POSTŘEKOVSKÝ
ZPRAVODAJ
MĚSÍČNÍK OBCE POSTŘEKOV

DUBEN 2020

Osvobození Postřekova 1. - 2. května 1945 americkou armádou
Před 75 lety skončila 2. světová válka. I když je to pro současnou mladou generaci doba dávno minulá, tak je nutné
neustále připomínat důsledky a příčiny této války. Vzpomínat na 60 miliónů jejích lidských obětí a nevyčíslitelné materiální škody. Hlavně je třeba, proti současným přepisovačům dějin této války, uchovat historickou pravdu.
Koncem dubna 1945 se americká armáda přiblížila k našemu pohraničnímu pásmu hor. Bylo slyšet hřmění děl a nad
Českým lesem se objevil letecký pozorovatel.
30. dubna dopadlo několik dělostřeleckých granátů na střed
obce a Němci této noci z Postřekova utekli. Zůstala jen četa
Wehrmachtu, která na vršku za naším domkem budovala
obranu, a strážní jednotka v postřekovské škole. Když se
začalo proslýchat, že na Dílích jsou již americká vojska,
otec mne tam poslal na zvědy. Prvního května odpoledne
začala z lesa opravdu vystupovat americká pěchota (2. pěší
divize). Přes podminovaný most u Dobré vody přejela
2 auta, třetí však bylo výbuchem miny zničeno a jeho posádka zahynula. Američané čekali na Dílích německý odpor, a proto byli udiveni, že je vítá starosta obce s hudbou.
Tohoto uvítání se zúčastnili i první zvědavci z Postřekova,
mezi nimi i já. Když Američané zjistili, že vstoupili na území bývalého Československa, dál postupovat nechtěli. Na
naléhání postřekovských občanů velitel nakonec rozhodl
vyslat četu vojáků k zajetí Němců v postřekovské škole a
skupinu Wehrmachtu na vršku za obcí. Když chtěli Američané znát přesné místo jejich postavení, přihlásil jsem se,
že je tam dovedu. Američtí vojáci postupovali v bojovém
pochodu se zbraněmi v rukou. Nad Postřekovem se rozdělili. Polovina šla přes obec, kde zajali strážné ve škole, a druhou polovinu vojáků jsem dovedl k německé obraně nad
obcí, kde však stáli vojáci Wehrmachtu připraveni již s
rukama nad hlavou. Po částečném zničení jejich zbraní odvedli Američané všechny zajatce do Klenčí, kde bylo velitelství amerického praporu. Druhého května 1945 byli američtí vojáci přivítáni na horním konci Postřekova chlebem a
solí. Přijeli ve dvou bojových vozidlech a po uvítání se vydali v čele mohutného průvodu k pomníku padlých z 1.
světové války. V odpoledních hodinách pak dorazila americká rota. Na trávnících ve středu obce se rozmístila dělostřelecká baterie. Pozorovatelnu si velitel zřídil v našem
domku, odkud je dobrý výhled východním směrem. Odtud
pak Američané vedli palbu do prostoru Otova, Pařezova a
Ždánova, kde se ještě bránily německé jednotky Wehrmachtu. Pátého května ráno americké jednotky vyrazily přes
Horšovský Týn na Plzeň. Průvodce jim dělalo 11 mužů
z Postřekova, kteří v kronice obce vzpomínají na to, že je-

diný střet s Němci proběhl u kostela svaté Anny v
Horšovském Týně a pak již bez problémů dorazili 6.
května 1945 v 9 hodin do již osvobozené Plzně.
I když se na porážce německé armády v 2. světové
válce významně podílela spojenecká vojska, hlavní
zásluhu na jejím zničení má Rudá armáda. Nesmíme
zapomínat na to, že nebýt této porážky Německa
ve 2. světové válce, zle by to dopadlo s českým i slovenským národem.
Václav Volfík

Archivní fotografie z vítání americké armády v Postřekově
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Vážení spoluobčané
Již více jak měsíc platí opatření
k zabránění šíření koronavirové nákazy.
Jelikož opatření přinesla zpomalení šíření,
vláda pravděpodobně v následujících týdnech uvolní některá z nich. I přesto bych
chtěl apelovat na dodržování základních
pravidel: rozestupy 2 m, nošení roušek a
dezinfikování rukou především při vstupu
do veřejných budov. Roušky jsou pravidelně k dispozici u vstupu do budovy obecního úřadu a dezinfekci lze objednat
v kanceláři OÚ na tel. č. 379 796 219, rádi
Vám ji dopravíme. Děkuji za dodržování
opatření a přeji všem pevné zdraví.
S úctou Petr Anderle, starosta

Informace k rekonstrukci místní komunikace u mateřské školky
V následujících měsících proběhnou stavební práce na komunikaci u
mateřské školky. V měsíci květnu započnou práce na výstavbě dešťové kanalizace, propojení splaškové kanalizace, propojení vodovodu a
výstavba přípojek k nemovitostem. Následně v měsíci srpnu by mělo
dojít k realizaci parkovacích státní, obrubníků a komunikace. Tyto
práce budou znamenat omezení v dopravě na uvedené místní komunikaci a přístupu k jednotlivým nemovitostem. Žádám proto vlastníky
nemovitostí a občany, kteří se budou muset v lokalitě u mateřské
školky pohybovat o dodržování dopravního značení a pokynů stavebních dělníků, budete se pohybovat v okolí staveniště se zvýšeným
nebezpečím úrazu. Současně prosím o trpělivost se zvýšeným pohybem strojů a techniky, odměnou bude nová komunikace
s parkovacími místy. Děkuji.
Petr Anderle

Informace z dubnového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:















plynové absorpční tepelné čerpadlo jako zdroj energie pro vytápění rekonstruované základní školy,
realizaci prodeje pozemku parc. č. 2626 k.ú. Postřekov o výměře 80 m2,
záměr směny pozemků v lokalitě „pod tratí“,
odkup pozemků parc. č. 396/7 a 396/49 k. ú. Postřekov,
zadání VZMR „Sdružené služby na dodávku zemního plynu pro odběrná místa obce Postřekov a její příspěvkovou organizaci“ za nabídkovou cenu 297 990 Kč bez DPH,
účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti PK v roce 2020 ve výši 62 260 Kč,
pronájem místa k umístění telekomunikačních zařízení na budově č. p. 100 za cenu 8 000 Kč/rok,
zadání VZMR „Rekonstrukce fasády tělocvičny“ za nabídkovou cenou 596 537 Kč bez DPH,
zadání VZMR „Oprava MK č. 18c v OZ v Postřekově“ za nabídkovou cenu 1 880 000 Kč bez DPH (povrch komunikace s dotací MMR),
zadání VZMR „MK č. 18c u školky – příslušenství, Postřekov“ za nabídkovou cenu 4 086 000 Kč bez DPH
(dešťová kanalizace, parkovací stání a obrubníky – bez chodníků),
revokaci usnesení č. 20190730/9 a schvaluje směnu pozemků v lokalitě nad MŠ,
výjimku ze směrnice o zadávání VZMR a schvaluje zadání VZMR na prodloužení vodovodu a kanalizace
v lokalitě u MŠ za nabídkovou cenu 453 148,65 Kč bez DPH,
výjimku ze směrnice o zadávání VZMR a schvaluje zadání VZMR na přeložku plynovodní přípojky u MŠ za
nabídkovou cenu 78 318,60 Kč bez DPH,
prominutí nájmu za prostory určené k podnikání v č. p. 197 za období duben a květen 2020.

Zastupitelstvo neschválilo:



plynové kondenzační kotle jako zdroj energie pro vytápění rekonstruované základní školy,
odklad platby nájmu za prostory určené k podnikání v č. p. 197 o 3 měsíce dle doporučení vládního usnesení.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:




rozpočtové opatření č. 1/2020,
zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 provedenou KÚPK,
informace starosty:
 k rouškám a dezinfekci – v současné době je zajištěno dostatečné množství roušek a dezinfekce pro občany
obce,
 projektu PK výsadby stromů – lze žádat o liniové či skupinové výsadby stromů,
 svoz bioodpadu je zajišťován kontejnery. Z tohoto důvodu jsou 3 ks valníků nadbytečné, budou navrhnuty
k prodeji za 6 000 Kč/kus,
 pro další postup k převodu komunikace Díly – Klenčí p/Č je nutné nechat zpracovat posudek, zda komunikace splňuje kritéria silnice III. třídy, předběžná cena 40-50 tis. Kč,
 informace k soutěži Vesnice roku a výzdoba obce – soutěž Vesnice roku byla z důvodu krizových opatření
zrušena bez náhrady, obec připravuje vlastní soutěž na výzdobu obce,
 připravuje se zadání studie na prostranství bývalého závodu Bednárna.
Petr Anderle
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Svoz směsného komunálního
odpadu - důležitá změna
Na základě upozornění svozovou společností Západočeské komunální služby a.s. o nárůstu množství směsného odpadu a s ohledem na smlouvu mezi Obcí Postřekov a uvedenou společností, nebudou již vysypávány
přiložené pytle s odpady ani jiné odpady, které jsou uloženy mimo svozovou nádobu - popelnici. Neuklá-

dejte pytle s odpady a jiné odpady mimo
svozové nádoby – nebudou vyvezeny.
Petr Anderle

Obec Postřekov přijme
uklízečku
pro budovy Obecní úřad,
tělocvična a ubytovna
Místo výkonu práce: Postřekov
Pracovní
Částečný, možné dohody (DPP,
úvazek
DPC)
Nástup

ihned, případně dle dohody

Bližší informace osobně na OÚ Postřekov nebo
na tel. 724 182 364

Soutěž o nejhezčí květinovou
výzdobu „Potřekovo pěkná ves“
Obec Postřekov vyhlašuje soutěž o nejhezčí květinovou
výzdobu. Do soutěže je možno přihlásit jakákoliv okna
rodinného nebo bytového domu, balkóny nebo okolí domu v obci
Postřekov. Konkrétní místo může do soutěže přihlásit kdokoliv –
majitel, nájemce. Vybraná pětičlenná komise posoudí přihlášené
průběžně a vítěze soutěže vybere po 1. červenci 2020. Komise
bude hodnotit celkovou kompozici, bohatost květů, zeleň,
originalitu, estetický dojem. Do soutěže mohou porotci přihlásit
navíc i květinovou výzdobu, kterou nikdo nepřihlásil a jinak
splňuje podmínky soutěže. Výherci jednotlivých kategorií budou
oceněni a fotografie vítězných oken, balkónů a zahrádek budou
uveřejněny v Postřekovském zpravodaji 7/2020 a na
facebookovém profilu obce Postřekov. Slavnostní vyhlášení a
předání cen proběhne na postřekovskou pouť dne 25. července
2020. Ohodnoceny budou první tři místa v obou kategoriích
poukázkou na nákup zboží ve specializované prodejně
zahradnických potřeb (1. místo v hodnotě 2 500 Kč, 2. místo
v hodnotě 1 000 Kč a 3. místo v hodnotě 500 Kč).
V soutěži budou hodnoceny následující kategorie:
1.
květinová výzdoba a úprava oken (rodinného domu nebo
bytu) a balkónů,
2.
květinová výzdoba a úprava okolí domu (zahrádky,
předzahrádky, okolí obytných domů atd.)
Všechna okna, balkóny či předzahrádky by měly být viditelné z
veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného
prostranství.
Papírové přihlášky do soutěže si můžete vyzvednout ve vestibulu
obecního úřadu. Elektronická přihláška do soutěže je ke stažení
na webových stránkách obce www.obecpostrekov.cz a po jejím
vyplnění je možné ji zaslat na elektronickou adresu
urad@obecpostrekov.cz. Vyplněnou papírovou přihlášku můžete
vhazovat v pracovních dnech do soutěžní schránky určené pro
tuto soutěž, která je taktéž umístěna ve vestibulu obecního úřadu.
Nedílnou součástí přihlášky je vyplněný podepsaný souhlas se
zpracováním osobních údajů (samostatná příloha).
Uzávěrka přihlášek je 1. června 2020 v 17:00 hod.
Cílem soutěže je zapojit širokou veřejnost, zviditelnit zahradnické a pěstitelské dovednosti zúčastněných a zároveň vytvořit pestrobarevné oživení prostředí, ve kterém žijeme.
Jiří Knížek

Postřekov si připomene
75. výročí osvobození přes
místní rozhlas a vyvěšením vlajek
Připomenutí 75 let od doby, co Postřekov
2. 5. 1945 osvobodila americká armáda, se
mělo konat v pátek prvního května od 17:00 u
pomníku padlých. Kromě toho měl proběhnout pietní akt i na hřbitově v Klenčí pod Čerchovem a o týden později také v Otově u pomníku postřekovských chlapců. Letos k výročí
měla proběhnout i bojová ukázka Klubu
4. obrněné divize Plzeň. Postřekovem také,
stejně jako minulý rok, měl projet konvoj historických vojenských vozidel. Vojenská ukázka byla prozatím přesunuta na podzim. Ostatní
akce jsou zrušeny bez náhrady.
Výročí si ale i přesto připomeneme alespoň
prostřednictvím místního rozhlasu. V pátek
prvního května bude v 17:00 po úvodním pochodu „Lví silou“ a krátkém slovu puštěna
státní hymna České republiky a Spojených
států amerických, během které zástupci obce
položí věnec k pomníku padlých. Během této
chvíle zavzpomínejme prosím v tichosti na
všechny naše spoluobčany, kteří během války
přišli o své životy. Vzpomeňme ale také těch,
kteří během druhé světové války jakoukoli
činností přispěli k tomu, že tento krvavý konflikt skončil a Evropa se dočkala opět míru.
Vzpomínat můžeme také tak, že v pátek
1. května vyvěsíme v 16:00 naši státní vlajku
a můžeme ji nechat vyvěšenou až do 9. května
do 8:00 hod., právě 8. května totiž slavíme
Den vítězství, kdy v Evropě skončila
druhá světová válka. Fotografie domů vyzdobených vlajkami posílejte prosím na mail
kultura@obecpostrekov.cz nebo do zprávy na
Facebooku obce. Pojďme do toho společně a
připomeňme si takto toto výročí.
Jiří Knížek
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ZÁPIS DO ŠKOLKY V POSTŘEKOVĚ
SE BUDE KONAT VE STŘEDU 6. KVĚTNA 2020 OD 13:00 DO 15:00
VE VESTIBULU MŠ (Z DŮVODU BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ)

K zápisu si přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
U rozvedených rodičů přineste také originál rozsudku o svěření do péče.

Zápis je formální, bez účasti dětí. Vzhledem k situaci se letos bohužel neuskuteční tradiční Hodinka s rodiči. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

BĚHEM ZÁPISU PROSÍME O DODRŽOVÁ-

V této podivné době se uskuteční Zápis do MŠ Postřekov
za podivných a pro nás všechny nezvyklých podmínek a to
za dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření.
Dokument = Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na stránkách školy. Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání si přineste již vyplněnou, pro
úsporu času. Kdo nebude mít, obdrží ji na místě, kde bude
možnost vyplnění.

Nezapomeňte si přinést k podpisu VLASTNÍ PROPISOVACÍ TUŽKU!
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

NÍ NÁSLEDUJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH
OPATŘENÍ :
 POUŽITÍ ROUŠKY, KTERÁ ZAKRÝVÁ

NOS I ÚSTA

 POUŽITÍ JEDNORÁZOVÝCH RUKAVIC
 POUŽITÍ DEZINFEKČNÍHO PRO-

STŘEDKU
 POUŽITÍ VLASTNÍ PROPISOVACÍ TUŽKY
 DODRŽOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ROZESTUPŮ 2m
Jana Kreuzová za celý kolektiv MŠ

ASPV ruší až do června program
Milí naši cvičenci, členové děti, s velkou lítostí vám musíme oznámit, že jsme nuceni všechny akce plánované do
konce školního roku zrušit. Nechceme riskovat zdraví kohokoliv z vás, ani pořádat něco s omezeným počtem účastníků. Nepíše se mi to lehce. Všem cvičitelům pravidelné
hodiny s vámi chybí, hlavně po dětech se nám stýská. Snad
poprvé bude v kronice zapsáno, že se tradiční akademie
nekonala.
Všem Vám přejeme pevné zdraví, čerpejte energii ze sluníčka a užívejte pohybu na čerstvém vzduchu.
Monika Baštářová
Foto: Akademie 2016, zdroj facebook ASPV Postřekov
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Tradiční klepání virus nezastavil
Velikonoční klepání, které každým rokem nahrazuje zvony odlétnuvší na Zelený čtvrtek do Říma, se i přes současnou situaci (po vzoru dalších obcí) konalo i letos, i
když poněkud netradičně. Klepání je běžně výsadou pouze hochů školou povinných, avšak nyní se do svých dětských let mohl přenést úplně každý. Za ploty a v oknech
tak bylo možné vidět kromě dětí skoro všechny věkové
kategorie. Všichni oprášili své, někdy i historické, truhlíky a klepáním se aspoň trochu odreagovali v nynější situaci. Z videí a fotografií, které lidé sdíleli na sociálních
sítích, je krásně vidět, jak si to všichni zajisté užívali.
Klapot truhlíků bylo možné slyšet na Zelný čtvrtek ve
12:00 a 18:00 hod., na Velký pátek v 6:00, 12:00, 15:00 a
18:00 hod. a naposledy na Bílou sobotu v 6:00 hod jak
v dolejšku a prostředku, tak i v horejšku a Mlýnci. Tradiční „vybírání“ se bohužel konat nemohlo, a tak snad
všichni poctiví klepáči dostali nějakou odměnu alespoň
od svých nejbližších. Budeme doufat, že příští rok už budou Velikonoce zase probíhat klasicky a chlapci budou
moci chodit opět na obchůzky.

Jiří Knížek

Plzeňský kraj připravuje zcela novou dopravu po kraji
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od
14. června mohou těšit na více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma
moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na hlavních trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.

dražích, a to i mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes
dispečink bude možno objednat také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou
místo zrušení převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus nevyjede. Objednávka
bude možná telefonicky přes číslo, které bude na každém jízdním řádu, či přes webový formulář.

Jedna jízdenka po celém kraji

Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně ušetří

Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou
moci lidé využívat jak pro autobusy, tak i pro vlaky, a
platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se kterým
dopravcem pojedete, a u koho to vyjde levněji.

Dispečink

Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude hlídat přestupní vazby na ná-

Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to
zhruba 16 milionů ročně. Nový dopravce bude Plzeňský
kraj obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva s Plzeňským
krajem, který je provozovatelem této dopravy, a který
bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé
spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu
IDPK.cz.
POVED s.r.o.
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