OBEC

POSTŘEKOV

Název projektu

Rekonstrukce budovy staré školy – Muzeum

Číslo projektu

3-2 a)

Prioritní osy

1 – Kvalita života, životního prostředí a vzdělávání
3 – Kultura a cestovní ruch
1a) Zlepšování kvality života

Strategické cíle

3a) Podpora cestovního ruchu – zlepšení atraktivnosti obce pro návštěvníky
3b) Rozvoj a podpora kultury v obci

Cíle projektu

Popis a zdůvodnění
potřebnosti

Předpokládaná
doba trvání

Cílem projektu je celková generální rekonstrukce budovy staré školy na zázemí
pro místní muzea a spolky. Přízemí bude sloužit jako muzeum obce, kam se např.
přesune i pamětní síň, která je nyní v budově obecního úřadu. Zde by měla být
tedy umístěna moderní expozice bohatých dějin obce. Patro budovy bude pak
sloužit jak místním spolkům, tak i jako např. komunitní centrum pro občany
obce. V podkroví bude umístěno zdejší muzeum krojů. K budově také přiléhá
malý hospodářský objekt, který bude také zahrnut do rekonstrukce a stavebně
spojen s hlavní budovou. Zde je počítáno s umístěním hasičského muzea.
Budova je z poloviny 19. století a během své existence prodělala několik
zásadních zásahů do svého vzhledu. Dnes je budova patřící obci ve velmi
špatném stavu. V současné době je zde pouze zkušebna Národopisného souboru
Postřekov a Muzeum krojů Postřekov. Obci chybí reprezentativní prostory, které
by návštěvníkům ukázaly bohatou historii a tradice obce. Také je možnost zde
vybudovat zázemí pro některé spolky (především Národopisný soubor
Postřekov) či výstavní sál a komunitní centrum. Řešením je celková rekonstrukce
budovy, včetně úprav okenních otvorů a vrácení budovy do historické podoby.
10/2021 až 12/2027

Předpokládaná cena

10 150 000 Kč

Možnosti
financování
Aktivita

Klíčové aktivity

Harmonogram

Předpokládaná
cena v Kč

1

Architektonická studie

10/2021

0,15 mil.

2

Projektová dokumentace

1/23-5/23

0,5 mil.

3

Rekonstrukce budovy

6/25-6/26

8,0 mil.

4

Vybudování expozic

7/26-12/27

1,5 mil.

OBEC

POSTŘEKOV

Název projektu

Rekonstrukce budovy staré školy – Domov pro seniory

Číslo projektu

3-2 b)

Prioritní osy

Strategické cíle
Cíle projektu

Popis a zdůvodnění
potřebnosti

Předpokládaná
doba trvání

1 – Kvalita života, životního prostředí a vzdělávání
2 – Infrastruktura a služby
1c) Zlepšování kvality vzdělávání
2c) Zajištění dostupnosti služeb
Cílem projektu je celková generální rekonstrukce budovy staré školy a přestavba
na domov pro seniory dle již dříve zpracované dokumentace.
Budova je z poloviny 19. století a během své existence prodělala několik
zásadních zásahů do svého vzhledu. Dnes je budova patřící obci ve velmi
špatném stavu. V současné době je zde pouze zkušebna Národopisného souboru
Postřekov a Muzeum krojů Postřekov. Někteří senioři v obci nemají žádné blízké
příbuzné a jen stěží se dokážou postarat o chod své domácnosti. Přesně
takovýmto lidem by pomohl právě tento domov, který by vznikl přestavbou
stávající budovy staré školy. Lidé by zůstali ve své obci, a zároveň by měli
zajištěné základní věci, kterými je teplo, strava a např. jedenkrát za den dostupná
zdravotní péče. Tento domov by kromě zdejších občanů sloužil i seniorům
z okolí. V obci se nenachází žádné klasické zařízení sociální péče. Nejbližší dům
pro seniory s pečovatelskou službou je v provozu v Klenčí pod Čerchovem a v
Domažlicích. V tomto okrese je v domovech pro seniory kritický nedostatek míst.
Dále do obce nedojíždí žádný lékař. Občané obce Postřekov musejí využívat
stálých ordinací lékařů v okolních obcích. Rekonstrukcí a úpravami by vznikly
nové ubytovací prostory přizpůsobeny seniorům a došlo by k zvýšení kvality a
počtu nabízených sociálních služeb obce. Veškeré byty a jejich vnitřní disposice
jsou navrženy jako zcela bezbariérové, a to včetně koupelen. Celý objekt Domova
pro seniory je navržen též jako bezbariérový včetně invalidního výtahu.
Bezbariérové se předpokládají i hlavní vstupy z chodníku a do zahrady po šikmé
rampě, pohyb osob okolo domu a chodníky.
1/2025 až 5/2026

Předpokládaná cena

9 000 000 Kč

Možnosti
financování
Aktivita
Klíčové aktivity

Harmonogram

Předpokládaná
cena v Kč

1

Stavební práce

1/25-12/25

8,0 mil.

2

Výbava interiéru

1/26-5/26

1,0 mil.

