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MĚSÍČNÍK OBCE POSTŘEKOV

Vážení spoluobčané,

Projekty za využití dotací z Plzeňského
kraje:

v neděli zapálíme první svíci na adventním věnci. Pro
naše předky začátek adventu znamenal tajemnou dobu
očekávání a rozjímání. V dnešní době je to pro mnohé
z nás čas zvýšeného úsilí při shánění dárků a příprav na
Vánoce. Tento rok nám přinesl mnoho vládních omezení
a zákazů, ale také nás donutil se zastavit před každodenním shonem, který nám brání dát svým blízkým to nejdražší, a to je SVŮJ ČAS.



Rekonstrukce fasády tělocvičny
Dotační titul: Podpora vybudováni a modernizace
sportovišť v roce 2020
Náklady akce: 590 000 Kč
Dotace:
100 000 Kč



I přes nouzové stavy a zmíněné vládní opatření se podařilo zrealizovat většinu připravených projektů. Oprava
fasády kaple, včetně restaurované malby byla zdárně
dokončena a vdechla kapli obraz novoty. Pro příští rok je
v plánu ještě restaurování vstupních dveří a dveří do sakristie. Taktéž i rekonstrukce fasády na tělocvičně se
zdařila a už jen zbývají doplnit nápisy, zpestřující malbu
a dokončit opravu venkovního vstupního prostoru. Dále
proběhla obnova povrchu místní komunikace u mateřské
školky, vybudování parkovacích stání a dešťové kanalizace. I když práce neprobíhali hladce, v těchto dnech je
již stavba finalizována a probíhá přejímací řízení.
V neposlední řadě byla zahájena pozemková úprava a
přestavba 2. NP objektu č.p. 179 (obchod) na tři sociální
byty.

Restaurování malby a oprava oken na kapli sv. Jakuba
Dotační titul: Zachování a obnova pam. hodnoty a
podstaty kult. památky 2020
Náklady akce:
156 275 Kč
Dotace:
100 000 Kč

Vše je však týmová práce, děkuji místostarostovi a všem
zastupitelům za pomoc, podporu a iniciativu při realizaci
projektů.
Bohužel však se dosud nepodařilo dokončit uzemní plán,
kdy na základě negativního stanoviska Krajského úřadu
Plzeňského kraje musel být po společném projednání
přepracován. V současné době se čeká na stanovisko KÚ
PK po přepracování a v případě kladného stanoviska
bude následně v průběhu ledna 2021 svoláno veřejné
projednání. Pokud nevzejdou z veřejného projednání
vážné námitky či připomínky, mohl by být nový územní
plán schválen ještě v I. čtvrtletí 2021.
Níže jsou uvedeny realizované projekty, na které obec
získala v letošním roce dotace.



Projektová dokumentace na cyklostezku
Dotační titul: Podpora rozvoje cykloturistiky a
cyklistické dopravy v Plzeňském
kraji pro rok 2020
Náklady akce:
174 240 Kč
Dotace:
100 000 Kč



Ošetření významného stromu v obci Postřekov

Dotační titul: Ochrana přírody 2020
Náklady akce:
34 001 Kč
Dotace:
30 600 Kč

Pokračování článku na str. 2
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Pokračování úvodního článku „Vážení spoluuobčané…“

Projekt za využití dotace Ministerstva
kultury:


Oprava kaple sv. Jakuba – fasáda
Dotační titul: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP
Náklady akce:
428 851 Kč
Dotace:
233 000 Kč

Projekt za využití dotace Ministerstva
pro místní rozvoj:


Oprava MK 18c v OZ v Postřekově
Dotační titul: Podpora rozvoje regionů 2019 +
podpora obnovy místních komunikací
2 274 800 Kč
Náklady akce:
Dotace:
1 592 360 Kč

Na příští rok je naplánovaná tolik očekávaná rekonstrukce základní školy, která bude obnášet i velké organizační
změny k zajištění provozu a výuky v základní škole.
Dále z těch větších projektů dojde k realizaci inženýrských sítí v lokalitě pod tratí, vybudování parkoviště u
obecního úřadu a k modernizaci veřejného osvětlení.
Nadcházející rok bude náročný, ale věřím, že se odvede

zase kus poctivé práce k všeobecné spokojenosti.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nemyslí jen na
sebe a věnují se pomoci lidem, kteří to potřebují a přeji,
abychom společnými silami zvládli i následující rok ve
zdraví, pohodě a rovnováze jako jsme zvládli rok 2020.
S úctou Petr Anderle, starosta

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

alokaci ve výši 310 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2021 pro poskytnutí finančních příspěvků místním spolkům a dalším žadatelům, návrh rozdělení příspěvků zpracuje finanční výbor,
zadávací podmínky výzvy na podání nabídek pro investiční úvěrový rámec obce Postřekov,
uzavření dohod o spoluúčasti na finančním vypořádání HOZ „Čerchovka“,
podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR 117D8210A - podpora obnovy místních komunikací na obnovu místní komunikace 24c v obci Postřekov,
podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR 117D8210E - rekonstrukce a přestavba veřejných budov na
rekonstrukci základní školy – I. Etapa,
prodej pozemku parc. č. 1532/170 o rozloze 16m2, K.ú. Postřekov za cenu 200,-Kč/m2,
revokaci usnesení č. 20160720/8 ze dne 20.7.2016 o prodeji pozemku 2872/3 k.ú. Postřekov,
záměr prodat část pozemku parc. číslo 294/1 k.ú. Postřekov o výměře 80 m2,
uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv č. 20_SOBS01_4121717929 se společností ČEZ Distribuce
prominutí nájmu na 3 měsíce za prostory určené k podnikání v provozovnách restaurace č. p. 197, kadeřnictví,
pedikúry a fotoateliéru z důvodu přijatých opatření k omezení šíření nákazy COVID-19,
záměr pronajmout pozemek parc. číslo 1659/3 Postřekov o výměře 2245 m2.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:




návrh rozpočtu na rok 2021,
rozpočtové opatření č.7/2020,
informace starosty:
 od 1. 10. 2020 je pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Milan Krabec, v souvislosti s ochranou
osobních údajů byla předložena Vnitřní směrnice č. 3/2020 – Ochrana osobních údajů,
 z důvodu nouzového stavu a přijatých opatření neproběhne v letošním roce tradiční rozsvícení stromku a
zpívání – obě akce budou nahrazeny koledami a písněmi v rozhlase.
Petr Anderle
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Státní vyznamenání pro Evu Erbenovou
V den státního svátku 28. října udělil prezident republiky Miloš Zeman státní
vyznamenání osobnostem, které mají různé zásluhy ve prospěch České republiky. Vzhledem k aktuální situaci však tato vyznamenání dotyční fyzicky
ve Vladislavském sále Pražského hradu převezmou až u příležitosti příštího
Dne vzniku samostatného československého státu 28. 10. 2021. Mezi letošními vyznamenanými byla i čestná občanka naší obce paní Eva Erbenová. Ta
od prezidenta obdržela Medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát
v oblasti kultury a umění. Je nám ctí, že se paní Erbenová rozhodla, že tuto
medaili věnuje do Pamětní síně obce. Za obec Postřekov jí děkujeme a gratulujeme k vyznamenání. Stejně tak posíláme do izraelského Aškelonu přání
pevného zdraví k 90. narozeninám, které paní Erbenová oslavila koncem
října.
Jiří Knížek

Lípa republiky oslavila již
druhé narozeniny
V blízkosti pomníku Jana Čápa v Postřekově již druhým rokem stojí Strom svobody – Lípa republiky,
kterou obec ve spolupráci s Československou obcí
legionářskou, místními spolky a občany vysadila dne
28. října 2018 u příležitosti 100. jubilea vzniku samostatného Československa. Letošní narozeniny tak
byla naše lípa oděna do české trikolóry, aby oslavila
již 102 let vzniku společného státu Čechů a Slováků.
Lípě se vede dobře a doufáme, že tomu tak bude i
nadále, aby našim budoucím generacím mohla stále
připomínat tyto významné události a také nás všechny v Postřekově, kteří jsme tuto lípu před dvěma lety
všichni dohromady sázeli. Je to určitý symbol, který
nás zvláště v časech špatných dokáže spojovat. Stejně tak je našim společným symbolem státní vlajka,
která se poslední dobou ve dnech státních svátku stále častěji objevuje na plotech, fasádách a v oknech
rodinných domů. Zvláště pak o svátcích, které jsou
pro naši novodobou historii důležité a které jsou považovány za ty nejvýznamnější, jako je již zmíněný
28. říjen, dále pak Den vítězství 8. května nebo Den
boje za svobodu a demokracii 17. listopadu.
Jiří Knížek
Foto: Jiří Knížek;
Lípa republiky u pomníku Jana Čápa 28. 10. 2020

Plzeňský kraj má novou hejtmanku
Ve středu 11. 11. 2020 podepsali koaliční smlouvu strany ODS+TOP09, Piráti a STAN. Z
celkového počtu 45 zastupitelů mají většinu 25 mandátů. O den později se konalo ustanovující zasedání zastupitelstva, na kterém byla 28 hlasy ze 45 možných zvolena hejtmankou
jednička kandidátky ODS+TOP09 doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, PhD.
Zvolena byla také Rada Plzeňského kraje. Prvním z devíti členů je hejtmanka, která bude
mít ve své gesci oblast zdravotnictví, bezpečnost, krizové řízení a marketing. Dalšími členy
Rady se stali: Ing. Josef Bernard (oblast životního prostředí, zemědělství a regionálního
rozvoje) a Ing. Pavel Čížek (oblast dopravy) za STAN, Pavel Hais (IT a centrální nákup) a
Rudolf Špoták (oblast sociálních věcí) za Piráty, za ODS +TOP09 pak Ing. Mgr. Pavel Karpíšek (ekonomika, investice a majetek), Mgr. Rudolf Salvetr (školství a sport), PhDr. Marek Ženíšek, Phd. (kultura a památková péče) a JUDr. Marcela Krejsová (cestovní ruch,
partnerské regiony, vnější vztahy a podpora podnikání).
Radek Zuber

Špillarka
hledá
brigádníky
Hledáme brigádnice
a brigádníky na víkendy. Bližší informace buď osobně, od
pondělí do pátku,
přímo ve Špillarce
nebo kdykoliv na
telefonu 606263036.
Jaroslav Běhounek
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Dýně vypěstované v Postřekově soutěžily v Jakubově u Moravských Budějovic
V sobotu 3. října jeli zástupci Výboru pro kulturu,
sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem reprezentovat Chodsko na Moravu - do Jakubova u Moravských Budějovic na soutěž o největší
vypěstovanou dýni. Za Chodsko byly dovezeny dvě
dýně vypěstované v Postřekově, panem Liborem
Votípkou a panem Václavem Langem, kteří dýně do
soutěže zapůjčili. Dýně od pana Langa se v soutěži
umístila na 2. místě a dýně od pana Votípky na 6. místě. Navíc účastníci z Chodska byli oceněni diplomem
s "čestným uznáním za nejvzdálenější dýni v soutěži v
roce 2020".
Jiří Anderle

4. POSTŘEKOVSKÁ SBÍRKA
PRO PEJSKY
ZE ZÁCHYTNÉ STANICE
VALCHA U DOMAŽLIC

KDY:
od pondělí 7.12. do neděle 13.12.2020
CO MŮŽETE DAROVAT:
psí pamlsky, konzervy, piškoty, masové kapsičky, hračky,
obojky, vodítka
a staré (ale čisté) deky
POZOR: nevybíráme granule!!!
SBĚRNÉ MÍSTO:
Špillarka – vyznačené místo u vchodových dveří
(kdykoliv během dne, večer vždy sklidíme)
Všem děkují chlupáči z Valchy
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