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Hlasování o Hotelu U Nádraží

Odpady a pořádek

Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych Vám referoval o průběhu veřejného projednání
finální podoby návrhu rekonstrukce „Hotelu U Nádraží“.

Nekončící příběh odpadů, ale spíše bohužel se
smutným koncem. Opakovaně se objevují
skládky jak v přírodě, tak kolem kontejnerů na
tříděný odpad. V přírodě od skládek stavební
suti po pytle s různým druhem odpadu. U kontejnerů na tříděný odpad pak pytle
s netříděným odpadem, ale objevily se tam i
zbytky stavebního materiálu a nedávno dokonce zkažené maso. Opakuji, že veškeré odkládání odpadů mimo vyhrazená místa je znakem
přestupku, včetně odložení odpadu ke kontejnerům na tříděný odpad.

Zasedání proběhlo 13. října za osobní přítomnosti autorů návrhu
(Svobodová – Blaha – SBBK). Návrh byl předveden celkově od
architektury samotné, přes funkční vztahy v objektu (kde se nastupuje do objektu, respektive na sál, kde je šatna, kde je výčep,
kam se chodí na toalety a konečně kde se tancuje), koncepci vytápění a větrání. Vazby prostorů ve své podstatě zůstanou totožné
jako ve stávajícím stavu. Řešili se tedy, mimo architekturu, spíše
technikálie spojené právě s vytápěním, větráním a akustikou sálu.
Právě z architektonického hlediska (v návaznosti na vytápění a
větrání) autoři připravili dvě varianty podoby sálu. První z nich
uvažuje s otevřením prostoru do krovu v plném rozsahu sálu. Varianta druhá počítá s otevřením jen částečně, a to jen nad podiem
a nad galerkou, střední část, tedy nad parketem, by zůstala s podhledem jako v současnosti.
Jelikož byla účast veřejnosti na zasedání velmi chabá, což je velká škoda, je do tištěné verze zpravodaje přiložen hlasovací lístek,
který obsahuje možnost výběru mezi otevřením do krovu v plném
rozsahu, nebo jen na jeho koncích. Dále prostor pro Vaše podněty
a připomínky, které se autoři pokusí zapracovat do návrhu. Kompletní návrh i s dopracovanou variantou bude vystaven k prostudování ve foyer na obecním úřadu.
Hlasovací lístky můžete odevzdávat do POŠTOVNÍ SCHRÁNKY OBECNÍHO ÚŘADU.
Předem děkuji za Vaše podněty a přeji Vám pohodové dny.
S úctou Ing. arch. Aleš Kuželka

Po domluvě s obcí Díly a po konzultaci
s Policí ČR, budou do prostoru cesty směrem
ke střelnici a dále na Díly umístěny fotopasti a
v případě zjištění neoprávněného ukládání odpadů bude toto oznámeno Policii ČR. Fotopasti budou umisťovány i na jiná místa výskytu
černých skládek, tato místa budou označeny
informativní cedulí.
Znovu apeluji na všechny spoluobčany, aby při
naplnění nádob neodkládali odpady ke kontejnerům a při zahlédnutí, že je odpad ukládán
nezákonně, neváhali kontaktovat obecní úřad
na tel. 379 796 219 nebo přímo starostu
724 182 364. Děkuji všem, kdo třídí odpad a
správně ho odkládají do nádob. Neváhejte i
využít sběrné místo u „Ocelokolny“ v bývalém
objektu Bednárny.
Petr Anderle, starosta

Modernizace veřejného osvětlení
V srpnu začala očekávaná modernizace veřejného osvětlení – výměna současných světel za LED zdroje. Původní
termín dokončení modernizace byl dle smlouvy o dílo do 31. 10. 2021, bohužel však z důvodu dnešního stavu na
trzích, kdy je některé zboží nedostupné a u některého jsou prodlouženy dodací lhůty i o 6 měsíců, požádal zhotovitel
o prodloužení termínu dokončení modernizace až do 30. 4. 2022. Zhotovitel zaručil výměnu světel v rámci II. etapy
do 1. poloviny listopadu, kdy budou vyměněna světla v celé lokalitě od bytovek směrem ke trati. Pro zbývající etapu
není potvrzen termín právě z důvodu pozdních dodávek komponentů. Dle informace zhotovitele, pokud komponenty
dorazí ještě v listopadu a bude příznivé počasí, je možné dokončení modernizace ještě do konce letošního roku.
Kvůli modernizaci již nebyla prováděna oprava světel, která nesvítila, jelikož se počítalo s jejich výměnou.
S ohledem na zpoždění celé realizace, byla tyto světla přeřazena do II. etapy a v nejbližších dnech by měla být vyměněna. Děkuji za pochopení.
Petr Anderle, starosta
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Informace z druhého zářijového a říjnového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo/uložilo:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

starostovi provést průzkum trhu na dodávku měřiče rychlosti vozidel a zajistit zadání studie proveditelnosti na
bezpečnost silničního provozu v místě vjezdu vozidel do obce,
zadání VZMR „Plynové vytápění OÚ Postřekov 270“ zhotoviteli Bohemia servis s.r.o., Plzeň 1, Severní Předměstí, Strážnická 1010/30, IČ: 04190238 za nabídkovou cenu 242 975,60 Kč bez DPH,
nevyhovění připomínce ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Postřekov,
vydání opatření obecné povahy Územní plán Postřekov,
záměr na prodej pozemku parc. č. st. 4/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Postřekov o výměře
619 m2 za cenu dle znaleckého posudku 325,87 Kč/m2,
přesun finančních prostředků z příspěvku obce na položky údržba hřiště 77 422,40 Kč a hráčské lavičky
32 577,60 Kč pro TJ Sokol Postřekov,
rozpočtové opatření č. 4/2021,
změnu termínu dokončení modernizace veřejného osvětlení do 30. 4. 2022 a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. 2/2021 na zakázku „POSTŘEKOV/Modernizace VO“ s rozvazovací podmínkou prodloužení termínu
dokončení akce ze strany poskytovatele dotace,
peněžité dary členům JSDHO Postřekov za zásahy ve dnech 10. - 12. 10. 2021 jmenovitě dle rozpisu,
záměr na prodej pozemku parc. č. 2559/2, druh pozemku zahrada, k. ú. Postřekov o výměře 16 m2 za cenu
400 Kč/m2.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:




návrh OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
rozpočtové opatření č. 3/2021,
informace starosty:
 stav finančních prostředků obce k 27. 9. 2021: běžný účet 6,7 mil. Kč; Portfolio 13 mil. Kč;
ČNB 13,6 mil. Kč - celkem 33,3 mil. Kč,
 OZV 3/2021 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích - doporučení MV na vypuštění zákazu z prostoru železniční zastávky z důvodu, že toto řeší specializovaný zákon,
 informace od zpracovatele PD na zasíťování pozemků pod tratí el. připojení – posun v termínu zasíťování
z důvodu neshody společnosti ČEZ Distribuce, SPÚ a Správou železnic s.o. ohledně výše úplaty za věcná
břemena,
 umístění fotopastí na účelovou komunikaci ke střelnici z důvodu černé skládky podél komunikace, polovina
je v k. ú. Postřekov a polovina v k. ú. Díly. Umístěny budou 2 fotopasti a informativní cedule o monitorování. Fotopasti budou umisťovány i u jiných černých skládek, v případě zjištění původce bude případ předán
PČR.
 pořízení nového vánočního osvětlení, jelikož současné je na velikost stromu nevyhovující a zastaralé,
 společnosti Galileo Corporation s.r.o. bylo zadáno vytvoření nových webových stránek a současně
s poskytovatelem současných bylo dohodnuto ukončení k 31. 12. 2021,
 v rámci modernizace VO budou doplněny světelné body v místech, kde je osvětlení nedostatečné a současně
je v místě sloup NN,
 dne 13. 10. 2021 proběhlo veřejné projednání k návrhu rekonstrukce KD, z veřejného projednání jednoznačně nepřevažoval názor přítomných, zda strop otevřít do krovu, nebo střed ponechat uzavřený. Následně ještě
proběhne anketa na FB a občané se budou moci vyjádřit prostřednictvím hlasovacích lístků.
Petr Anderle, starosta

Reakce na veřejné projednání návrhu rekonstrukce Hotelu
Ve středu 13. 10. 2021 jsem se zúčastnil Obcí svolané
akce. Projednávala se konečná podoba rekonstrukce sálu
a vestibulu za účasti autorů vítězného návrhu, architektů
Anny Svobodové, Ondřeje Blahy, Vojtěcha Berana a
Radky Kurčíkové. V úvodu nastínil architekt Blaha, že
je rád, že původní zadání návrhu nebylo o ceně, ale o
koncepci. Z tohoto důvodu pak nedávno vybrala komise
ze tří posuzovaných návrhů právě tuto - koncepci
„otevřeného“ podhledu v sále. Něco pro mě laika zatím
nevídaného. Podotýkám, že Obec si vymínila rozpracovat ještě jednu variantu - „uzavřeného“ podhledu v sále,

tj. ponechání stropu a půdy. Po nastínění obou variant co proč, co jak, co kam, dostali přítomní v sále možnost
se vyjádřit.
Otázky z pléna typu nevidím komín, jak dlouhý je barový pult, tam budou smrdět záchody, bude se topit pánu
bodu do oken, to jim budeme zametat schody od sněhu,
vzhledem k nákladům to bude problém atd. podle mě
vůbec neměly zaznít. Bohužel. Působilo to na mě, že
jsme tu chytřejší než všichni Ti, co to kreslí, dohromady.
Bylo mně těch čtyřech pod podiem docela líto. Nechal
Pokračování na str. 3
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Pokračování článku „Reakce na projednání“

bych to na nich a věřil jim, že konečné řešení bude
skvělé. Nejsou to přece žádní amatéři, kteří neví, jak
se to zateplí, vytopí, odhluční, nasvítí apod.
Hlavní a podle mě jedinou náplní jednání mělo být
rozhodnutí, jaká varianta se zvolí ke konečnému
zpracování. Opět bohužel. Těch 23 přítomných, kteří hlasovali je zoufale zoufale zoufale málo. Kde jste
byli Vy všichni, co se považujete za masopustníky a
bálisty, kteří nedají na Hotel dopustit? Vám je to
jedno? Ale něco na Vaši obranu. Jestliže chci znát
názor občanů na věc, musím pro to taky něco pořádného udělat. Zmínka na webu Obce a pár nudných
hlášení v místním rozhlase opravdu nedostačuje.
Minulý týden byly volby do parlamentu. Nedalo se s
tím spojit i referendum s jednou jedinou otázkou
„otevřený - neotevřený“? To by byla účast! A mnohem víc odpovědí, ne jenom 23! Věřím, že ohledně
konečného rozhodnutí ještě není všem dnům konec
a dojde k nápravě a zjištění, co vlastně v tom Hotelu
chceme.
Jen doufám, že vůle občanů bude poté zastupitelstvem vyslyšena a brána za určující a nevyhraje zase
názor, že jenom laciná varianta je ta správná.
Aby to nakonec zase nedopadlo tak, že se stejně
řekne - kdo to vymyslel - kdo to schválil - to jsou
kraviny - já jsem to stejně nechtěl atd.
Máme šanci mít v Postřekově něco, co nikde jinde
v okolí není. Proto si myslím, že je třeba ji využít.
Lidé - bděte!
Milan Kuželka - Tesařouc

Rozloučení s prázdninami
11. 9. 2021
Na letošní Dětský den jsme si počkali a stálo to za to! Bylo
to jiné a hezké. Počasí bylo krásné a děti byly opět moc
šikovné, i když se jich sešlo pouze 60.
Na startu si vyzvedly mapu, podle které hledaly po obci
úkoly, kde pod správnou odpovědí našly písmenko a to
doplnily do tajenky. Jako doplňující úkol musely ke každému písmenku nakreslit určený obrázek. Za odměnu v cíli
dostaly limonádu, buřta a drobné dárečky.
Rádi bychom poděkovali našim hasičům za skvělou spolupráci a poskytnutí zázemí a tetám z místní prodejny Coop
za věnování sladkých odměn pro děti.

Nový cvičební rok 2021/2022
Po roční pauze se opět hlásíme s pravidelnými hodinami
cvičení! Rozvrh jsme se pokusili sladit i s dalšími kroužky
v Postřekově tak, aby se nekryly. Tělocvična prošla další
krásnou proměnou a obnovili jsme cvičební náčiní. Bohužel to ale ponese i určitá opatření bezinfekčnosti, která jsou
ještě v řešení. Doufáme a pevně věříme, že vás to neodradí
a budeme se zase vídat a dáme si pořádně do těla.
Za cvičitele Monika Baštářová
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Informace pro účastníky divadelního zájezdu 13. listopadu
V sobotu 13. listopadu bude odjíždět autobus v 7:00
od obecního úřadu. Předpokládaný příjezd do centra Prahy je, s přihlédnutím na krátkou zastávku na Rudné, kolem 10. hodiny ranní. Muzikál Galileo následně začíná ve
14 hod. v Divadle Hybernia. Do té doby je volný program. Se zájemci společně navštívíme budovu Národního
muzea na Václavském náměstí. Za návštěvu zde vedle
zajímavých expozic stojí také po rekonstrukci nově otevřená kopule, ze které se naskýtá krásný výhled na město.
Vstupné do muzea a kopule činí 200 Kč, zlevněné pak
120 Kč. Délka představení v divadle je 2 hod. 10 min.
včetně přestávky. Do Postřekova následně dorazíme nejspíše kolem 20. hodiny večerní.
Vzhledem k aktuálním opatřením je nutné při vstupu
do divadla předložit ke kontrole platný certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR (PCR test starý nejvýše 72 hod.,
antigenní test starý nejvýše 24 hodin – možné absolvovat
test na místě – k zakoupení na pokladně, doložit prodělání onemocnění v době ne delší 180 dnů, doložit plné
očkování proti covidu-19, které proběhlo dříve než před
14 dny. Dále musí mít všichni přítomní po celou dobu
představení nasazený respirátor bez výdechového ventilu
min. třídy FFP2 (KN95/N95). Zakazuje se účast na akci
osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Jiří Knížek, předseda kulturního výboru
kultura@obecpostrekov.cz
+420 736 265 529

TJ Spartak Klenčí
pod Čerchovem
zve na pouťovou
zábavu

v sobotu

13. 11. 2021

od 21:00
v sále hotelu
U Nádraží, Klenčí
Hudba: EXTRA
BAND REVIVAL,

jako host Radek Zíka.
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