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Pohled na nově otevřené nádraží Jemniště - Postupice
V Mixově kronice se píše o tom, co
předcházelo stavbě železniční dráhy
toto: Když se konečně v letech 1890
vážně jednalo o stavbě dráhy Benešov
– Vlašim, byl postupický obecní výbor
jeden z prvních, který hleděl náležitě
využít výhod, jež se zde nabízely.
Roku 1889 usnáší se výbor a dává
na stavbu dráhy 500 zl. s tou podmínkou, aby nádraží bylo postaveno u kříže
na silnici z Postupic do Jemniště. Částka
měla být splacena po postavení nádraží.
Při jednání zastupovali obec sousedé
Antonín Paur a Antonín Bucek. Akciová společnost, jejímž kapitálem byla
dráha stavěna, toho daru nepřijala. Proto obec, hledíc nabytí vlivu na umístění
nádraží, koupila tři akcie po 200 zl.
Jejímu přání nebylo však vyhověno
a nádraží vlivem hlavního akcionáře
hraběte Sternberga bylo postaveno na
katastru obce Jemniště a stanice pojmenována Jemniště – Postupice. Co

si pamatuji z vyprávění, mezi zdejšími
obyvateli bylo pro to rozhodnutí vysvětlení, že sedláci nechtěli prodat pole,
přes něž by dráha vedla. Je zřejmé, že to
nebyl hlavní důvod. Hlavní podnikatel
na postupickém úseku byl Moric Frank,
obchodník z Postupic. Vrchním dozorcem byl pověřen inženýr Steinbach. Na
stavbě pracovalo asi 900 lidí, ponejvíce
bratránků.
Zahajovací jízda byla uskutečněna
15. prosince 1985. Do stanice Jemniště
– Postupice vjel vyzdobený vlak o desáté hodině dopolední. Jízdy účastnili se
zástupci státních úřadů, důstojníci 102.
pěšího pluku z Benešova a úředníci
podniku. Na nádraží vlak vítali zástupci
okolních obcí a množství občanů. Cestující uvítal a význam této dráhy pro
kraj ocenil postupický starosta Václav
Pavlát. Vlak se vracel odpoledne kolem
šestnácté hodiny. Prvním přednostou
byl Vincenc Strupl.
Pokračování na str. 6

další rok utekl jako voda a nastalo
období, ve kterém se často zamýšlíme
nad tím, co nám tento rok přinesl, co
nenávratně odnesl a co udělat v roce
příštím lépe.
Některé z plánovaných akcí
byly dokončeny, některé bylo nutno
přesunout na rok příští (především
díky podmínkám výběrových řízení
a stále se měnící legislativě), povedlo
se mnoho věcí ke spokojenosti všech,
k některým můžou mít občané jisté
výhrady („po bitvě je každý generál“).
Vše ale probíhalo dle našeho nejlepšího
vědomí a svědomí. Některé věci se letos
musely řešit „za pochodu“ vzhledem ke
zdravotním problémům pana starosty.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
za celoroční práci především těm
aktivním složkám a občanům, kteří
přispívají ke zpestření života v obcích
i těm, kteří šíří „náš věhlas“ i mimo
hranice naší působnosti.
Ať už se jedná o velice aktivní Klub
důchodců, divadelní ochotnický spolek,
jemnišťské hasiče, myslivce a hasiče
z Nové Vsi, SPOZ, Kostičky, SOKOL,
nebo o aktivní lidi v Milovanicích,
Dobříčkově……. Všude tam se najdou
ti, kteří jsou ochotni svůj volný čas
věnovat aktivitám, které přinášejí radost
ostatním.
Na závěr mi dovolte, abych jménem
svým, pana starosty (který se v době
uzávěrky Zpravodaje zotavuje z dalšího
letošního chirurgického zákroku) a
všech zastupitelů, vám všem popřála
příjemné prožití vánočních svátků,
do dalšího roku hlavně hodně zdraví,
radosti, dobré nálady a spokojenosti
v pracovním i osobním životě.
Jana Jíšová, místostarostka obce
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Usnesení č. 5/2015

ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice
(ZO) konaného dne 26.11.2015 v zasedací síni OÚ Postupice
1) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2015 dle návrhu, který je
přílohou zápisu. ZO současně zplnomocňuje starostu obce k provedení
nezbytných rozpočtových opatření
od dnešního jednání do konce roku
2015 s tím, že tato rozpočtová opatření č.5/2015 budou předložena ZO
ke schválení při jeho prvním zasedání v roce 2016.
2) ZO bere na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Postupice za rok 2015.
3) ZO schvaluje směrnice k provedení inventarizace majetku obce
k 31.12.2015 a bere na vědomí plán
inventur.
4) ZO schvaluje vyřazení nefunkčního majetku z majetku PO ZŠ a MŠ a
pověřuje J. Matouškovou zástupcem
obce v likvidační komisi PO.
5) ZO schvaluje návrh veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Postupice na stavbu
ČOV ve výši 30.000,- Kč pro p. L.S.,
Dobříčkov.
6) ZO schvaluje uzavření pachtovní
smlouvy na pozemky p.č. 1036, 1242,
ostatní plocha a p.č. 946, trvalý travní
porost v k.ú. Roubíčkova Lhota dle
zveřejněného záměru obce za cenu
2 000,-Kč/ha pro V. K., Dobříčkov.
7) ZO schvaluje prodej pozemku
p.č. 1469/1, ostatní plocha, neplodná
půda v k.ú. Postupice manželům P.,
Postupice za cenu 180,-Kč/m2, náklady na zaměření a převod zaplatí
žadatel, daň z nabytí nemovitých
věcí hradí obec
8) ZO souhlasí s prodejem zaplocené
části pozemku 1123/8, ostatní plocha

v k.ú. Nová Ves pro Š. C. Nová Ves za
cenu 50,- Kč/m2, náklady spojené se
zaměřením a převodem zaplatí žadatel, daň z nabytí nemovitých věcí
hradí obec.
9) ZO schvaluje rozpočtové provizorium obce na období od 1.1.2016
do schválení rozpočtu na rok 2016
včetně podmínek , které jsou přílohou zápisu.
10) ZO schvaluje zřízení depozitního
účtu, na který budou na konci prosince převedeny finanční prostředky
určené k výplatě mezd včetně odvodů SP a ZP za prosinec 2015.
11) ZO schvaluje navýšení odměny
místostarostky obce na 16 500,- Kč
měsíčně od 1.12.2015.
12) ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
1.000,-Kč z rozpočtu obce Postupice
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska, okres Benešov.
13) ZO bere na vědomí informace o
výběru dodavatelů na stavební práce
v obci Postupice. Při výběrovém řízení na projekt „Zateplení domu čp.
9“ byla vybrána společnost Stavotop
Navrátil s.r.o., Bezručova 1591/10,
Jihlava. Při výběrovém řízení na
projekt „Postupice – opravy povrchů
komunikací a odvodnění“ byla vybrána společnost BES s.r.o., Sukova
625, Benešov.
14) ZO schvaluje Kolektivní smlouvu se Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Benešov – venkov na období
2016 – 2020.
15) ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. S-6379/OŽP/2015
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši
15 400,- Kč.
16) ZO bere na vědomí rozpočet
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svazku obcí Chopos na rok 2016
17) ZO zamítá žádost o převedení
rybníka ve Vrbětíně do vlastnictví J.
K., Praha 9.
18) ZO schvaluje žádost o změny
v realizaci poskytnutého příspěvku
pro SDH Jemniště.
19) ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku finanční podpory pro Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech.

V krátkosti z obce
Vážení spoluobčané, o podomních prodejcích jsme toho slyšeli
všichni již mnoho. V minulých
dnech naši obec navštívili podomní prodejci elektřiny. Dva velmi
slušně oblečení, celkem sympatičtí
mladíci nabízeli prodej elektřiny
prostřednictvím aukcí. Během řeči
se velmi často zmiňují o tom, že
zajišťují prodej pro obec a dokonce
i jménem obce. Ráda bych Vás právě
jménem obce upozornila, že žádná
aukce elektřiny se nepřipravuje, a
pokud by se na nějakou takovou
akci v budoucnosti přistoupilo, vždy
byste na tuto skutečnost byli nejdříve upozorněni. V případě, že se
rozhodnete při podobných prodejích podepsat nějakou smlouvu, prosím, vždy si raději informace ověřte,
neváhejte klást dotěrné otázky a vše
řádně pročtěte. Můžete tak předejít
nepříjemným překvapením.
Štěpánká Tůmová

Vítání občánků
Dne 15. listopadu se uskutečnilo
podzimní vítání občánků. Mezi občany Postupic bylo přivítáno 5 děvčat a 4 chlapci za přítomnosti rodičů,
přátel, zástupců obce a členek sboru
pro občanské záležitosti.
Slavnostní projev přednesla paní místostarostka, která rodičům
poblahopřála a popřála jim a jejich
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Systém vaření a vydávání obědů
se ustálil na nějaké podobě, kterou
budou muset všichni cizí strávníci
dodržovat. Některé z podmínek se
jistě nebudou odběratelům líbit, ale
věřte, že jinak to udělat prostě nejde.
V provozu, ve kterém se stravují děti
jak školního, tak předškolního věku,
který musí dodržovat ta nejpřísnější
hygienická nařízení, nařízení ohledně používaných potravin atd., jsme
vázáni mnohými pravidly a kontrolováni ze všech stran.
A co musíte udělat v případě, že
chcete obědy odebírat? V týdnu od
4.1.2016 do 11.1.2016 přijít podepsat
dohodu o odběru obědů (k vyzvednutí v kanceláři školy), ve které jsou
všechny podmínky uvedeny. Při
podpisu dohody obdržíte jídelní
lístek na obědy od 18.1.2016. A jaké
jsou podmínky pro odběr obědů?

dětem hodně, zdraví, štěstí a spokojený život v rodině.
Slavnostní atmosféru obohatilo
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ. Noví občánci dostali od Obce dárek 1000Kč
v hotovosti, malý dárek od dětí z MŠ
a maminky si odnesly kytičku pro
radost. Na konec této malé slavnosti
proběhlo fotografování na památku.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kdo s přípravou a průběhem
této akce pomáhali - děkuji.
Za SPOZ R. Marešová

Vařeníprocizístrávníky
v jídelně základní školy
Vzhledem k tomu, že se neustále
opakovaly požadavky na možnost
stravování cizích strávníků ve školní
jídelně, rozhodli jsme se tuto službu
našim občanům nabídnout.
Konečnému rozhodnutí předcházelo mnoho zjišťování, schvalování,
kombinací provozu školní kuchyně
s provozem školy, rozdílných názorů, odborných posudků………

Příloha k dohodě – odběr obědů cizí
strávníci:
1/ Školní jídelna vydává obědy ve
dnech jejího provozu dle objednávky a dle jídelního lístku (polévka
+ hlavní jídlo, popř. salát, kompot,
ovoce, moučník, jogurt).
2/ Odběratel se zavazuje odebrat
alespoň 3 obědy týdně. Na jednu
přihlášku je možno odebírat vždy
jen jedno jídlo denně.
3/ Stravování se řídí vyhláškou
č.107/2005 Sb., o školním stravování
a nutričním doporučením MZČR
(spotřební koš).
4/ Objednávka jídel bude muset být
odevzdána vždy do termínu, který
bude uveden na jídelníčku. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
5/ Potravinové alergeny jsou vždy
uváděny v závorkách u každého
jídla.
6/ Výdej oběda pro cizí strávníky je
od 11,10 hod. do 11,30 hod. V jiný
čas nebude oběd vydán. Odběratel
si jídlo odnáší ve svém podepsaném
jídlonosiči, na příští výdej zanechává
čistý prázdný podepsaný jídlonosič
na místě k tomu určeném.
7/ Kalkulace pro cizí strávníky činí
60,- Kč za oběd. V případě zvýšení
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vstupních nákladů bude kalkulace
upravena novou dohodou nebo dodatkem k původní dohodě.
8/ Celkové finanční náklady budou
vždy do 12. dne následujícího měsíce vyúčtovány odběrateli. Ten je
do 22. dne v daném měsíci uhradí
v hotovosti v kanceláři školy nebo
po dohodě na běžný účet školy.
9/ Odběratel si obědy vyzvedává
osobně.
10/ Odhlásit objednaný oběd je
možno maximálně den předem,
na pozdější odhlášky nebude brán
zřetel.
11/ Jídlo je určeno k přímé spotřebě.
12/ Všichni odběratelé musí dbát
pokynů zaměstnanců školy.
13/ V areálu školy musí odběratel
udržovat pořádek a čistotu, nesmí
kouřit a vodit zvířata do areálu.
14/ Tato dohoda se uzavírá daným
dnem na dobu neurčitou a lze ji
vypovědět nejpozději do 15. dne
před koncem měsíce následujícího
období.

daj a já chci poděkovat všem za práci
pro klub seniorů při OÚ Postupice.
Při našich akcích jste si jistě všimli, jak vše klape. Velkou pochvalu
mají naše seniorky Hanka Čadková
(organizace), Hanka Průchová (výzdoba květinami), Jarka Bervidová,
Míla Šutková, Růža Řezníčková (domácí buchty ke kávě) a další, kteří
přidají ruku k dílu, když je potřeba.
Všichni si přejeme, abychom
se příští rok zase sešli a nestalo se nic vážného, jak denně
slyšíme ze zpravodajství.
V očích spokojenost, v srdci lásku, v duši klid, to vše potřebujeme
o
Vánocích
mít.
K tomu nějaký dáreček, voňavý stromeček a hlavně skvělou
náladu pro tu zimní pohodu.
Klub seniorů přeje všem pevné zdraví, štěstí a lásku.
Marta Jurníčková a Hanka Čadková

Divadlo Postupice:
Bedřich Smetana
– Největší hity

Jana Jíšová

Klub seniorů
I když krátké čtení, ale zpříjemní
vám okamžiky, kdy si chcete odpočinout od každodenního shonu a
vychutnat si pohodové chvíle u kávy.
A tak na začátek jedna anekdota pro
zasmání:

Zatím nejnáročnější projekt
v 7 leté historii divadla se podařil.
Pro představení „Bedřich Smetana
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– Největší hity“ jsme zlákali ke
spolupráci
známou
skupinu
Lahvátor. Na jevišti se tak sešla
skupina 25 herců a muzikantů.
Divákům jsme zahráli, zazpívali
i zatančili skutečné „pecky“ od
Bedřicha Smetany. Umělecké podání
nebylo na takové úrovni, s jakou
je obvykle Smetana prezentován,
ale zato jsme ho uvedli s nadšením
a láskou. Hodně diváků si během
představení uvědomilo, že operní
árie jsou vlastně krásné melodie.
Když jsme jim k tomu přidali
vtipný příběh od autorů P. Svojtky
a J. Janků a podpořili jej nápaditou
choreografií Michaely Šetkové, bylo
o úspěch postaráno. Hra má takový
ohlas, že jsme se rozhodli ještě jedno
představení přidat, a to 23. ledna
2016.
Oceňujeme velice přízeň našich
diváků, protože letos vykoupili
vstupenky s neobvyklou rychlostí, i
když neměli ani ponětí, co chystáme.
Zájem o představení se ovšem ještě
zvýšil ve chvíli, když hru poprvé
uviděli. Mnozí šli rovnou k baru a
kupovali si další vstupenky. Protože
dobře vědí, že u nás platí: co kus, to
originál.
Ve hře vystupují: Jaroslav Andr,
Pavel Filandr, Marta Filandrová,
Miroslav
Fürbacher,
Jana
Fürbacherová, Zdeněk Janů, Blanka

V ordinaci zvoní telefon..
„Pane doktore, mám nemocné dítě.“
„A jak je staré?“
„STARÁ je v pořádku, ale to dítě už
modrá.“
Milí přátelé a kamarádi, víme, že
máte v tomto období starostí nad
hlavu, konec roku se nezadržitelně
přiblížil a všichni jsme na posledním posezení říkali, jak byl krásný.
Jsme správná parta a držíme při sobě,
neváháme pomoci jeden druhému a
udělat pro kamarády, co je potřeba.
V tomto roce je to poslední Zpravo-
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Jíšová, Marcela Nová, Jan Průcha,
Petr Suchý, Václav Šesták, Stanislav
Šetek, Michaela Šetková, Tereza
Šváchová, Luděk Turek, Miroslav
Vender, Eva Venderová, Monika
Zachová, Jana Žížalová. Hraje:
Lahvátor (Michal Brož, Martin
Hašek, Jan Průcha, Václav Vašata,
Michal Žaba, host Jiří Kladiva).
Za Ochotnický divadelní spolek
Blanka Jíšová

Oddíl šachistů
Sokola Postupice
Šachový oddíl TJ Sokol Postupice
hraje regionální soutěž ve skupině
o dvanácti účastnících systémem
podzim, zima, jaro, a to od října do
dubna.
Hraje se ob týden jedenáct
zápasů buď doma nebo venku.
V zápase hraje pět hráčů proti sobě
o pět bodů. Postupuje se podle
pravidel FIDE na 40 tahů dvě hodiny
a pak jednu hodinu na dohrávku až
do spadnutí praporku na hodinách.
Nasazení hráčů od první do páté
šachovnice musí být podle soupisky
výkonnosti, nejvyšší po nejnižší,
dosazuje se od zadu o místo napřed.

S hráči se nemůže nijak míchat.
Po třech kolech vedeme tabulku
s plným počtem devíti bodů, o dva
body před Pravonínem. Ostatní
favorité jsou zatím za námi. Hraje
se v neděli od devíti, někdy až do
patnácti hodin, takže je hra náročná
i na čas.
Děkujeme OÚ Postupice za
propůjčení hrací místnosti a
podporu, které se šachovému oddílu
dostává, a šachistům za čas, který hře
obětují.
Pavel Filandr st.

Ně c o z o s ady
D obř í čkov
Byly doby, kdy měla osada
Dobříčkov 27 čísel popisných,
obyvatelstvo stárlo a mladí odcházeli. Ta doba je naštěstí pryč
a naše osada se pěkně rozrostla
na téměř 50 domů. Díky novým
osadníkům je zde i spousta dětí.
I v domech, které slouží k rekreaci a jsou obydleny převážně
o víkendech, je rušno. Vzhled
osady se daří v převážné většině
zkrášlovat. Například díky paní
ing. Jiříkové, která spolu s pa-
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nem ing. Svobodou vlastní dům
v Dobříčkově, byly od základu
zrevitalizovány
dva
rybníky
v osadě, z nichž jeden blíž k vlakové zastávce slouží i ke koupání
a v zimě k bruslení. Před tímto to
nebyly rybníky, ale zarostlé tůně
plné bahna a komárů.
Snad největší a nejlepší změnu
v osadě má na svědomí opět pan
ing. Svoboda, kterému se podařilo zajistit dotace na rekonstrukci
silnice procházející osadou ve
směru od sil. II/112 až k Roubíčkově Lhotě. Za toto mu patří velký dík od obyvatel Dobříčkova.
V Dobříčkově je rovněž stále
v provozu místní knihovna, ve
které si můžete půjčit knihy každou sobotu od 16 do 17 hodin.
Knihovna slouží rovněž k sousedskému posezení a popovídání
při čaji a kafíčku, které se koná
jednou za 14 dnů. Zde se bavíme
různými dovednostmi místních
občanek. Například Helena Kotová nás učila vytvářet z novin
zvonečky, košíčky a obaly na květináče. Zdenka Procházková nám
předvedla své šikovné ruce při
výrobě náramku a keramického
kachle. Prohlíželi jsme si i fotky
z minulosti, které pořídil Mirek
Kosina a na kterých bylo vidět,
jak se bourala bývalá pastouška
a svépomocí si zde místní obyvatelé postavili budovu, ve které
byl obchod se smíšeným zbožím
a knihovna. Obchod, na rozdíl od
knihovny, již před lety zanikl.
Zkrátka je tu krásně. V létě
všude plno květin, opravené, udržované a nové domy. O Velikonocích chodí koledníci a všude jsou
přivítáni. Od rybníka se ozývá
dětský smích a my starší či dříve
narození jsme rádi, že se můžeme
sejít, popovídat si a zavzpomínat.
Kdo bych chtěl mezi nás přijít,
rádi ho uvítáme. Člověk by neměl
být sám.
Věra Kosinová, Dobříčkov
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Pokračování ze str. 1
Uskutečněním stavby dráhy roku
1895 dostalo se městečku dobrého
spojení. Samo se stalo přístupnější a romantickým údolím „Na Podlesí“ také
vábnější. Výhody letního pobytu poznal zde pražský stavitel Kalkus. Upozornil na ně pražské známé. Jedním z
prvních, jež pochopil tyto výhody, byl
pražský obchodník Joza Papež. Zakoupil roku 1896 domek čp. 116 a přestavěl
jej na vilu „Venclovku“. Jeho zájem o fotografování nám zanechal nepřeberné
množství pohlednic a fotografií. Postupice nabývaly nového významu.
Při letošním 120. výročí zahájení
provozu se 29. 8. ve Vlašimi konala velká oslava. K této příležitosti byla vydána
krásná kniha Železnice na Podblanicku,
kterou sestavili Jaroslav a Ladislav Kohoutovi. Vybírám z ní: Snaha o získání
železničního spojení pro Vlašim a okolí
se datuje již od roku 1871 za podpory
Fr. Neubaera, starosty Vlašimi a okresu,
ale především podnikatele železničních
staveb, který přišel s touto myšlenkou.
V roce 1880 bylo založeno konsorcium zájemců, v jehož čele stál
Fr. Neubaer, Karel Ausperk, majitel
vlašimského panství a další, včetně majitelů velkostatků podél trati. Po dalších
jednání 17. 8. 1884 okresní hejtman
v Benešově svolal komisi „v příčině
obchůzky trati a stanic z Benešova do
Vlašimi“. Ta připravila trať, která se
liší od té dnešní. Vedla přes Černý Les
mezi Mokrou Lhotou a Skalicí do Horního Podhájí, okolo dvora Pecínov přes
Dobříčkov, Roub. Lhotu, Jemniště do
Postupic. Dále směřovala na Městečko okolo dvora Věžníky na Hrazenou
Lhotu, Nesperskou Lhotu, Kondrac a
Vlašim. Následovalo desetileté období
nekonečných jednání o financích, pozemcích a těžkopádnosti úřadů.
Až v roce 1894 z nově sestavené pochozí komise, která došlé připomínky,
požadavky obcí a jednotlivců posoudila, vyšla současná trať. V listopadu
byla vydána koncesní listina. Stavba
měla být dokončena 6. května 1896. Je
až neuvěřitelné, že stavba tratě 23 km
dlouhé včetně vybudování mostních
ocelových staveb přes Chotýšanku a
Blanici, trvala jeden rok. Vlastní stavbu
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Úprava terénu stráně poblíž železničního přejezdu u nádraží v Postupicích.

Most přes Chotýšanku u Městečka.

dráhy provedlo podnikatelství staveb
O. Životský a Hrabě. Práce začaly na
několika úsecích, jako kolem Postupic,
které prováděl Moric Frank. Pozemní
stavby nádraží provedla firma stavitele
Květoně. Ve stanici Jemniště – Postupice byla postavena přijímací budova,
dřevěné skladiště pro zboží na rampě,
skladiště na uhlí a hasičské nářadí, dřevěný domek nad studnou pro umístění
pulsametru a dřevěný záchod. Stejné je
to na nádraží v Domašíně.
Celkové náklady na výstavbu činily
1.230.000 zlatých. Počáteční provoz na
trati byl obdobný jako u jiných lokálek.
Intenzita provozu nebyla velká, na trati
jezdily denně dva až tři páry smíšených
vlaků. Jízdní doba vlaku činila přes ho-

dinu a půl. Hlavním přepravovaným
zbožím bylo dřevo, obilí, brambory,
uhlí, pálené vápno a vše potřebné.
Během prvního roku provozu v roce
1896 bylo přepraveno 53.772 osob a
96.800 tun zboží. Dvě lokomotivy pro
místní dráhu byly vyrobeny v Linci,
měly označení řada 97 s přezdívkou
„kafemlejnek“. V roce 1902 byla trať
prodloužena do Dolních Kralovic.
V roce 1943 byla zřízena v Postupicích
vlečka pro firmu Opatrný – stavebniny
- uhelné sklady. Toto je jen část z dochovaných dokumentů. O dalším dění na
této železnici a o postupickém nádraží
je stále dost dostupných dokumentů.
Připravil Jiří Šesták
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Z á k l a d n í a M a t e ř s k á š k o l a v Po s t u p i c í c h i n f o r m u j e
Nová třída v MŠ
Tři měsíce od otevření Jahůdkové třídy uplynuly „jako voda“.
Za tu dobu si děti našly nové
kamarády, seznámily se s novým
prostředím. Už není slyšet pláč ze
stesku, ale naopak se loučí se svými nejbližšími „sladkou pusou“ a s
úsměvem na tváři.
Nová třída pro nejmladší děti
vznikla z bývalé kuchyně. Bylo zakoupeno nové vybavení, nechybí
elektronické klávesy, stěny zdobí
barevné textilní kapsáře a výtvarné práce dětí.
Ve třídě vládne milá a klidná
atmosféra. Během dne děti vystřídají různé činnosti. Po ranních
hrách je zařazena tělovýchovná
chvilka. Děti cvičí s různým náčiním, hrají pohybové hry. Za
doprovodu kláves zpíváme písničky, tančíme, děti se seznamují
s hrou na rytmizační nástroje. Ve
výtvarných a pracovních činnostech využívám všech dostupných
výtvarných materiálů, přírodnin
a výtvarných technik. Nezapomí-

nám na četbu pohádek, příběhů
a na nácvik říkadel přiměřených
věku dětí.
Sleduji s potěšením a radostí,
jak velký pokrok děti z Jahůdkové
třídy udělaly.
Jaroslava Pilátová

Pohádková noc
v Postupicích
Všechny děti z 1. – 3. třídy se
každý rok těší na Pohádkovou noc.
I letos nastal předvánoční čas a
s ním i naše dobrodružné pohádkové přespání ve škole. V pátek 27.
11. se děti, v úžasných kostýmech
z Večerníčka, v doprovodu svých
rodičů nedočkavě scházely před
vchodem do školy. V půl šesté večer se tento vchod změnil na vchod
do Večerníčkovy říše. Vstoupit
mohl jen ten, kdo splnil úkol a
měl Večerníčkovu čepici na hlavě. V pohádkové říši se dětí ujali
krysáci, Pat a Mat, brouček, kočky
a malá čarodějnice (žáci 9. třídy).
Ubytovali je a hurá s oblíbenou
knihou ke Kubovi z Krkonošských
pohádek. Tam se všichni pochlubili, jaké krásné knihy už doma
přečetli.
Poté přiběhla Anče a dětem
oznámila, že už Večerníček čeká.
Začala
Krkonošská
pohádka.
Pohádková babička ji krásně vy-
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právěla. V mlze kráčel samotný
Krakonoš a dával pozor na své hory.
Mezitím lstivý Trautenberk jedl to
nejvypečenější husí stehýnko, když
ho náhle strááášně zabolel zub. Ten
skuhral a nadával. Anče měla zázračné koření od Krakonoše, které bolavý zub hned vyléčilo. V tom dostal
Trautenberk nápad, poslal Anče ke
Krakonošovi pro další koření, protože ho chtěl prodat za mnoho dukátů
na trhu. Ale Krakonoš se to dozvěděl
od své věrné sojky a Trautenberka za
trest vyhnal do hor. Děti se rozhodly
dát Trautenberkovi příležitost se
napravit, proto ho v horách začaly
hledat. Musely splnit 10 úkolů. Skládaly pohádkové puzzle, rozpoznávaly různá koření, hledaly dvojice
postaviček z pohádek, řezaly dříví aj.
Když všechny úkoly splnily, konečně
Trautenberka našly. Ten dětem slíbil,
že se polepší. V pohádkové říši se
všichni radovali, tancovali a zpívali.
Při závěrečném bále bylo vyhlášeno
11 nejkrásnějších masek. Po náročném večeru se dětem moc hezky
spalo a ráno na ně čekala zasloužená
odměna a diplom.
Věříme, že se dětem Pohádková noc líbila a těší se na příští rok.
Velké díky patří panu školníkovi a
ostatním zaměstnancům školy, kteří
se na přípravě podíleli. I letos musíme pochválit žáky 9. třídy, zhostili se
svého úkolu velmi zodpovědně.
Ivana Kahounová

Dílničky s rodiči
Rok se s rokem sešel a už tu zase
máme předvánoční čas. Proto se učitelky 1. stupně a paní družinářky Základní školy Postupice rozhodly, že si
čekání na Vánoce zpříjemní tvorbou
výrobků. Ve čtvrtek 3. 12. pozvaly
rodiče s jejich dětmi a ti vyráběli
vánoční přáníčka, ozdoby, svícínky,
sněhuláky, čerty a mikuláše. Myslím,
že se společně prožité odpoledne
vydařilo, děti i rodiče pracovali se
zájmem a odnesli si mnoho hezkých
výrobků.
Veronika Suková

Mikulášská nadílka
A máme tu opět prosinec plný
dětských radovánek. Sněhových hrátek ve třpytivých vločkách si zatím
děti moc neužily, ale čerti se na ně
připravili poctivě.
V pátek po ránu deváťáci přichystali mikulášské balíčky plné
dobrot. Poté začalo maskování a
přestrojování do pečlivě vybraných
převleků. Náhle se z pekelných chodeb nitra školy vynořila nejrůznější
čertovská stvoření. Z Adama se stal
Belzebub, z Michala byl čert Tadeáš, z Jindry se vyklubal Řetězotřas,
Honza vypadal jak Všehochlup,
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Ondra jako Krutiroh, David Černozub, Milan Mnohozlob, z Nikoly byla
čertice Krasožala a z Jany Uhloočka.
Z pedagogického nebe sestoupil Mikuláš s andělem a mohlo se vyrazit
na obecní úřad, do krámu a pak už
došlo na nejmenší človíčky v mateřské školce a větší děti ve škole. Zodpovídat ze svých hříchů se museli i
učitelé, uklízečky a kuchařky. Mnozí
zazpívali písničku nebo se vykoupili
básničkou. Některé děti se smály,
jiné brečely a slibovaly, že se polepší.
V jejich očích se zračil strach, a když
čerti odcházeli a děti dostaly dobroty,
tak zase velká úleva a nadšení. Letos
si čerti neodnesli žádného lumpa,
protože všichni slíbili, že napraví své
prohřešky. Tak uvidíme příští rok!
Michaela Šetková

Přání
„Já sním o Vánocích bílých…
….“ zpívá v jedné písni Karel Gott.
Letos se nám toto přání, podle meteorologů, nejspíš splní. Sníh k těmto svátkům patří. A já si přeji, ať to
není jediné splněné přání lidí okolo
mě. Všem dětem, zaměstnancům
školy a jejich rodinám vše nejlepší a
do nového roku hodně sil a hlavně
zdraví přeje
Miroslava Ottlová
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