřejmě spaní ve škole se svými
kamarády.
Vrcholem, na který se děti
svědomitě připravují, je každoroční
Bleší trh, který se bude konat 21.
prosince od 8,15 do 9,30 hod.
v tělocvičně školy, a následně
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Vánoční besídka. V 17 hodin jsou
zváni všichni, kdo chtějí naše
děti podpořit. Co uvidíte, vám
neprozradím, neměli byste se na
co těšit. Ale vím, že pokud přijdete,
prožijete s námi příjemný večer.
Poslední den ve škole v roce 2006
bude zasvěcen třídám u stromečků
a úklidu. Všem našim žákům
popřejeme hodně dárků a klidný
vstup do Nového roku 2007.
A totéž přeji i vám všem.
Miroslava Ottlová

Výstava hraček
13. - 15. listopadu se uskutečnila
ve vestibulu naší školy výstava
starých hraček – hraček, se kterými
si hráli rodiče, prarodiče……
Exponátů se sešlo kupodivu
dost. Nejstarší byla porcelánová
panenka, která se vyráběla v roce
1895, porcelánové nádobíčko po
prababičce, panenka-plaváček po
babičce, velmi staré plechové autíčko
na klíček a mnoho dalších věcí.
Návštěvníků bylo také dost – všichni
rodiče, kteří přišli na třídní schůzky,
členové zastupitelstva OÚ, bývalá
starostka pí. Zemanová (přinesla
autíčko), žáci naší školy, děti MŠ a
děti z MŠ a ZŠ Chotýšany. Děti se
trošku starým hračkám podivovaly
a rodiče si zase trochu zavzpomínali.
Výstava se vydařila a děkujeme všem,
kteří své milé vzácnosti zapůjčili.

Pečení čertíků
Již druhý rok si před svátkem
sv. Mikuláše děti z prvního stupně
pečou čertíky. I letos, 4. prosince,
se během dopoledne v kuchyňce
všichni vystřídali, proměnili se
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v umělecké pekaře a s velkým
elánem tvořili z těsta roztodivné
čerty. Domů si každý odnášel
chutnou a voňavou odměnu a
v některých případech i mouku s
těstem třeba i za ušima.

Turistické vycházky
a výlety
Dne 7. října 2006 jsme jeli
autobusem s turisty z Benešova
na výlet do Třeboně. Prohlédli
jsme si město, navštívili zámek
a
Schwanzerberskou
hrobku.
Odpoledne jsme byli u rybářů
a dívali se, jak plní sádky kapry
z rybníka Rožmberka, který ten den
lovili. Před odjezdem nám ještě zbyl
čas na mlsání v cukrárně.
23. října jsme byli na turistické
vycházce v Městečku. Navštívili
jsme zde Krišnův Dvůr. Aniž
bychom to tušili, vybrali jsme si
pro náš výlet den oslav Góvardhan
Púdži a Go Púdži. Děti si mohly
prohlédnout nazdobené krávy,
kopec Góvardhan, ochutnat sladké
kuličky z kondenzovaného mléka
(barfi) a alespoň na krátkou chvíli
se zúčastnily kulturního programu
v chrámové místnosti. Seznámili
jsme se zde s odlišným způsobem
života a odlišnou kulturou.

Poslední dvě vycházky byly
postupným plněním našeho cíle,
navštívit okolní vesnice, ze kterých
máme
kamarády.
V
loňském
školním roce jsme byli v Dobříčkově,
Milovanicích, Benešově…..
A jako v loňském roce jsme vyrazili
do předvánoční Prahy. Jak výlet dopadl,
se dozvíte v příštím čísle zpravodaje.
Jaroslava Kostohryzová

Co je ZÁŠKOLÁK?
Občanské sdružení při Základní
škole v Postupicích. Vzniklo
v červenci 2004 z organizace, která
dříve působila jako SRPDŠ, a je
přímým pomocníkem školy. Cílem
tohoto sdružení je především
podpora mimoškolní činnosti
dětí, vytvoření kulturního a
společenského centra v obci.

6. listopadu jsme jeli autobusem
do Popovic. Chlapci, kteří ve vesnici
bydlí, nám ukázali své fotbalové
hřiště, bývalou školu (dnes pošta,
obchod a OÚ), vodní tvrz, rybník,
dům s označením výšky vody při
povodni a potok, který z rybníčka
vytéká. Měli jsme štěstí a mohli
jsme se podívat i do tvrze. Dozvěděli
jsme se, že je tam zazděná jeptiška
a že každou noc projíždí bránou
černý kočár tažený velkým černým
psem. Z Popovic jsme šli pěšky, bylo
pěkné počasí a výlet se vydařil.
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Kolik má ZÁŠKOLÁK členů?
Každá třída zde má svého
zástupce, kterého si vyberou sami
rodiče, nebo ho osloví třídní učitel
a spolu s nimi – vedení ZŠ. Může
zde být různý počet zástupců, záleží
jen na tom, kolik lidí chce svůj volný
čas bezplatně věnovat práci pro děti.
Tyto pravidelné schůzky jsou ale
přístupné všem, kteří by chtěli přijít
s jakoukoli připomínkou, námětem,
nápadem, stížností…..
Jak ZÁŠKOLÁK pracuje?
Každou první středu v měsíci se
zástupci jednotlivých tříd sejdou ve
škole, kde jsou informováni, co se za
poslední měsíc ve škole uskutečnilo,
co nového škola řešila a jsou
seznámeni s plány na příští období. A
pak už mají slovo jednotliví zástupci
tříd, mají dotazy, připomínky, ale
i nápady, které se řeší a realizují
ve spolupráci s vedením školy.
Společně se také rozhoduje o použití
finančních prostředků sdružení.
Pod co konkrétně se ZÁŠKOLÁK
může podepsat?
Prostřednictvím tohoto sdružení
je podporována činnost kroužků
na škole. Letos se jedná především
o kroužek florbalu, volejbalu,
atletiky, míčových her, počítačů,
anglického jazyka, fléten, turistický,
dyslexie, příprava z českého jazyka a
matematiky na SŠ…
Financování při reprezentaci
žáků v různých soutěžích – cestovné,
startovné.
Odměny při pořádání soutěží
v rámci školy, závěrem roku za
odvedenou práci i reprezentaci, pro
odcházející „deváťáky“…
Příspěvek na dopravu na hory, na
školní výlety…
Počáteční spolupráce s o.p.s.
Posázaví – akce „Čistá řeka Sázava“,
OS Podblanickem –„Studenti pro venkov“…

Kouzelník v postupické škole.

Pořádání
a
financování
některých méně tradičních i
tradičních akcí – Velikonoce
s Benešáčkem v ZŠ, Vánoce
– Čerti, „Ježíškovský den“, Besídka,
Pohádková noc, Akademie, Den
ředitelky, Dětský den, Maškarní
karneval a každoročně velice
úspěšný Společenský ples.

Chtěla bych tímto všem, kteří
se na práci ZÁŠKOLÁKA podílejí,
poděkovat za jejich práci, která je
převážně na úkor jejich volného času,
za udržování přátelské atmosféry na
našich pravidelných setkáních, a věřím,
že se naše řady budou stále rozšiřovat.
Jana Jíšová

OS ZÁŠKOLÁK si Vás dovoluje pozvat
do Sokolovny na

SPOLEČENSKÝ PLES
16. března 2007
Hudba – Profil
Začátek ve 20 hod.
Předtančení, bohatá tombola
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Rybářský spolek
v Milovanicích
Součástí Milovanské návsi vždy
byly dva rybníky. Malý horní sloužil
jako požární nádrž a svého času i
pro chov ryb. Obec jej nechala před
několika lety odbahnit. Milovaňáci
pak přispěli svou prací při úpravě
břehů a okolí.
Větší spodní rybník byl v
posledních
letech
využíván
bystřickým rybářským spolkem
pro chov ryb. Součástí smlouvy
o pronájmu byla i povinnost
nájemce
starat se nejenom o
rybník, ale i jeho okolí. Toto
bohužel příliš nefungovalo, takže
posledních několik let byly břehy
spodního rybníka zarostlé a kazily
jinak dobrý dojem z pravidelně
udržované návsi. Po několika
upozorněních původního nájemce
svěřilo na počátku tohoto roku
obecní zastupitelstvo spodní rybník
Michalu Veseckému z Milovanic,
který již nějaký čas v rámci péče o
náves investoval i do úprav hráze
a okolí rybníka. Ten se v rámci
pronájmu zavázal, že se postará o
dokončení úprav hráze a břehů, ale
především o pravidelné sekání jeho
břehů.
Letos bylo tedy okolí rybníka
konečně po létech udržované stejně
jako zbytek návsi. Každý rybník
ale plní i další důležité funkce, a
tak jsme během roku přišli s ideou
využít tento rybník pro sportovní
rybolov a dát tak především dětem
prostor pro rozumné využití jejich
volného času.

V rámci Občanského sdružení
Milovanice
tak
byl
založen
rybářský spolek, který si klade za
cíl naplnit výše uvedené funkce
rybníků na Milovanské návsi a
dále tak pozvednout jak prostředí,
tak i společenský život v osadě
Milovanice.
Během září byl spodní rybník
zarybněn více než 500ks různých
ryb - především kapry, líny, amury,
americkými sumečky. Je zde ale i
několik sumců a štik.
Hned 6. října pak došlo i na další
podstatnou složku činnosti spolku, a
to brigádu na úpravě břehů rybníka.
Do dnešního již členové spolku
odpracovali více než 100 hodin.
Zakoupena byla i pramice, jež
usnadní údržbu rybníka.
Rybářský spolek má nyní 28
členů z Milovanic, Postupic i okolí.
Výborné je, že více než polovinu
členů tvoří děti.
Cílem spolku je i do budoucna
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nejenom poskytnout zábavnou
činnost svým členům, ale i dále
zlepšovat prostředí nejenom v okolí
rybníka, ale i v Milovanicích jako
takových.
Rybářský spolek je neziskový
- z prodeje povolenek k rybolovu
bude tak zpočátku finacováno
další zarybnění, později pak i
investice do drobných zlepšení v
okolí rybníka a na návsi, ceny do
soutěží pro děti či kulturní akce.
Děkujeme tímto všem, kteří
dosud přispěli k rozjezdu této nové
aktivity v Milovanicích, stejně tak
i obecnímu zastupitelstvu, které
pronájmem rybníka tuto činnost
umožnilo.
Doufáme, že činnost spolku
bude úspěšná a rybník tak bude
dlouhodobě sloužit potřebám
občanů Milovanic i Postupic.
Václav Gruber, Radek Kozel

Závody mladých rybářů v Milovanicích
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