POSTŘEKOVSKÝ
ZPRAVODAJ
MĚSÍČNÍK OBCE POSTŘEKOV

Vážení spoluobčané,
Před rokem v tuto dobu jsem psal o lepšící se situaci koronaviru „Situace kolem nákazy koronaviru se uklidnila
a nejhorší máme snad již za námi, zůstávají pouze lokální ohniska“. Bohužel nejhorší jsme za sebou zdaleka
neměli, přišla druhá, třetí a čtvrtá nejhorší vlna pandemie, která nás zasáhla nejvíce. Pandemie a s ní související přijatá opatření zasáhla téměř všechny oblasti života,
především ty sociální. Zavřené školy, zrušené kulturní
akce, omezené sportování. Nejhorší však je, že zemřelo
mnoho lidí, a další mají trvalé následky. Soucítím se všemi, kteří jste přišli o své blízké, kamarády, známé, nebo
Vás pandemie zasáhla jinak. Nyní je situace opět stabilizovaná a i přesto, že stále určitá opatření zůstávají
v platnosti, vracíme se konečně do normálního života.
Přesto buďme opatrní a dodržujme opatření a zavedené
zásady. Věřím, tedy spíš si přeji, že pomůže proočkovanost a jarní vlna pandemie se už nebude opakovat.
Přestože jsou opatření rozvolňována, kvůli nejistotě a
stále platným některým omezením, nebude obec pořadatelem kulturních akcí při Svatojakubské pouti, ale poskytne stejně jako v loňském roce pořadatelům finanční
příspěvky na pořádání určitých akcí.
I přes nouzový stav a téměř zastavení se společenského
života, obec pokračuje v realizaci plánovaných projektů.
Rekonstrukce základní školy je na spadnutí, proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele a po schválení zadání zakázky zastupitelstvem může být zahájena I. etapa rekonstrukce, která obnáší demolici a výstavbu spodní části
budovy - kuchyně, jídelny a skladů. Tato etapa je plánována na 12 měsíců a následně od července 2022 by měla
být zahájena II. etapa – horní část budovy obsahující
učebny, kabinety, sborovnu a ředitelnu s dokončením do
července 2023. Provoz základní školy nebude přerušen,
v době výstavby I. etapy bude probíhat příprava jídel
v kuchyni mateřské školky a stravování v prostorách
obecního úřadu, následně při výstavbě II. etapy bude
výuka probíhat ve dvou třídách v nové budově a dále
v prostorách obecního úřadu.
Nicméně vzhledem
k neustálému růstu cen stavebních materiálů a dlouhým
dodacím lhůtám se termín dokončení stavby může protáhnout. Bohužel se nepodařilo získat dotace z MF ani
z MMR. Na I. etapu jsou schválené pouze dotace z SFŽP
přibližně ve výši 14 mil. Kč a dotace z Plzeňského kraje
ve výši 3,4 mil. Kč. Výstavba však zasahuje do třech

ČERVEN 2021
kalendářních let, proto bude žádáno i v následujících
letech, navíc začíná další programové období pro čerpání
podpory z fondů EU, a proto přepokládáme, že se jistě
podaří další finanční prostředky na rekonstrukci budovy
základní školy získat. Dále od 1. 8. 2021 se rozběhnou
práce na zasíťování stavebních pozemků a vybudování
dešťové kanalizace v lokalitě pod tratí. V závislosti na
dokončení stavebních prací a zasíťování elektrickou
energií předpokládáme nabídku stavebních parcel na
přelomu roku 2021/2022. Tyto dvě největší akce budou
však znamenat pohyb nákladních vozidel a zvýšenou
prašnost v obci, proto prosím o zvýšenou opatrnost a
toleranci. V krátkosti jen zmíním opravu místní komunikace za starou školou, kdy staveniště již bylo předáno
zhotoviteli a plánované parkoviště u obecního úřadu.
A nyní mě již dovolte popřát pevné zdraví, klidné a pohodové dovolené, ať se všem léto vydaří.
S úctou Petr Anderle, starosta

A zase to parkování!!!
Opět po pauze se vracím k parkování vozidel, parkuje se
všude možně, na zeleni, v zákazu zastavení, na chodnících. Parkováním na uvedených místech je jednoznačně
porušován buď zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (např. neoprávněný zábor veřejného prostranství) nebo zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (stání
v zákazu stání a zastavení). Na zastupitelstvu byly několikrát probírány možnosti, jak toto parkování řešit, včetně návrhů na podávání oznámení o přestupcích. Prozatím jsme odložili průjezd vozidla JSDHO s asistencí
Policie ČR. Nejsem zastánce takového řešení, jsem si
vědom, že někteří z Vás nemají možnost parkování na
svém pozemku. Někteří z Vás si však již vybudovali
parkovací místa, nebo opravdu parkují tam, kde je to
dovolené, což vítám a velice za to děkuji. Ale parkovací
místa se najdou, i když vzdálenější a současně obec plánuje budování parkovišť, počínaje parkovištěm u obecního úřadu, a další budou následovat. Znovu Vás tedy
vážení spoluobčané žádám, abyste parkovali na vlastních pozemcích, nebo tam kde je to dovolené. Věřím,
že se nějaká místa pro parkování na zahradách najdou a
tím vozidla ubydou z veřejných prostranství, především
z veřejné zeleně. Děkuji.
Petr Anderle, starosta
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Dotace, projekty a zase ty dotace!

Máme za sebou polovinu roku a v této době probíhá
vyhodnocování a přidělování spousty dotačních příležitostí pro plánované projekty obce. Nejzásadnější, nejdůležitější a taky nejdražší akcí je rekonstrukce základní
školy a budování obytné zóny pod tratí. O těchto projektech pojednává článek p. starosty, a proto bych chtěl
zmínit zejména akce menšího rozsahu. Projekty zaměřené napříč spektrem potřeb naší obce a Vás občanů, budou realizovány ještě v tomto roce a jsou to zejména:
1. Vybudování parkovacích stání u obecního úřadu
(naproti vstupu do školy)
 Dotační titul: Plzeňský kraj – Projekty obcí
 Schválená dotace: 300 000 Kč
 Předpokládané náklady: 975 000 Kč
2. Rekonstrukce stropního podhledu tělocvičny
(akustické SDK desky)
 Dotační titul: Plzeňský kraj - Podpora vybudování a
modernizace sportovišť v roce 2021
 Schválená dotace: 350 000 Kč
 Předpokládané náklady: 600 000 Kč
3. Obnova místní komunikace (oprava silnice za starou školou)
 Dotační titul: MMR – Podpora rozvoje regionů
 Schválená dotace: 600 000 Kč
 Předpokládané náklady: 850 000 Kč
4. Vybavení zahrady mateřské školky herními prvky
 Dotační titul: SZIF – Program rozvoje venkova, prostřednictvím MAS Český les
 Schválená dotace: 353 000 Kč
 Předpokládané náklady: 427 000 Kč
5. Ošetření významných stromů v obci Postřekov
 Dotační titul: Plzeňský kraj – Adaptační opatření
v ochraně přírody 2021
 Schválená dotace: 50 000 Kč
 Předpokládané náklady: 70 400 Kč
6. JSDHO Postřekov, kat. III (materiální vybavení
pro hasiče)
 Dotační titul: Plzeňský kraj – Příspěvek na vybavení
a opravy neinvestiční povahy
 Schválená dotace: 20 000 Kč
 Předpokládané náklady: 39 200 Kč
7. Rekonstrukce části elektroinstalace ZŠ Postřekov
(I. etapa rekonstrukce ZŠ)
 Dotační titul: Plzeňský kraj – Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby PK
 Schválená dotace: 400 000 Kč
 Předpokládané náklady: 1 000 000 Kč

PO S T Ř E KO V SK Ý Z PRAV O DAJ

8. Rekonstrukce stravovacího pavilonu ZŠ Postřekov
(I. etapa rekonstrukce ZŠ)
 Dotační titul: Plzeňský kraj – Individuální dotace
ORR 2021
 Schválená dotace: 3 000 000 Kč
 Předpokládané náklady: 40 000 000 Kč
9. Snížení energetické náročnosti budov
 Dotační titul: SFŽP 146. výzva energetické úspory
veřejných budov
 Schválená dotace: 14 000 000 Kč
 Předpokládané náklady: 81 000 000 Kč
10. Oprava kaple sv. Jakuba (renovace vstupních
dveří)
 Dotační titul: MK - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s RP
 Přislíbená dotace: 84 000 Kč
 Předpokládané náklady: 106 000 Kč
*Částky jsou zaokrouhlené.

Kromě výše popsaných akcí nás v druhé polovině
roku ještě čeká:
 Projektová příprava rekonstrukce MŠ – zejména pro
zřízení třetí třídy pro předškolní vzdělávání, využití
sklepních prostor, zvětšení vstupních prostor a snížení energ. náročnosti
 Příprava obytné zóny pod tratí a prodej pozemků –
zejména voda, splašková kanalizace, elektřina, vyštěrkování pod budoucími komunikacemi a dešťová
kanalizace
 Kompletní modernizace veřejného osvětlení v celé
obci
 Podání žádosti o dotaci: Vybudování chodníku na
klenečské silnici (realizace ideálně jaro/2022)
 Podání žádosti o dotaci a následná realizace: Rekonstrukce podlahy garáže v hasičské zbrojnici a vybudování otopné soustavy celého objektu
 Výměna zdroje tepla v budově obecního úřadu (z
tuhých paliv na plyn)
 Projektová příprava rekonstrukce sálu a spojovacího
krčku Hotelu U nádraží pro vítězný návrh architektonické soutěže
 Projektová příprava demolice areálu bednárny a terénní úpravy pro veřejné prostranství s parkovou
úpravou a vybudování zázemí pro kulturní akce
 Podání žádosti o dotaci: Vybudování cyklostezky do
Kramolína (realizace ideálně jaro/2022)
 Veřejné projednání a schválení nového územního
plánu!!!
 Podání žádosti o dotaci: Navyšování kapacity budovy MŠ
Pokračování na straně 3
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V tomto roce jsme dokončili rekonstrukci budovy obchodu a
v prvním patře vznikly tři krásné byty. Také se úspěšně zkolaudovala nová silnice nad MŠ, proběhla architektonická soutěž na
rekonstrukci sálu Hotelu U nádraží, byla zpracována studie pro
využití plochy po demolici bednárny a byl vytvořen Strategický
plán obce, který udává směr, růst a zušlechťování prostředí,
ve kterém žijeme. Ne všechno jde vždy podle plánu, a ne vždy
uspokojíme všechny Vaše potřeby a požadavky, ale snažíme se
měřit všem stejným metrem a budeme rádi za každou věcnou
připomínku nebo návrh.
Bc. Ondřej Cibulka, místostarosta obce

Obec Postřekov přijme na DPP
kronikáře / kronikářku
pro vedení kroniky obce.
Bližší informace
na tel. 724182364
nebo v kanceláři
obecního úřadu.

Informace z červnového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:























celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Postřekov za rok 2020 bez výhrad,
účetní závěrku obce Postřekov sestavenou k 31. 12. 2020 se schodkem hospodaření ve výši 4 757 821,35 Kč a
schvaluje úhradu schodku z přebytků minulých let z účtu 431 na účet 432 (nerozdělený zisk/nerozdělená ztráta
z minulých let),
zadání VZMR ,,Vybavení hřiště MŠ herními prvky při rekonstrukci ZŠ a MŠ v Postřekově“ společnosti Hřiště
Pod Květinou, Drhovle - Mladotice 34, 397 01 Drhovle u Písku, IČ: 28088085 za nabídkovou cenu 427 573 Kč
vč. DPH,
pronájem části pozemku parc. č. 342/28 k.ú. Postřekov za o výměře 100 m 2 za cenu 10 Kč/m2/rok.
prodej pozemků parc. č. 342/39, ostatní plocha, výměra 48m 2 a parc. č. 342/40, výměra 43m2 ostatní plocha, oba
pozemky k. ú. Postřekov, za cenu 200 Kč/m2,
prodej části pozemku parc. č. 443/29, ostatní plocha, k.ú. Postřekov o výměře 109 m 2, dle GP č. 884-206/2021
pozemek nově označený parc. č. 443/40. k.ú Postřekov za cenu 200 Kč/m 2,
záměr na prodej pozemku parc. č. 2872/3 nově vymezený dle GP č. 887-260/2021 o výměře 904 m2, druh pozemku travní porost, k. ú. Postřekov za následujících podmínek:
 minimální nabídková cena je 900 Kč/m2,
 nabídky budou podávané v zalepené obálce s nápisem „neotevírat-koupě pozemku parc. č. 2872/3“,
 získání stavebního povolení na stavbu RD do 3 let ode dne nabytí vlastnického práva k pozemku, souhlas
s užíváním stavby (popř. kolaudace) do 6 let ode dne nabytí vlastnického práva k pozemku,
 nabídku může podat pouze fyzická osoba,
 smluvní pokuta ve výši 250 000 Kč pro případ porušení stanovených podmínek,
pronájem prostor určených k podnikání v č. p. 179 (prostory řeznictví) na dobu neurčitou za měsíční nájemné ve
výši 800 Kč společnosti Eko Farma Uher. Spol, s.r.o., Rybník 8, 345 25 Hostouň, IČ: 26383527,
navýšení počtu zaměstnanců o 1 pracovní místo na pozici údržbář veřejného prostranství na celkový počet 5 zaměstnanců obce v obecním úřadě a schvaluje uzavření dohody s ÚP na poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti,
finanční příspěvek na pořádání pouťové kulturní akce 25 000 Kč pro TJ Sokol Postřekov. Příspěvek schvaluje
jako účelový ve výši 10 000 Kč na pořádání živé hudby a 15 000 Kč na zajištění občerstvení pro mládež a sportovní týmy s podmínkou, že nedojde k výběru vstupného na uvedenou hudební akci,
finanční příspěvek na pořádání pouťové kulturní akce 16 000 Kč pro Petra Váchala (Hotel U nádraží). Příspěvek
schvaluje jako účelový ve výši 16 000 Kč na pořádání hudební akce REGENT s podmínkou, že nedojde k výběru
vstupného na uvedenou kulturní akci,
finanční příspěvek na pořádání pouťové kulturní akce 30 000 Kč pro Jaroslava Běhounka (Špillarka). Příspěvek
schvaluje jako účelový ve výši 30 000 Kč na pořádání hudební akce MobyDick a U2 revival Brno vč. ozvučení
s podmínkou, že nedojde k výběru vstupného na uvedenou kulturní akci,
přesun finančních prostředků v rámci dotace pro SDH z položky Hudební produkce a atrakce pro děti na Mlýnecké pouti v roce 2021 ve výši 15 000 Kč a položky Oslavy 125+1 založení SDH Postřekov ve výši 10 000 Kč na
položku Příspěvek na pořízení podlahového mycího stroje do hasičské zbrojnice ve celkové výši 25 000 Kč,
uzavření nájemní smlouvy č. 58N21/30 s SPÚ na pronájem pozemků parc. č. 396/31, 396,36, 2930, 412/41 a
412/111, k. ú. Postřekov v rámci stavby „POSTŘEKOV, OBYTNÁ ZÓNA POD TRATÍ“,
Pokračování na straně 4
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Zastupitelstvo neschválilo:


záměr o prodeji a prodej pozemku parc. č. 2407/1, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Postřekov.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:





zprávu o kontrole finančního výboru ke kontrole závěrečného účtu
návrh závěrečného účtu DSO Domažlicko 2020
návrh závěrečného účtu DSO pro odpadové hospodářství Lazce 2020
informace starosty:
 schválené dotace: z plzeňského kraje 3,4 mil. Kč na rekonstrukci základní školy, 350 tis. Kč na podhled
v tělocvičně, 300 tis. Kč na parkoviště u obecního úřadu, 50 tis. Kč na ošetření významných stromů a z MMR
dotace ve výši 647 tis. Kč na obnovu komunikace za Starou školou.
 Územní plán – na základě dohovoru s pořizovatelem a zpracovatelem ÚP byly zaneseny do návrhu ÚP nově
kolem křivé cesty plochy individuální rekreace. Po dokončení úprav bude pořizovatelem MěÚ Domažlice
svoláno veřejné projednání.
 Návrh na pořízení vzpomínkové reportáže budovy základní školy.
 Proběhne kontrola FÚ čerpání dotace z MK na krytinu kaple sv. Jakuba.
 Byl vydán kolaudační souhlas na komunikace a dešťovou kanalizaci u mateřské školky.
Petr Anderle, starosta

Seznamte se s návrhy architektů na rekonstrukci Hotelu U nádraží
Milí spoluobčané,

Obr. č.1: vizualizace od atelieru Svobodová Blaha (vítězný návrh)

Dovolte mi, abych Vám alespoň ve zkratce referoval o postupu rekonstrukce Hotelu U nádraží.
V průběhu roku 2020 jsme s pracovní skupinou
připravovali zadání pro vyzvanou architektonickou soutěž, která probíhala na začátku nynějšího
roku. Účastnily se jí tři architektonické týmy
(KAVA, spol. s.r.o. ; Re:architekti studio s.r.o. a
atelier Svobodová Blaha zastoupen Mgr. akad.
arch. Radkou Kurčíkovou). Odevzdání návrhů
bylo stanoveno na středu 7. dubna a posuzování
odbornou komisí bylo naplánováno na pátek
30. dubna.
Posuzování probíhalo přímo na sále „Hotelu
U nádraží“ a to od 11:00 hodiny. Odborná porota
byla ve složení za nezávislé Ing. arch. Jiří Opočenský, MgA. Vojtěch Tecl, MgA. Lenka Milerová, za závislé Bc. Petr Anderle a moje maličkost.
Po zahájení a přivítání přespolních porotců jsme
si celý objekt prošli a řekli si jak to tady chodí a
funguje. Po prohlídce následovalo první seznámení s návrhy, ze kterého vyvstaly některé otázky, na které je potřeba znát odpověď.
Po tomto seznámení a vyhodnocení návrhů, zda
byly splněny všechny podmínky soutěže, začaly
prezentace, kde se o předvedení návrhů postarali
přímo jejich autoři. Představení návrhů probíhalo
ve formátu 20 minut prezentace a 20 minut následná rozprava a to u každého účastníka soutěže.
Po představení všech návrhů, asi kolem 17:00,
odborná porota přistoupila k jejich vyhodnocení.
Po dlouhé rozpravě a zvažování všech aspektů

návrhů se porota nakonec shodla na vítězném díle od autorů
Anna Svobodová, Ondřej Blaha, Vojtěch Beran a Radka Kurčíková.
Dalším krokem v tomto snažení je fáze dopracování studie,
kam se promítnou doporučení porotců i zastupitelstva a poté
následné vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a konečně i realizace návrhu.
Návrhy lze spatřit a dostatečně prostudovat i osobně ve foyer
obecního úřadu.
Ing. arch. Aleš Kuželka
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Vyjádření komise k návrhu „Svobodová Blaha“
Osobitý, autorsky silný, konceptuální a citlivý
architektonický návrh řešící formou „kamene a
šály“ velmi dobře většinu provozních vazeb v
objektu. Vytváří atraktivní a funkční foyer, které
velkoryse propojuje hospodu a sál a je klíčovým
místem fungování celého komplexu; navržené
miniprostory podporují sociální interakci. Návrh,
který se provozně nejvíce vciťuje do charakteru
místních zábav a tradic – zažitý rytmus akcí se
snaží podpořit, vylepšit, nikoliv obrátit jako
ostatní návrhy. „Kámen“ (zázemí) přitom
umožňuje flexibilitu pro případné provozní a
kapacitní úpravy. Zajímavé se jeví přirozené
osvětlení sálu ve štítu v jeho západní části; autoři
nezapomínají na drobné detaily typu police na
tombolu. Diskutabilní je absence zádveří a oteení sálu do krovu, čímž může dojít k částečné
ztrátě stávající identity.

Obr. 2: vizualizace sálu - atelier Svobodová Blaha (vítezný návrh)

Komise doporučuje autorům pro případ další realizace zvážit zjednodušení – zčitelnění konního řešení, včetně „konstrukčního pronikání“ (např. konstrukcí prosklené střechy do sálu).
Rovněž záměrné použití „levných“ materiálů
jako sbíjené vazníky, vlnitá krytina může postupem času původní návrh–myšlenku poškozovat.
Z provozního hlediska je vhodné pracovat na optimalizaci provozních vazeb mezi kuchyní a sklady, kde může docházet k nevhodnému křížení s návštěvníky – uživateli šaten, a dále zvážit absenci zádveří.
Obr. č. 3: Model Hotelu U nádraží po rekonstrukci dle vítězného návrhu atelieru Svobodová Blaha (vítězný návrh)

Pokračování článku s hodnocením návrhů na str. 6
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Vyjádření komise k návrhu Re:architekti studio s.r.o.
Kvalitní architektonický návrh, který velmi dobře reaguje na vnější vazby a pracuje citlivě s architekturou původních domů. Vstup do sálu je umístěn tak aby byl dobře
patrný od vstupu do zahrady domu a vytvářel spolu se
vstupem do restaurace přirozenou dvojici, která příznivě
ovlivňuje charakter vniklého prostranství se zahrádkou
restaurace. Velkorysé foyer sálu, které může být využíváno i jako samostatný provozní celek. Vhodně řešený provozní vstup z ulice. Zachování stávající klenby sálu jako
součást jeho kulturní a místní identity. Návrh předkládá
řešení, které z obecného pohledu takovému typu budovy
vyhovuje, pro způsob využití v Postřekově, se však zdá
nevhodné – z návrhu je znát snaha o rozdělení částí hospody a sálu, avšak vzhledem k tomu, že bály a zábavy
jsou těžištěm využití těchto prostor, je naopak žádoucí
jejich přirozené propojení adekvátním typem prostoru.
Prostorový koncept třech přidaných objemů (předsálí,
zázemí, spojovací chodba) se ve výsledném návrhu
znečitelnil. Zázemí zasahuje do předsálí, z objemu
předsálí vyrůstá objem ve 2NP s byty. Lineární předsálí
je nečitelné – nevede nikam, vždy končí slepým místem
(zázemí/šatna). Slabší vazba mezi provozem sálu a restaurace. Nedostatečné zázemí baru a absence řešení
„dvojí fronty“ k baru. Diskutabilní umístění šatny
do vizuálně exponovaného proskleného rohu. Forma
střešní nástavby.
V případném dopracování komise doporučuje posílit
vazbu mezi sálem a restaurací, zvětšit prostor baru, doplnit malý zamykací sklad pouze pro bar, vyřešit otázku
„dvojí fronty“. Zvážit formu a nutnost dostavby objemu
se šikmou střechou.

Vyjádření komise k návrhu
od KAVA, spol. s r.o.
Komise ocenila zejména kultivovaný zásah návrhu očišťující původní architekturu (respekt k původním budovám) a doplňující ji o jasně vymezený nový objem, dále
flexibilitu navrhované části (možnost přidávání/ubírání)
a zachování stávající klenby sálu jako součásti jeho kulturní a místní identity. Na druhou stranu variabilita nové
části je vnímána jako spíše omezující – sál fungoval
vždy svým způsobem. Vzniká tak obava, že ani jeden
z provozů nebude plnohodnotný. Šatna pro účinkující je
hůře dostupná po schodišti v 1NP. Umístění výtahu a
schodiště pro obsluhu 2NP a 1PP vyvolává velké prostorové nároky. Řešení baru a šatny pomocí mobilních
jednotek je provozně komplikované. Vstup do hospody –
navrhovaná část je až příliš nekontextuální, stálo by
za úvahu více pracovat s fasádou boxu (jeho texturou).
Pro případné další rozpracování lze doporučit zvážení
nutnosti umístění 1PP a 2NP v navrhovaném novém
propojení mezi domy, výtah a schody a zvážit puristickou formu vloženého boxu a míru jeho
„nearchitektičnosti“.

Obr. č. 3 a 4: Návrhy atelieru Re:architekti studio s.r.o.

Obr. č.5 a 6: vizualizace od KAVA spol, s r.o.
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Soubor pilně pracuje na propagaci
Postřekova a chodských krojů
Národopisný soubor se od letošního jara věnuje fotografování krojů a to jak v ateliéru, tak i v terénu. Spolupracuje
s týmem fotografa Václava Šilhy, pod jehož vedením
u nás v Postřekově vznikají moc pěkné fotky, jejichž
cílem je zdokumentovat jednotlivé typy krojů (včetně těch
již zaniklých) a uchovat tak pro budoucí generace památku na dobu, kdy bylo obvyklé nosit kroj i ve všední den.
Jeden pracovní víkend jsme strávili v chaloupce u Jehlíků,
za což velmi děkujeme rodině Vlasty Hroníka. Máme také
hotové svatební fotky z naší krásné kaple, na nichž se
uvolil postát modelem i pan farář Jakub Ivan Pavlíček,
kterému tímto také moc děkujeme za vstřícnost a za čas,
který nám věnoval.
Hotové fotografie postupně ukládáme na naše nové webové stráky www.postrekovo.cz, kde u každé najdete i
podrobný popis kroje.
Pan Šilha bude k nám do Postřekova jezdit následující tři
roky a máme společně ještě velké plány. Nejbližší možností, kde vidět tyto fotografie fyzicky ve velkém formátu,
bude výstava v Domažlickém pivovaru, která se uskuteční
již v průběhu tohoto léta a na jejíž vernisáži budeme se
souborem vystupovat. Výstava se bude konat i v Praze a
jiných městech ČR. Termíny jsou zatím v jednání. Fotografie budou také součástí dvou knih. Jedna bude o krojích z Čech a druhá se bude věnovat jen a pouze Chodsku.
Naše aktuální pracovní úsilí tedy směřuje především
do velké propagace Postřekova a Chodska.
Jana a Radek Zuberovi

Úspěchy v soutěži POOD
I letos jsme se s mladými hasiči zapojili do výtvarné
soutěže Požární ochrana očima dětí (POOD). Úkolem
bylo nakreslit od ledna do konce března obrázek na téma
Dopravní nehoda na železnici – náročný úkol pro hasiče. Byl to zřejmě náročný úkol i pro naše výtvarníky,
jelikož se po třech měsících vyhrožování a proseb :-))
sešlo jen 12 krásných obrázků, ze kterých jsme vybrali
tři nejhezčí z každé kategorie. V Domažlicích pak proběhlo další vyhodnocení.
V okresním kole se nejvíce líbily kresby těchto dětí:
Vojta Sebastian Böhm (3. místo kategorie ZŠ 1)
Julča Nečasová (1. místo kategorie ZŠ 1)
Simča Knopfová (1. místo kategorie ZŠ 3)
Předání medailí, diplomů a dárků proběhlo za účasti zástupců okresní rady mládeže v neděli 13. 6. 2021 před
hasičskou zbrojnicí.
Děkujeme všem za donesené obrázky a oceněným ještě
jednou gratulujeme.
Co se týká dalšího dění okolo kroužků – letos jsme sice

Autor fotografie: Václav Šilha
Poválečná verze hornochodského kroje, žena ve slavnostním kroji, muž ve vlněném obleku s vyšívanou košilí.

vlastně ani nezačali, ale i přesto si dáme v sobotu 26. 6.
ukončení a snad s dětmi strávíme alespoň jedno hezké
odpoledne. A pevně věříme, že v září zase najedeme na
pravidelné schůzky.
A pokud se nic nezmění, tak v srpnu se budeme těšit na
všechny táborníky v Caparticích.
Krásné léto všem spoluobčanům přeje za SDH Postřekov
Martina Běhounková

POSTŘEKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Pozvánka na Chospílský cyklotlon
Kondor team Vás zve na 11. ročník Chospílského cyklotlonu,
který se uskuteční v neděli 18. července. Děti i dospělí si mohou přijít ozkoušet kombinaci jízdy na kole a střelby ze vzduchovky na sklopné terče, kdy se za každý netrefený terč odmění jedním trestným kolem. Přihlásit se můžete v den závodu do 10:30 v Chospílu nebo předem na webu
www.mtbbiatlon.cz, kde jsou napsány i pravidla závodu. Od
9:30 do 10:30 hodin proběhne nástřel přihlášených. Vzduchovky zajišťuje pořadatel akce. Start je naplánován na 11:00.
Začíná se od nejmladších a končí kategorií mužů. Po dojetí
poslední kategorie do cíle proběhne vyhlášení výsledků. Pro
úspěšné závodníky a všechny zúčastněné děti jsou připravené
ceny. Po celou dobu je zajištěné občerstvení pro závodníky i
diváky. Přijďte si zazávodit nebo se jenom podívat.
Jaroslav Běhounek

Pozvánky fotbalového oddílu
TJ Sokol Postřekov
10. 7.
16. 7.

Memoriál Josefa Šerlovského:
sobota 17. 7. a neděle 18. 7.
Začátek mistrovských soutěží bude 8. 8. 2021.

Posezení s harmonikami
Hotel U nádraží zve na posezení s harmonikami,
které se koná v pátek 30. 7. od 14:00.
Hlavní organizátor Jan Řezníček srdečně zve
všechny milovníky zpěvu.

Předběžný program Postřekovské pouti
Poutní mše:
Podium pod Špillarkou:
Pátek 23. 7. od 20:00 Darall rock + Turbo revival
Sobota 24. 7. od 19:00 MobyDick + U2 revival Brno
Neděle 25. 7. od 18:00 Dozvuk
V pátek se bude vybírat vstupné, sobota a neděle bude
zdarma.
Pivní stan u Hotelu:
Pátek 23. 7. od 18:00
Sobota 24. 7. od 18:00
Neděle 25. 7. od 14:00

Milan Šobr, vstupné 70 Kč
ETER BAND, vstupné 70 Kč
dechová hudba Veselá muzika,
vstupné zdarma

Hřiště TJ Sokol Postřekov:
Pátek 23. 7. od 18:00
zápas „starých pánů“ Postřekov
se starou gardou Švihov
po zápase hudba (bude upřesněno)

Neděle 25. 7. od 15:00

zápas Postřekov A s výběrem
hráčů hrajících v Německu
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Turistická hra 2021 Český les s mobilem
v kapse
Používáte Vy nebo Vaše děti chytrý telefon? Máte staženou aplikaci - Čtečku
QR kódů? Zapojte se do naší hry
a při putování naší malebnou krajinou
načítejte na vybraných místech QR kódy. Seznam turisticky zajímavých míst
zapojených do letošní hry najdete
na adrese:
www.svazekdomazlicko.cz/turistika/turi
stisticke-informace-interaktivni-mapa/
Přejeme šťastnou cestu a zábavu
při putování našim regionem.
Kódy lze načíst i v případě, že nejste
právě připojeni k internetu (např. uživatelé internetu pouze přes wifi) - doporučujeme aplikaci QR čtečku se záznamem historie. Po návratu z putování
do dosahu wifi, prosím v historii aplikace čtečky vyhledejte URL adresu
a aktivujte ji.
Pokud během svého putování najdete
QR kód nefunkční nebo bude poničený,
prosíme o sdělení této informace
na e-mail: info@svazekdomazlicko.cz
nebo na telefon: 606 929 065. Děkujeme.
Zdroj: svazekdomazlicko.cz
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