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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozdravit v podzimním čísle
Zpravodaje. Pomalu uplynul rok od voleb do
Zastupitelstva obce, do kterého bylo zvoleno
několik nových tváři.
Rádi bychom Vám od příštího čísla představili
postupně názory všech zastupitelů,
jejich
představy a plány, se kterými do voleb vstupovali v
konfrontaci s realitou po roce působení ve vedení
obce.
Věřím, že jste uvítali stavbu nového chodníku,
který umožní bezpečnější průchod obcí. Pokračují
i další investiční akce jako například rekonstrukce
obecního úřadu, nebo nové povrchy na místních
komunikacích.
Na poslední redakční radě se zrodil nápad
vybudovat v obci naučnou stezku a malé muzeum,
které by interpretovalo nedávnou historii
bavlnářského průmyslu na Postupicku. Pokud máte
nějaké zajímavosti, vzpomínky předků či doklady
k tomuto období, prosím o jejich zapůjčení k
prostudování.
Miloslav Půta

V Jemništi přivítali 20.000 návštěvníka
Zámek Jemniště letos poprvé přívítal 20.000 návštěvníka.
Stalo se tak 1. září 2007. Jubilejní návštěvnice paní Jana
Bazalová ze Zvole byla obdarována hodnotným dárkem.
Z kabelky, která se dá koupit pouze zde na zámku, měla
velikou radost. Překonání tohoto čísla bylo naším cílem
pro letošní sezónu. V loňském roce se počet návštěvníků
vyšplhal na 17.500.
Sezóna letos nekončí v říjnu, jak bývalo zvykem, ale o
víkendech bude otevřeno až do 16. prosince. Návštěvníkům

je k dispozici kavárna se spoustou dobrého jídla
a pití, park a celý den budou probíhat prohlídky
zámecké expozice.
Pro nadcházející advent jsme připravili bohatý
program, který najdete na poslední straně tohoto
zpravodaje.
Rok 2007 sice ještě neskončil, ale my se
již připravujeme na ten příští. Rádi bychom
zpřístupnili zámek již v průběhu března 2008.
Marcela Kratochvílová, kastelánka zámku Jemniště
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Usnesení č. 4/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice dne 29. června 2007
1. ZO schvaluje zprávu o
přezkoumání hospodaření obce a
závěrečný účet Obce Postupice za
rok 2006 a souhlasí s hospodařením
obce za rok 2006 bez výhrad.
2. ZO schvaluje zprávu o
přezkoumání
hospodaření
a
závěrečný
účet
svazku
obcí
CHOPOS za rok 2006 a souhlasí s
hospodařením CHOPOSu v r. 2006
bez výhrad.
3. ZO schvaluje rozpočtová opatření
č. 2 navržená hospodářkou obce J.
Matouškovou.
4. ZO neschvaluje odprodej pozemku
parc.č. 836/11 v k.ú. Postupice Nině
Ledvinové a Martinovi Stiborovi,
neboť pozemek bude předmětem
restitučního řízení.
5. ZO schvaluje odprodej pozemku
parc.č. 392/8 v k.ú. Jemniště, osada
Lísek o výměře 1158 m2 p. P.
Hobzovi za cenu 200,-- Kč/m2 s tím,
že žadatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti.
6. ZO schvaluje odprodej části
pozemku parc.č. 27/1 v k.ú. Jemniště
manželům Procházkovým s tím, že
odprodána bude jen v současnosti
zaplocená a pronajatá část, prodejní
cena pozemku bude činit 100 Kč/m2,
náklady spojené s převodem uhradí
žadatel, dále musí být pro odprodej
zhotoveno geometrické zaměření,
kdy uhradí polovinu žadatel,
polovinu Obec Postupice a zaměření
se zúčastní m. Procházkovi, Obec
Postupice a soused p. Jelínek.
7. ZO odkládá rozhodování o
odprodeji části pozemku z majetku
obce parc.č. 391/1 v k.ú. Jemniště,
osada Lísek p. Marii Kamenové
z důvodu nevyjasněnosti trasy

podzemního vedení el. kabelu.
8. ZO schvaluje odprodej části
pozemku parc.č. 1027/6 v k.ú.
Postupice p. B. Danielovi s tím,
že žadatel zaplatí 100 Kč/m2,
uhradí veškeré náklady spojené s
převodem včetně geometrického
zaměření, na své náklady přemístí
plynoměrnou skříň na novou
hranici pozemku, rovněž na
své náklady zajistí vytyčení
veškerých inženýrských sítí a šířka
odprodaného pozemku nezasáhne
do ochranného pásma inž. sítí a
nepřevýší 1,5 m.
9. ZO souhlasí s bezúplatným
propůjčením obecního domu čp.
9 v Nové Vsi MS „Leč“ Nová Ves..
Současně zplnomocňuje starostu
ke sjednání podmínek dohody o
užívání.
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vytvoření DSO BENEBUS a jeho
stanovy .

Usnesení č. 5/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce
Postupice dne 10. července 2007
ZO schvaluje zrušení věcného práva
předkupního na dobu určitou, sedm
let , váznoucího na poz. parc.č. 92/14
a 92/13 vše trvalý travní porost v k.ú.
a obci Postupice.

Usnesení č.6/2007

z veřejného jednání Zastupitelstva
obce Postupice ze dne 18. září 2007
1. ZO bere na vědomí Zápis z
dílčího přezkoumání hospodaření
obce Postupice ze dne 3.9.2007.
Nebyly zjištěny nedostatky.

10. ZO schvaluje obnovení cesty
z Lísku přes kopec k rybníku
Ovčíňák v rámci komplexních
pozemkových úprav a to jako
stezky pro pěší a cyklisty.

2. ZO schvaluje zrušení nájemní
smlouvy s DZS Struhařov na
pozemky ve vlastnictví obce uvedené
v zápise v bodě č. 2 a uzavření nové
nájemní smlouvy na tyto pozemky s
Jiřím Sternbergem, bytem Jemniště 1.

11. ZO zplnomocňuje starostu obce
k majetkoprávnímu vypořádání
Obce Postupice s manž. Seniovými,
bytem Hoblířská 16171, Praha
4-Modřany, ve věci vlastnictví
pozemků v Roubíčkově Lhotě k
čp.2

3. ZO schvaluje pronájem části
pozemku parc.č. 981 v k.ú. Postupice
pro manžele Peroutkovi, bytem
Postupice 206, cena za 1 m2 dle
platných cenových předpisů.

12. ZO bere na vědomí zprávu
místostarosty
SDH
Jemniště
p. Štětiny o budoucím užívání
klubovny SDH Jemniště.
13. ZO souhlasí s převodem
pozemku
parc.č.
847/8
v
k.ú.Postupice
vodní
plocha,
výměra 2443 m2 a parc.č. 858/
6 v k.ú. Postupice, výměra 18
m2, do správy
Zemědělské
vodohospodářské správy.
14. ZO nesouhlasí s poskytnutím
příspěvku Diakonii Broumov.
15. ZO schvaluje smlouvu o

4. ZO schvaluje odprodej části
obecního pozemku parc.č. 391/1
v k.ú. Jemniště pro paní Jitku
Gütlingovou, bytem Praha 4,
Petýrkova 17, za 100,- Kč / 1 m2,
veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti uhradí kupující. ZO dále
schvaluje odprodej části pozemku
parc.č. 391/1 v k.ú. Jemniště pro
paní Marii Kamenovou, bytem
Praha 10, Veronské nám. 331, za
100,- Kč / 1 m2 a kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti.
5. ZO bere na vědomí Protokol
České školní inspekce o provedené
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inspekci v ZŠ a MŠ Postupice ze dne
7. 9. 2007.
6.
ZO bere na vědomí výroční
zprávu o činnosti školy ve školním
roce 2006/2007.
7.
ZO schvaluje výjimku z
průměrného počtu dětí ve třídě
PO ZŠ Postupice a souhlasí s
průměrným počtem žáků ve třídě
– 14,8 dětí.
8. ZO schvaluje rozpočtové úpravy
dle návrhu předloženého účetní
obce p. Matouškovou.
9. ZO schvaluje uzavření smlouvy
č. IV-12-6001929/2 o uzavření
budoucí smlouvy na zřízení věcného
břemene na pozemku parc.č. 314,
314/2, 314/3, 314/4, 314/5 a 387 v
k.ú. Jemniště mezi ČEZ Distribuce,
a.s. (oprávněný) a obcí Postupice
(povinný).
10. ZO schvaluje dočasný a trvalý
zábor pozemků ve vlastnictví obce
parc.č. 98/12 (doč. 56 m2), 109/2
(trv. 40 m2, doč. 1297 m2), 1020
(trv. 77 m2, doč. 47 m2), 1025/1
(trv. 4 m2, doč. 69 m2), 1074 (trv.
31 m2,doč. 104 m2) v k.ú. Postupice
dotčených rekonstrukcí mostu přes
potok Chotýšanku. Na dočasný
zábor pozemků bude uzavřena
smlouva o výpůjčce, trvalé zábory
budou bezúplatně převedeny do
vlastnictví Středočeského kraje.
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V krátkosti z obce
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Vzhledem k tomu, že obec byla
úspěšná a získala dotaci z Programu
obnovy venkova ve výši 121.000,- Kč, mohla pokračovat v započaté
rekonstrukci budovy obecního
úřadu. Podařilo se vyměnit velkou
část radiátorů ústředního topení
a v suterénu budovy kompletně
zrekonstruovat sociální zařízení.
Zeleň
V rámci společného projektu
dobrovolného
svazku
obcí
– mikroregionu CHOPOS jsme
nakoupili
novou
komunální
techniku plotořez, motorovou pilu
a výkonný postřikovač v celkové
hodnotě 39.000,-- Kč. Z této částky
obec uhradila pouze 15.500,--Kč,
zbytek je opět z dotace.
Hřbitov
V současné době je provedena
oprava omítky vstupní brány na
hřbitov, do konce měsíce října zde
budou osazena nová kovaná vrata
a proveden barevný nátěr nové
omítky.
Chodníky
Poslední letos

plánovaný

nový

chodník byl dokončen v ulici
Blanická. Je to další krok ke zlepšení
bezpečnosti chodců, ale i vzhledu
obce. Za zmínku a ocenění stojí i
to, že u nových chodníků někteří
vlastníci přilehlých nemovitostí
budují nové podezdívky plotů a tím
také vylepšují vzhled obce.
Nové asfaltové povrchy na místních
komunikacích
V průběhu měsíce září byly
zhotoveny asfaltové povrchy na
dosud prašných komunikacích
v osadách Milovanice, Lhota Veselka,
Miroslav, Dobříčkov a Raňkov.
V Postupicích byla provedena
rekonstrukce části náměstí Sv. Čecha.
Celkem si zhotovení asfaltových
povrchů vyžádalo náklady ve výši
696.000,-- Kč, přičemž 600.000,-Kč byla opět dotace, tentokráte ze
státního rozpočtu.
Neplánované investiční akce
Mimo plánované akce jsme museli
odvodnit část ulice U Hřiště,
abychom vyšli vstříc vlastníkovi
pozemku, který chce zahájit stavbu
rodinného domu. Další akcí mimo
plán bylo odvodnění cesty pod vilou
Venclovka V Hůře.
Celkově si tyto akce vyžádaly
náklady 250.000,-- Kč.

Nová asfaltová silnice kolem milovanického rybníka

11. ZO schvaluje výmaz věcného
břemene na pozemku parc.č. 92/15
v k.ú. Postupice
(předkupního
práva na dobu 7 let) po předložení
územního souhlasu nebo stavebního
povolení v právní moci na stavbu
rodinného
domu
vlastníky
pozemku manželi Martinem a
Renatou Svatkovými.
12. ZO schvaluje podání žádosti o
dotaci v rámci programu POV 2008.
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Z pamětní knihy
železniční stanice
v Postupicích
(pokračování z minulého čísla)

Rok 1948, byl již rokem úrodným,
i když následky katastrofálního
sucha z předcházejícího roku ještě
poznamenaly zemědělskou výrobu.
Urodilo se dostatek polních
plodin, zvláště brambor, a na
podzim se v naší stanici naložilo
k odvozu 2 800 tun brambor jak
jedlých, tak i průmyslových.
I v lesním hospodářství se
projevily následky sucha tak , že
bylo nutno vykácet větší množství
polosuchých jehličnatých stromů a
dřevo takto získané se odváželo po
železnici k dalšímu zpracování.
Rybníky se naplnily vodou a
byly znovu osazeny rybí násadou
přivezenou z rybníků v okolí
Třeboně.
V měsíci srpnu vyhořel obytný
dům bývalé cihelny pod nádražím.
Byl postavený ze dřeva a ve velmi
chatrném stavu, a proto lehl až do
základů popelem. Požár povstal
od krátkého spojení elektrického
vedení a šířil se tak rychle, že
se stěží - dík rychlé pomoci
železničních
zaměstnanců
a
přispěchavších občanů – dalo
zachránit zařízení bytu v tomto
domě.
Rybník
Cihelna
byl
již
dostatečně nasycený vodou, takže
zákrok zdejšího hasičského sboru
s motorovou stříkačkou byl velmi
úspěšný. Další požáry v okolí
železniční stanice, tak jako v roce
1947, se již neopakovaly.
Velká úroda lesních plodin
v tomto roce měla za následek
značné zvýšení osobní přepravy
ve zdejší stanici i v přidělené
zastávce Domašín.
Rok 1949 se vyznačoval vydatnými dešti a bohatou úrodou, což
se projevilo i na železniční přepravě. Na podzim se uskladnilo

Nastupování cestujících na postupickém nádraží s proviantem pro Prahu za
první světové války.
do zdejších lihovarů velké množství brambor, které se v měsících
listopadu a prosinci odvážely po
dráze k zásobování obyvatelstva,
průmyslovému zpracování a také
do výkrmen vepřů.
Naloženo bylo celkem 2 500
tun brambor a díky příznivému,
mrazuprostému počasí, vzhledem
k pokročilé roční době, nedošlo
k poškození brambor během
přepravy po železnici.
V tomto roce pronajala firma
„Josef Opatrný - sklad uhlí a
stavebních hmot“ svůj sklad na
nádraží v Postupicích od 1. října
národnímu
podniku
Uhelné
sklady Praha, jeho uhelné prodejně
v Benešově, a p. Opatrný nadále
vedl výdejní sklad v Postupicích.
Dne 3. října byla zrušena
přeprava
poštovních
zásilek
z nádraží do Postupic a zpět
koňským povozem, kteroužto
službu prováděl Josef Fryš
z Milovanic po dobu 12 roků.
Také byla v tomto roce
provedena oprava postupické
staniční
budovy
a
budovy
zastávky v Domašíně obílením.
K přepravě se naložilo i mnoho
zásilek dlouhého dříví.
Naproti staniční budově, na

pozemku přiděleném z pozemkové
reformy železnici, byl založen
železniční správou ovocný sad,
ve kterém v měsících listopad a
prosinec bylo vysázeno 261 kusů
ovocných stromků opatřených
proti škodám ze strany zvěře.
Také byl postaven znovu
obytný domek pod nádražím,
vyhořelý v předešlém roce 1948.
Dne 3. prosince přišel tragicky
o život průvodčí vlaků Kamil
Mottl z Jemnišť. K neštěstí došlo
v železniční stanici Radotín při
posunu.
Druhého
dne
zemřel
v benešovské nemocnici vrchní
oficiál ČSD ve výslužbě František
Měchura ve věku 80 let, který byl
v evidenci jako penzista u zdejší
stanice.
Následujícího dne 5. prosince
zemřela Marie Hanušová, vdova
po posunovači ČSD, bytem ve
Lbosíně u Divišova, ve stáří 80
let. Dotyčná byla rovněž vedena
v evidenci u zdejší stanice.
Připravil Jiří Šesták a Petr Slavíček
(upraveno, pokračování příště)
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Historické pohlednice K l u b d ů c h o d c ů
z Postupic
Vážení spoluobčané,
Historie vydávání pohlednic
v Evropě sahá do roku 1870, u
nás však je o něco mladší. První
pohlednice se objevují v 80. letech,
jejich masivní rozvoj nastává
až po roce 1890. Koncem 19. a
počátkem 20. století vycházejí
pouze litografické pohlednice.
Již na počátku 20. století je však
vytlačují pohlednice pořizované
fotograficky, které byly zároveň
lacinější. Byly sice méně líbivé, ale
zato dokumentárně spolehlivější.
Zachycují krajinu, život lidí,
připomínají i známé osobnosti.

Klub důchodců v Postupicích
se již řadu let snaží, podle daných
možností, efektivně vyčerpat finanční
prostředky od obce na zájezdy nebo
posezení.
Aktivní členy ale trápí skutečnost,
že mezi ně nenašli cestu „novopečení“
důchodci. Ať již se to týká posílení
účasti na akcích, nebo – a to je opravdu
důležité, sejíti se a zvolení nového
výboru klubu. Někteří dosavadní
členové klubu dosáhli již věku, kdy by
měli mít právo na méně starostí.
Apelujeme proto na vás, důchodce
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obdařené zájmem a chutí zařizovat
a organizovat, zapojte se! Rádi vám
pomůžeme a popřípadě předáme
zkušenosti. Dobré nápady na
obohacení činnosti budou vítány.
O pořádaných akcích informujeme
formou plakátů a doufáme, že je to
v dostatečné míře.
Chceme touto cestou poděkovat
Obecnímu úřadu v Postupice za to, že
s námi každoročně počítá s finanční
částkou z rozpočtu obce a náš dík
patří všem, kteří nám při akcích
pomáhají a podporují naši činnost.
Závěrem již jen přejeme spokojeně
prožité dny letošního roku.
Klub důchodců Postupice

V období první republiky
nastává éra černobílých pohlednic,
které jsou i kolorovány.
První pohledy sloužily jako
dopisnice, kde se na zadní stranu
psala adresa a na přední pod
obrázek se psal text sdělení.
Postupice, malý poklidný
městys, má velmi bohatou historii
ve vydávání pohlednic, kterých se
zachovalo do současné doby velké
množství. Můžeme z nich vyčíst i
rozvoj a rozrůstání městečka.
Největší podíl na jejich
vydávání měli místní obchodníci
a podnikatelé, kteří si pohlednice
nechali tisknout pro své obchody
a ty zároveň sloužily jako
reklama. A tak zde můžeme
nalézt jména obchodníků Franka,
Sušického nebo doktora Ptáčníka.
Nejvíce pohledů se dochovalo od
Józy a Dédy Papeže, pro které
fotografoval Jaroslav Frühauf.
Na přiložené fotografii nabízí
František
Velím
kolorované
fotografie doktoru Ptáčníkovi.
Připravil Jiří Šesták
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N Ě C O O O D PA D E C H A Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í
Opět v letošním podzimu
ustupující zeleň odkryje stopy naší
pohodlnosti - černé skládky. Vznikají proto, že mnozí z nás si i dnes
stále neuvědomují, že svět, v němž
žijeme, nelze ohraničit plotem naší
zahrady či zdí našeho domu.
Tyto naše hranice totiž neplatí
pro odpady a cizorodé látky, kterými stále štědře na první pohled
silnou přírodu zásobujeme. Tento
svět se však stále zmenšuje a sil přírodě ubývá. Tuto skutečnost si stále
více lidí uvědomuje a snaží se podle
toho chovat. Jednou z nejjednodušších věcí, se kterou můžeme okolnímu prostředí a tím i sobě pomoci,
je kupříkladu třídění odpadů. Obec
Postupice nám v tom vyšla vstříc
a vytvořila možnosti se k našemu
okolí chovat šetrně. Zbytek už je
ale na nás.
A protože v uvedené oblasti panují stále určité nejasnosti, pokusím
se některé věci, i když již zazněly
v jednom z minulých zpravodajů,
připomenout a některá další fakta
připojit:

Kam s odpady?

Pro plasty a sklo jsou v obcích
a osadách rozmístěny kontejnery.
Nebezpečný odpad, elektro-odpad a
velkoobjemový odpad lze odevzdat
v ohradě sběrného dvora OÚ Postupice. Tato služba je bezplatná pro
všechny domácnosti, které platí
za odvoz domácího odpadu. Ostatní mohou této služby využít za
poplatek, po předchozí dohodě se
starostou panem Miloslavem Půtou
(tel. 317 796 220).
Sběrný dvůr je otevřen každou
první sobotu v měsíci a to od 9 do
11 hod.

Nepatří do nich: novodurové
trubky, obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy
apod.)

Zelené kontejnery - na sklo

Patří do nich láhve od nápojů,
skleněné nádoby, skleněné střepy
- tabulové sklo. Nepatří do nich
keramika, porcelán, kalené a lepené
sklo, zrcadla, žárovky a zářivky, drátové sklo, uzávěry lahví, obrazovky.

Sběrný dvůr

- elektro-odpad: vysloužilé pračky,
ledničky, televizory, radiopřijímače atd.
- velkoobjemový odpad: sporáky,
kamna, motory, skříně, ...
- nebezpečný
odpad:
zářivky,
výbojky, akumulátory, staré barvy,
ředidla a rozpouštědla, obrazovky,
vyjeté oleje, zbytky hnojiv a jiné
chemikálie.

Další odpady

- staré léky: každá lékárna je povinna
od vás vybrat staré a nepotřebné
léky, poškozené rtuťové teploměry a
ostatní lékárenské zboží
- baterie a monočlánky: obsahují

těžké kovy (rtuť, olovo, kadmium
atd.), které se v půdě hromadí a
zamořují své okolí. Je možné je odevzdat v prodejně Jednoty (obvykle
do červených krabic umístěných u
vchodu prodejny).

Popelnice - směsný odpad
- odpady, které vám zbudou po
vytřídění všeho, co je možné dále
využít, např. znečištěné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa
a kostí apod. Jsou to vlastně jediné
druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté
do popelnice.

Na co dát největší pozor?

Odpad, označovaný jako nebezpečný, dále nepoužité léky, baterie a
monočlánky, patří k nejnebezpečnějším odpadům, které trvale zamořují
životní prostředí, zdroje pitné vody a
půdu. Tímto způsobem dlouhodobě
ohrožují naše zdraví.
Připravil Michal Vesecký

Černá skládka u cesty z Milovanic do Hrazené Lhoty

Žluté kontejnery - na plasty

Patří do nich: PET láhve od nápojů
(prosím, nezapomeňte je sešlápnout!),
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z
plastů, polystyrén.
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Seznam nejčastějších mý tů a dotazů ke třídění odpadů
Před vhozením do kontejneru je třeba
odstranit z PET lahve víčko a etiketu.

nečistot bude odstraněn při dalším
zpracování.
¡¡¡

ŠPATNĚ
PET láhve můžete do kontejneru
vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí
bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!!
Nesešlápnuté láhve jsou objemné a
tím zdražují přepravu, komplikují
manipulaci a recyklace se tak stává
nákladnější.
¡¡¡

Před vhozením do kontejneru musím
kelímky od jogurtů, másla a jiných
potravin důkladně vymýt.
ŠPATNĚ
Drobné znečištění obalů nevadí.
Stačí tedy, když potravinu dojíte
nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek

Před tím, než odevzdám časopisy jako
sběr, musím z nich odstranit kancelářské svorky.
ŠPATNĚ
Svorky není třeba odstraňovat. Při
dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru
se stane hladká kaše a těžší části jako
svorky a sponky klesnou ke dnu,
odkud jsou vybírány magnetickou
separací.
¡¡¡

PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.
ŠPATNĚ
PVC do kontejneru na tříděný od-

pad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování směsných plastů a
energetické využití. PVC obsahuje
chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Jedná se
například o novodurové trubky či
linoleum.
¡¡¡

Před vhozením do kontejneru musím
plastové obaly od kosmetiky důkladně
vymýt, je to chemikálie.
ŠPATNĚ
Stačí když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony,
krémy vylijete. Dočištěny budou při
dalším zpracování.
¡¡¡

Vytvořeno s použitím materiálů společnosti © EKO-KOM, a.s.
Připravil Michal Vesecký

Zpráva o činnosti SDH Jemniště ve druhém pololetí roku 2007
V červnovém vydání Postupického
zpravodaje jsem psal o činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Jemniště. Od
posledního vydání zpravodaje se
v našem sboru stalo plno událostí.
Nejdříve začneme s našimi
nejmenšími, tedy s kolektivem mladých
hasičů při SDH Jemniště. „V minulém
vydání jsem zapomněl uvést, že ve
sboru máme i děti z Roubíčkovy
Lhoty“. Scházíme se pravidelně každý
týden. Pouze o velkých prázdninách
jsme dětem, ale i vedoucím, dali volno a
odpočinuli si od hasičiny.
Dne 23. 6. 2007 se v Popovicích
konala v rámci oslav 120. výročí
založení tamního sboru hasičská soutěž
dospělých v požárnických disciplínách.
Součástí oslav byla také soutěž
v požárním útoku Plamen, které se
zúčastnili dvě družstva mladých hasičů
z Jemniště a jedno družstvo z Jankova.
Naši mladí hasiči byli na prvním a
třetím místě.
O týden později, v sobotu 30.6.2007,
se na fotbalovém hřišti v Postupicích
konala hasičská soutěž pořádaná

v rámci oslav 75. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Jemniště.
Soutěžilo se v hasičských disciplínách
kategorie muži a ženy. Dále v rámci
oslav byla soutěž dětských družstev ve
štafetě 4x60m, štafetě CTIF a požárním
útoku Plamen. Zúčastnila se dvě
družstva z Jemniště a dvě družstva
z Čeňovic. Po celkovém sečtení
výsledků ze třech disciplín se z prvního
místa mohli radovat mladí hasiči
z Jemniště. V sobotu 30. 6. 2007 byla
poslední schůzka před prázdninami.
Od pátku 24. 8. do neděle 26.8.2007
jsme pro naše mladé hasiče uspořádali
víkendovou akci v Posázaví. V pátek
jsme dojeli vlakem do Ledče nad
Sázavou, kde jsme přespali u místních
profesionálních hasičů, kteří nám
ukázali svoji techniku a provedli
nás hasičskou zbrojnicí. V sobotu
dopoledne jsme vyrazili na pěší túru.
Cestou jsme si prohlídli věž hradu
v Ledči nad Sázavou, zříceninu hradu
Chřenovice. Chtěli jsme navštívit
kovací hamr, který byl bohužel
zavřený, což jsme zjistili až na místě.

V sobotu jsme nakonec „našlapali“
deset kilometrů. Po túře jsme nasedli
na vlak a dojeli do Kácova, kde jsme se
utábořili a přespali v kempu. Nejdříve
jsme došli do lesa na dřevo a pak uvařili
na ohni v kotlíku jídlo a upekli buřty.
Pak jsme se vykoupali v řece u jezu.
Vody bylo málo, ale to nám nevadilo.
Ty odvážnější z mladých hasičů, byli
čtyři (Adam a Jakub Fürbacherovi,
Vojtěch Vender a Anna Suchá), spali
s vedoucími pod „širákem“. V neděli
jsme dorazili vlakem do Českého
Štemberka, kde jsme se vykoupali
v řece. Poté přijeli rodiče s auty a
odvezli nás domů. Víkendové akce
se zúčastnilo osm mladých hasičů
(výše uvedení a dále Klára a Zdenka
Suché a Ondřej a Šárka Kahounovi) a
z vedoucích Miroslav Fürbacher, Petr
Suchý a Miroslav Vender. Celá akce
se náramně vydařila, měli jsme hezké,
slunečné počasí. Bylo to SUPER! Pokud
to vyjde, chtěli bychom s dětmi a rodiči,
případně i s dospělými hasiči, vyrazit
v zimě na hory a v příštím roce letní
akci zopakovat. Buď půjdeme opět na
Pokračování na straně 8
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„poznávačku“ přírodou nebo sjedeme
na raech řeku.
Poslední sobotu prázdnin, 1.9.2007,
se naši mladí hasiči zúčastnili hasičské
soutěže ve štafetě, která se konala
v rámci oslav 110. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Jezero
- Věřice. Soutěže se zúčastnila dvě
družstva z Jemniště, tři z Čeňovic, dvě
družstva z Jankova a z Čerčan. Naši
nejmenší skončili na devátém místě a
naše první družstvo skončilo šesté.
Od září se opět scházíme na
pravidelných schůzkách. Učíme se
vše potřebné na podzimní kolo hry
Plamen, při které běháme v přírodě.
Máme družstvo mladší kategorie od
6 do 11 let. Trať měří 2 km a plní se
úkoly na šesti stanovištích. Střílí se
ze vzduchovky, prověřují se základy
topografie (určují topografické značky
a orientace mapy pomocí buzoly),
vážou uzle (tesařský, lodní, zkracovačka,
plochá spojka a úvaz na proudnici),
dále se ověřují základy první pomoci,
základy požární ochrany a překonávání
překážek po vodorovném laně. Těchto
schůzek se pravidelně zúčastňují jak
vedoucí, tak i naše ženy hasičky (matky
mladých hasičů), které děti zejména učí
vázat uzly, topografii a první pomoc.
Jsou to Ilona Kahounová, Blanka Suchá,
Jana Fürbacherová a Eva Venderová.
Střelbu ze vzduchovky trénují pod
dohledy vedoucích a Ládi Kahouna.
Jak už bylo napsáno v posledním
vydání Postupického zpravodaje, od
začátku června se scházejí také ženy,
hasičky. Díky založenému družstvu
žen v Jemništi vzniklo i družstvo žen
u SDH Postupice. Družstvo žen SDH
Jemniště se zúčastnilo hasičských
soutěží, tak jako děti, a to v rámci
oslav výročí SDH Popovice, SDH
Jemniště a SDH Jezero - Věřice.
V Popovicích skončily druhé, ale tam
startovaly pouze dva týmy (zvítězily
ženy z Jankova). V Postupicích, kde
se konala soutěž v rámci oslav výročí
našeho sboru, skončily naše „ženský“
na druhém místě a porazily tým
„konkurenčního“ týmu žen z Postupic.

Velký úspěch pro jemnišťské barvy
v tomto závodě vybojovala Hana
Hrbková, která skončila v jednotlivcích
v běhu na 100m s překážkami na
druhém místě („netradičně se do tohoto
závodu již od startu vyzbrojila i opaskem
a proudnicí“ - pozn. pro ty, kteří byli na
soutěži v Popovicích). Na soutěži ve
Věřicích skončily naše ženy na pěkném
třetím místě z šesti zúčastněných
družstev. Na této soutěži ještě startovalo
„našlapané“ smíšené družstvo žen a
mužů ve složení Blanka Suchá, Ilona
Kahounová, Miroslav Fürbacher a
Milan Kohout. Pan Kohout není členem
sboru, ale přijel se podívat na svého
syna, jak soutěží. Jelikož nám chyběl do
smíšeného družstva jeden člen, tak jsme
ho prostě „ukecali“, aby s námi soutěžil.
Nakonec jsme velice rádi, že s námi
„bojoval“, protože výbornými výsledky,
časy a týmovým duchem, toto družstvo
mile „překvapilo“ a skončilo na prvním
místě. V konkurenci devíti smíšených
družstev z ostatních sborů je to velký
úspěch.
Ještě pár slov k družstvu mužů.
Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže
v Popovicích a Postupicích. Na soutěži
v Popovicích dosáhli naši muži také
výborného výsledku, když v celkovém
pořadí po 100m překážek a požárním
útoku skončili v konkurenci čtyř týmů
na prvním místě. V jednotlivcích skončil
na druhém místě Miroslav Fürbacher.

říjen 2007

Při soutěži k oslavám SDH Jemniště
skončilo družstvo mužů na čtvrtém,
posledním místě a v běhu na 100m
s překážkami se umístil velitel
Fürbacher na třetím místě.
V budoucnosti by se mohlo
v mužském družstvu blýskat na lepší
časy. Přijali se noví členi, kteří mají
chuť soutěžit na hasičských soutěžích
a startovat za náš sbor.
A ještě pár řádků k oslavám výročí
SDH Jemniště. Oslavy výročí sboru
se velice vydařily. Hasičská soutěž
k výročí oslav se konala na fotbalovém
hřišti v Postupicích a zúčastnilo se jí
celkem jedenáct družstev a shlédlo jí
na dvě stovky návštěvníků. Po soutěži
pokračovaly oslavy zábavou, při které
hráli a zpívali místní hudebníci Jiří
Fejtek a Michal Matoušek.
Na závěr bych jako velitel
SDH Jemniště chtěl velice kladně
zhodnotit
činnost
uvedených
družstev a poděkovat Obci Postupice
a Středočeskému kraji, kteří finančně
podporují mladé hasiče (Středočeský
kraj poskytl grant na nákup vybavení).
Spolupráce s obcí je na velmi
dobré úrovni. Dále bych chtěl také
poděkovat rodičům, kteří pomáhájí
při činnosti s mladými hasiči.
S pozdravem „Hasiči Jemniště, do toho!“
Miroslav Fürbacher, velitel a vedoucí
kolektivu mládeže SDH Jemniště
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Z á k l adní škol a (a škol ka) v Postupicích infor muj e
30. v ý ro čí školky
Ve středu 26. září se v Mateřské
škole Postupice uskutečnil u
příležitosti jejího 30. výročí Den
otevřených dveří.
Školka byla vyzdobena dětskými
pracemi a všichni tak trochu
s napětím očekávali, jak „To“
všechno dopadne. Mysleli jsme, že
se přijde podívat pár „absolventů“.
Ovšem skutečnost naše očekávání
předčila.
Nad starými fotografiemi seděla
babička s pětiletou vnučkou, které
slíbila ukázat tatínka, když byl malý
a občas trochu zlobil.
Bývalé kolegyně se sešly a
vzpomínaly na roztomilé kousky
tehdejších žáčků, z kterých jsou
dnes důstojní otcové rodin. A také
se dojímaly tím, „jak jsme byly
krásné a štíhlé“.
Mladé maminky se naopak
výborně bavily nad pletenými

modely a tesilovými kalhotami,
které se tenkrát nosily a které byly
velmi „in“.
Podávala se káva, chlebíčky
a něco sladkého k zakousnutí. A
nálada, o které byla řeč na začátku?
Byla zkrátka výborná.

...

...

Škola o prázdninách
utrácela

za 15.196,50 Kč. Došlo také na
truhlářské práce jako zasazování
dveří, nové kliky a zámky, což
nás stálo 9.400 Kč.

Ani o prázdninách nebylo
v naší škole pusto a prázdno.
Některé opravy byly již delší
dobu nutností a některými jsme
se snažili vylepšit prostředí
školy.
Z
našeho
provozního
rozpočtu
jsme
financovali
malby a nátěry kuchyně, WC a
dveří za celkovou sumu 26.025
Kč. Celková oprava záchodů
v přízemí, včetně rozvodu teplé
vody, bojleru, obkladů, dlažby a
sanitární techniky, stála 206.059
Kč. K tomu musíme připočítat
opravu hlavního přívodu vody

Do
školní
jídelny
se
pořizovaly nové výdejní pulty
v ceně 5.280 Kč. Také v mateřské
školce se musely opravit WC
celkem za 4.945,50 Kč. Když
sečtete tyto náklady, vychází
nám částka 266.906 Kč.
Ve školní jídelně je neustále
co doplňovat. Tentokrát jsme
nakoupili nerezové nádobí a
vodní lázeň. Rázem jsme byli o
100.119,50 Kč chudší.
Také tělocvična, jako prostředí
pro volnočasové aktivity, dostala

Velký dík patří samozřejmě
všem zaměstnankyním MŠ, ale
zejména paní učitelce Vojtové, která
udělala mravenčí práci a uspořádala
nepřeberné množství fotografií
starých i 30 let.
Kamila Marešová,
zastupující učitelka MŠ

...

nový kabát. Opravilo se osvětlení
za 15.053,50 Kč, nové dveře do
šatny i nářaďovny stály 40.000
Kč, před tělocvičnou i za ní
jsou opravené záchody v ceně
43.762,50 Kč a šatna je vybavena
novým nábytkem za 34.857
Kč. Toto prostředí jsme mohli
upravit do stávající podoby díky
dotaci z grantu Fondu sportu
a volného času Středočeského
kraje. Z celkové sumy 133.673
Kč jsme získali 100.000 Kč.
Všem, kdo se na opravách a
úpravách naší školy podíleli, chci
poděkovat za dobrou práci.
Miroslava Ottlová
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ŠVP = Školní
vzdělávací program
Letošní prvňáci a šesťáci budou
mít poprvé na vysvědčení napsáno,
že byli vyučováni podle ŠVP, který
jsme nazvali : „Cesta poznání“.
Každá
škola
dostala
od
MŠMT (Ministerstva školství)
úkol
vypracovat
svůj
ŠVP.
Jeho
mantinely
jsou
dány
RVP (Rámcovým vzdělávacím
programem).
Jde o obsáhlý
dokument, ve kterém je uvedeno,
co má žák během vzdělávání
na základní škole získat za
kompetence. Zjednodušeně řečeno,
jaké dovednosti si má odnést
do života. Děti se mají hlavně
naučit komunikovat, vyhledávat a
zpracovávat informace, diskutovat,
obhajovat
názory,
přemýšlet
nad problémy a řešit je nebo
prezentovat svou práci. Vše na
jejich úrovni.
Ke kompetencím se dochází
přes učivo, které se má víc přiblížit
praxi. Z metod jde tedy o větší
využití exkurzí, besed, projektů,
referátů, samostatné práce nebo
pokusů. Znalosti jsou ale také

důležité a jejich výčet najdeme
v RVP. Celý tento proces směřuje
k tomu, že děti se mají chtít samy
vzdělávat a učitel jim poskytuje
pouze návod, jak na to.
ŠVP je rozdělen na vzdělávací
oblasti a ty na vzdělávací obory
(předměty). V učebním plánu
má 1.stupeň (1.-5. tř.) 118 hodin,
z toho je 9 disponibilních (volně
použitelných) a 2. stupeň (6.9. tř.) 122 hodin, z toho 18
disponibilních.
Práce na našem ŠVP trvala
skoro dva roky. Při rozhodování
o oborech a přidělení hodin jsme
se drželi dlouhodobých záměrů
MŠMT a názorů učitelů i výsledků
anket na škole. MŠMT podporuje
čtenářskou gramotnost, výuku
cizích jazyků, rozvoj logiky, znalost
práce na PC. Proto jsme se rozhodli,
že 1. stupeň se naučí především
číst, psát a zacházet s informacemi.
Na 2. stupni jsme upřednostnili
čtenářskou
gramotnost,
cizí
jazyk, logiku, práci na PC,
protože pro tyto oblasti máme
plnou aprobovanost a příslušné
vybavení. Do výuky jsou zařazena
i Průřezová témata – Osobnostní
a sociální výchova ( žák se učí být
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dobrým člověkem, pomáhat, ale i
uvědomovat si sám sebe), Výchova
demokratického člověka ( žák se
učí orientovat se ve společnosti),
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech ( žák
se učí orientovat se v problémech
světa), Multikulturní výchova
( žák se učí o jiných etnikách a
kultuře), Enviromentální výchova
( žák se učí o životním prostředí) a
Mediální výchova ( žák se učí, jak
zacházet s informacemi z médií)
– na 1. i 2. stupeň.
Hodnocením toho, na jaké
úrovni žáci dosáhli příslušných
kompetencí, se budeme zabývat na
konci 5. tř. a 9. tř. Hodnotí se tzv.
závazné výstupy.
Je zde jedno nebezpečí, které si
všichni uvědomujeme. Jak a kdy si
učitel zařadí dané učivo je na něm.
Někdy může docházet k rozdílům
na jednotlivých školách. Pak musí
nastat spolupráce školy a rodiny a
domluvit se i za cenu doučování
dítěte.
Závěrem bych chtěla říct, že pro
naši ZŠ, MŠ i ŠD to taková změna
nebude. Projekty jsou k vidění
všude v prostorách školy, ať už jako
práce dětí nebo na fotografických
kolážích, také umístění v soutěžích,
výlety a exkurze, propojování
stupňů,
tvoření
různorodých
skupin atd. je pro nás už delší
dobu samozřejmostí. Snažíme
se zachovávat rovnováhu mezi
znalostmi, výchovou a praxí.
A ještě mi dovolte ocitovat
slova Dominika Dvořáka, se
kterými plně souhlasím. „Žádná
reforma nezmění to, co je pro
vzdělání a životní úspěšnost dětí
nejdůležitější, nikoli škola, ale
jejich rodina.“
Děkuji celému kolektivu za
práci a přeji hodně sil do její
druhé části, protože nyní nastává
ověřování toho, co jsme napsali,
v praxi.
Miroslava Ottlová
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Ze školní práce - Inter v iew „Škola před devadesáti lety“
Vyzpovídám svou prababičku Anežku Dvořákovou
z Miličína.

k němu bylo máslo od krávy.

Iveta: Kdy ses narodila?

A - Ano, já jí vždy, když jsem přišla ze školy, musela

Anežka: V roce 1917.

hlídat na pastvě.

I - Kdy jsi začala chodit do školy?

I - Do jaké školy si chodila?

A - Začala jsem chodit do školy v šesti letech.

A - Chodila jsem do miličínské školy, která funguje i

I - Jaké jsi dostala ve škole učení?

dnes.

A - Dostala jsem dvě učebnice, byly to: slabikář a početnice.

I - Pamatuješ si, kam chodila tvoje maminka do třídy?

Ještě jsem si měla pořídit penál.

A – Ano, chodila se učit i na radnici, protože bylo

I - Nosili jste učení v tašce?

hodně dětí a málo tříd ve škole.

A - Ne, nosili jsme je pod paždí.

I – Co jste dělaly vy děti v zimě?

I - Jak jste se oblékali do školy?A jaké bylo oblečení?

A – My jsme sáňkovali na železných saních a sjížděli

A - Měli jsme dost chudé oblečení.Nosili jsme punčochy a

jsme kopce po penálech do školy.

šaty. Šaty vypadaly jako zapínací košile nebo zástěry.

I – Jak vypadaly sáně?

I - Jakou jste měli obuv?

A – Byly ze dřeva a ze železa.

A - V létě jsme chodili bosi a v zimě v podělávkách.

I – A jaké jste měli silnice nebo jak vypadaly?

I – Jak podělávky vypadají?

A – Silnice nebyly, byly jen naházené rozemleté

A – Je to podrážka ze dřeva a na vrchu je kůže. Když

kameny.

jsme byli o pár let starší, tak nám tatínek dělal okolo dřeva

I – Ještě mi řekneš něco důležitého ze svého dětství a

plech, aby se nám boty nezkracovaly a neničily.

ze života?

I - Dávali vám ve škole najíst, myslím tím oběd?

A - Ne, vše z dětství jsem řekla a jaký byl život taky.

A – Ne, nedávali, my jsme si jídlo nosili z domova.

I – Já ti děkuji za moc hezký rozhovor.

I - Vy jste měli také doma krávu?

I - A jaké jste měli jídlo z domova na svačinu?
A - Rodiče nám dávali suchý krajíc chleba, málokdy

Iveta Marešová, 7. třída
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Kulturní, sp or tov ní a sp olečenské akce na Postupicku
Nohejbal v Lísku
Dne 11. srpna 2007 proběhl
na Líseckém hřišti již pátý
nohejbalový turnaj družstev.
Jako
tradičně
proti
sobě
soupeřila tříčlenná družstva
v celkovém počtu 12 týmů
z celého Benešovského okresu.
Začátek akce byl v 9 hodin
ráno a pokračovalo se až do
odpoledních hodin. Následovalo
slavnostní
vyhlášení
vítězů
– na prvním místě se umístilo
družstvo sportovců z osady
Albatros, na druhém místě
skončilo družstvo z ranče
U Zajíce a třetí se umístil
tým Korhel z Jemniště. Po
slavnostním vyhlášení vítězů
akce pokračovala zábavou. Po
celou dobu konání akce bylo pro
všechny k dispozici občerstvení
ve stánku.

Na fotografii zleva: tým ranč U Zajíce, uprostřed vítězové z osady Albatros,
vpravo tým Korhel Jemniště

VÁNO Č N Í PRO G R A M NA Z Á M K U J E M N I ŠT Ě
PROGRAM
1. 12.

1. 12. ZLATOVLÁSKA – pohádka (Agentura Koráb)
2. 12. Jakub Janšta – varhanní koncert v kapli Sv. Josefa
8. 12. O statečné princezně Máně – pohádka (Malé divadlo Praha)
9. 12. Jaroslav Svěcený – houslový virtuos
(charitativní koncert – oslava Dne lidských práv)
15. 12. Přemysl Vacek – loutnový virtuos
16. 12. Víťa Marčík – Setkání před Betlémem
Info a rezervace vstupenek: 317 796 212, 736 630 568 – Marcela Kratochvílová
Začátky představení v 16 hodin.
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