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Co se dělo (nejen) v Postřekově před 100 lety?
Výtah z kroniky obce: Léta Páně 1921
Od počátku tohoto roku dály se pilné přípravy na první
sčítání lidu v naší republice, jež se konalo po celém státě
ve středu dne 16. února. V obci naší napočteno 1246
obyvatel, z těch 1221 Čechů a 25 Němců. Oproti poslednímu sčítání jeví se úbytek 137 osob, následek to značného počtu padlých ve světové válce a nepatrného počtu
porodů. Nový Postřekov měl 522 obyvatel, Nuzarov 185
obyvatel.
Dne 15. března zřízen byl u nás nový poštovní úřad. Dříve patřila obec naše pod poštovní úřad v Klenčí. Do obvodu naší pošty zařazeny ještě tyto obce: Nový Postřekov, Mlýnec, Starý a Nový Pařezov. Poštmistrem zde
jmenován Vladimír Královec.
Dne 2. června 1921 počaly se v mincovně Kremnici na
Slovensku raziti první kovové mince republiky Československé a to koruny, padesáti- dvaceti a desetihaléře,
čímž mizí poslední stopy bývalého Rakouskouherska,
jehož drobných mincí kovových dosud jsme v běhu užívali.
V červenci tohoto roku zachvátila celou Evropu tak zvaná „tepelná vlna“. V Postřekově nepršelo od 3. července
až do 11. srpna, kdy se nad naší obcí rozpoutala prudká
bouře s vichřicí. Dne 3. srpna ukazoval teploměr 34 °C.
Ustavičně vály suché a horké větry východní, prameny
vysychaly, mlýny některé pro nedostatek vody nemohly
mlíti, zelí a brambory vadly na polích a obilí rychle zrálo. Dne 13. července začaly žně a již 4. srpna dovezeno
poslední obilí do stodol. Jinde vyskytovaly se časté požáry lesní i polní zvláště podél tratí železných drah.

27. října. Z Postřekova odešlo ke svým plukům od 20
do 30 vojínů, ale asi po 14 dnech vrátili se vesele domů,
neboť na zakročení Anglie a Francie Uhři odmítli Karla,
který byl z Uher deportován do Španěl.
Protože staré dřevěné záchody v naší škole v každém
směru byly nedostatečné, dala místní školní rada zříditi
z prázdných chlévů na dvoře nové záchody nákladem
10 000 Kč. Školní místnosti opatřeny novými okny a
podlahami.
Ještě připojíme drobné poznatky z Kroniky obecné školy. Ve školní rok 1920/21 bylo v Postřekově zapsáno
celkem 282 dětí. V 1. třídě to bylo 48 dětí, ve 2. třídě 81,
ve třetí 76 a 4. třídu navštěvovalo 77 žáků. Další školní
rok, který začal v září 1921, se jednalo o 273 dětí (1.tř.
36, 2.tř. 90, 3.tř. 69, 4.tř. 78). Zajímavostí je, že kapacita
naší školy nedokázala pokrýt takové množství žáků a
tak byla najata místnost v hostinci Karla Královce, která
poté sloužila jako další učebna.
Poslední dvě poznámky závěrem. Starostou obce byl v
roce 1921 zedník Ondřej Schweiner (Krysarouc). A poštovní úřad, zřízený před 100 lety, byl umístěn v budově
„u Mistrů“, která byla celkem nedávno zbourána.
Radek Zuber

Následkem suchého a horkého léta objevila se tak zvaná
mniška, t.j. noční motýl z čeledi bourců nazvaný bekyně
sosnová, jejíž housenky nadělaly ohromných škod.
I v našich lesích se hojně ukazovala.
Mnoho hluku zde nadělala náhlá mobilisace vojska našeho proti Maďarsku. Bývalý císař rakousko-uherský
Karel se svojí manželkou Zitou vrátil se náhle aeroplánem ze Švýcar do Uher. Letadlo přistálo v Denesfalvě a
excísař se svojí chotí odešel do Šoproně, kde se k němu
ihned přidaly tři divise maďarského vojska. Tím ohrožena i naše republika i nový stát Jugoslávie a Rumunsko
vypověděla Uhrám válku a nařídila mobilisaci na den

Foto: pohlednice z archivu Aleše Krulíkovského.
Popis shora: Obecná škola, dům u Ublů (bývala
zde hospoda), dům u Mistrů (pošta), dům u Petrů.
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Proběhne nové sčítání lidu - tentokrát s možností online formulářů
Koho se sčítání týká

Kontaktní místa

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18
let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba
k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat
nebo odevzdat listinné formuláře.
V našem okolí se jedná o následující pošty:

Domažlice, hlavní pošta, Msgre. B. Staška 71

Poběžovice, náměstí Míru 67

Horšovský Týn, Pivovarská 219

Kdyně, Náměstí 139

Průběh sčítání

Ochrana dat

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje
jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu).
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V př ípadě potř eby se však
můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca
800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě
programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování
lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v
konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější
informace
www.scitani.cz

naleznete

na

webu

Přehled sčítacích obvodů a seznam jednotlivých sčítacích komisařů bude dostupný od 06. 03. 2021 v aplikaci
české pošty na adrese https://scitani.ceska posta.cz
Radek Zuber
Zdroj: www.scitani.cz

Informace z únorového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategický plán rozvoje obce Postřekov s účinností od 1. 3. 2021,
mimořádnou odměnu ve výši 10 000 Kč za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce – zpracování Strategického plánu rozvoje obce Postřekov,
úplatný odkup části HOZ „Čerchovka, HOZ - OBJ. 20“ v celkovém rozsahu 9,8 m umístěném na pozemcích
parc. č. 412/40, 412/41 a 412/60 k.ú. Postřekov za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
odkup pozemku parc. č. 2525/8 o celkové výměře 59 m2, druh pozemku vodní plocha, k.ú Postřekov,
záměr o prodeji části pozemku parc. 294/1, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Postřekov o výměře 91 m2, dle GP
č. 881-20/2021 pozemek nově označený parc. číslem 294/9,
účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021 ve výši 61 985 Kč,
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ČEZ distribuce a. s., smlouva č. IV-12-0014763/
VB/001 Postřekov, DO, Mlýnec, č. parc. 2862/1 – kNN,
podání žádosti o dotaci z programu MF č. 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské
vybavenosti na rekonstrukci základní školy,
podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR Program Podpora bydlení pro rok 2021- podprogram 117D063
Technická infrastruktura na výstavbu vodovodu a kanalizace pro obytnou zónu Pod tratí v obci Postřekov,
z důvodu přijatých vládních opatření k omezení šíření nákazy COVID-19 prominutí nájmu za prostory určené k
podnikání v provozovnách restaurace č.p. 197, kadeřnictví, pedikúra a fotoateliér za měsíce únor a březen 2021.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:




návrh územní studie veřejného prostranství „Bednárna“,
přidělení VZMR na opravu dveří kaple sv. Jakuba Truhlářské výrobě Váchal,
informace starosty:
 prezentoval negativní postoj vedení obce k masopustnímu průvodu dne 16.2.2021 a medializaci v Českém
rozhlase Plzeň. Vedení obce se neztotožňuje s jednáním účastníků a od celé akce se distancuje.
 počet pozitivních COVID v obci a dezinfekce veřejných prostor – zaměstnanci obce budou opět provádět
dezinfekci dotykových ploch ve veřejných budovách,
 probíhá jednání se společností Lesy ČR k opravě povrchu „panelky“ u zrcadla a ke stavu propustků na
Mlýneckém potoku,
 na obytnou zónu pod tratí jsou vydána potřebná stavební povolení, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu.
Petr Anderle, starosta

Poděkování Líbě Královcové
Na podnět občanů zveřejňujeme poděkování Líbě
Královcové za to, že se již tolik let pečlivě stará o
nástěnku před školou.
U dětských obrázků se každý rád zastaví, protože
umí pozvednout náladu a alespoň na malou chvilku
nám umožní odpoutat se od problémů dnešní doby.
Neměli bychom čekat jenom na velké věci, měli
bychom se umět radovat z maličkostí, proto Líbě
děkujeme.
Jana Zuberová

Odpadkové koše
na psí exkrementy
Připomeňme si, že po celém území naší obce
jsou instalovány koše a pytlíky, které mají
zcela specifický účel. Prosím, používejte je.
Je totiž hodně nepochopitelné, když exkrement vašeho domácího mazlíčka leží v těsné
blízkosti těchto zelených nádob. A bonus
navíc - naše oči a podrážky bot budou mnohem spokojenější.
Radek Zuber

ČEZ Distribuce mění způsob oznamování plánovaných odstávek
Léta s letáky končí! Zaregistrujte se na
www.cezdistribuce.cz/sluzba a dostávejte informace
o odstávce elektřiny pohodlně e-mailem či SMS. Informace o plánovaných odstávkách budou nadále zveřejňovány také na www.cezdistribuce.cz/odstavky a zasílány
na dotčené obce k vyvěšení na úředních deskách
a případně k další komunikaci dle místních zvyklostí.
Od nového roku už neuvidíte na sloupech a domovních
skříních nalepená papírová oznámení o odstávce elektrické energie.
„Na základě zpětné vazby od našich zákazníků je stávající systém výlepu „papírových“ oznámení v místě plánovaných odstávek nevyhovující. Mezi nejčastější připomínky patří, že si vylepených plakátů nevšimnou
a o plánované odstávce se tak nedozvědí včas. V řadě
obcí také narážíme na plošné zákazy výlepu plakátů,“
říká Radim Černý, místopředseda představenstva
a ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy ČEZ
Distribuce.
„Nabízíme proto zákazníkům přímo na míru bezplatnou
službu oznamování plánovaných odstávek e-mailem
a prostřednictvím SMS. Každý registrovaný zákazník se
tak dozví o přerušení dodávky elektřiny i v případě, že se
na adrese svého odběrného místa nevyskytuje pravidelně. Výhodou je také možnost rychle informovat o nějaké
změně, například o zrušení plánované odstávky či
o předpokládané době obnovení dodávek po poruše,“
popisuje novou službu Michaela Kociánová, členka
představenstva a ředitelka úseku Síťové služby ČEZ Distribuce.

Jednoduchý způsob registrace
Registraci služby lze provést jednoduchým způsobem
na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Jediné, co musí zákazník zadat, je datum narození (u právnických osob IČO)
a EAN kód. Tento jedinečný 18místný číselný identifikátor odběrného místa nalezne zákazník na vyúčtování
za elektřinu (faktuře). Zaregistrovaní zákazníci dostávají
pro svá odběrná místa informace o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny e-mailem či SMS, a to nejpozději 15 dnů předem. Při zjištění a vymezení rozsahu poruchy pak obdrží i SMS s předpokládaným časem obnovení dodávek (při rozsáhlých poruchách a kalamitních stavech, kdy se situace každým okamžikem mění, je automatické zasílání SMS pozastaveno).

Myslíme na pohodlí našich zákazníků a
šetříme přírodu
Digitální forma oznamování je mimo jiné benefitem především pro naši přírodu. Dosavadní systém znamená
ročně vytisknout až půl milionu letáků. Nově se každý
rok uspoří průměrně 4 000 kg papíru, což je přibližně 10
stromů, a za pár let to tak může být celý les. Informace
o plánovaných odstávkách budou i nadále zasílány na
odstávkou dotčená města a obce k vyvěšení na úředních
deskách a případně k jejich dalšímu šíření podle místních zvyklostí, např. prostřednictvím obecního rozhlasu,
webových stránek, sociálních sítí, SMS kanálem apod.
Radek Zuber, zdroj: www.cezdistribuce.cz
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