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Vážení spoluobčané,
Situace kolem nákazy koronaviru se uklidnila a nejhorší
máme snad již za námi, zůstávají pouze lokální ohniska
mimo Plzeňský kraj. Všichni jsme si touto těžkou dobou
prošli, ale věřím, že se situace nebude opakovat, že
druhá vlna nepřijde a budeme si moci užívat dovolených
a cestování jako dříve. Přesto buďme opatrní a
dodržujme opatření, která zůstávají v platnosti.
V tomto období jsme především poznali, jak se lidé
dokážou spojit a vzájemně si pomáhat. Rád bych
poděkoval všem, kdo se od počátku zapojili do
dobrovolnické činnosti a pomoci v této nelehké době.
Zvláště děkuji za šití tolik potřebných roušek. Celkem se
do šití zapojila více jak desítka švadlen a další pomáhali
s přípravou, obci dodali přes 700 ks roušek a další
rozdaly přímo sousedům, přátelům, nemocnici a dalším

organizacím. Dále děkuji jednotce dobrovolných hasičů
obce za provádění dezinfekce veřejných prostor a
podnikateli panu Pham Thanh Luan za darování
dezinfekce pro obec a základní školu.
Bohužel pandemie koronaviru má a bude mít dopad i na
ekonomickou stránku a daňové příjmy obce. Jen v
letošním roce se příjmy sníží oproti plánovaným minimálně o 3,5 milionu a to již po započítání kompenzace
od státu na obyvatele. Obec má sice dlouhodobě vytvořenou finanční rezervu, proto připravené projekty na letošní rok budou téměř všechny realizovány, ale čeká nás
nutná rekonstrukce základní školy a je možné, že v
následujícím roce bude obec nucena přistoupit k úvěru.
Přesto pokračujeme v realizaci připravených projektů a
obec úspěšně žádala o finanční prostředky z dotačních
titulů na níže uvedené projekty:

1. Oprava kaple sv. Jakuba

1.1 Restaurování venkovní nástěnné malby a oprava oken
• Dotační titul: Plzeňský kraj - Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky
nebo národní kult. památky 2019
• Schválená dotace: 100 000 Kč; Předpokládané náklady: 129 153 Kč bez DPH
1.2 Oprava fasády
• Dotační titul: Ministerstvo kultury – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností v roce 2020
• Doporučená dotace: 233 000 Kč; Předpokládané náklady: 354 422 Kč bez DPH

2. Rekonstrukce tělocvičny (Oprava a rekonstrukce fasády)

• Dotační titul: Plzeňský kraj – Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019
• Schválená dotace: 100 000 Kč; Předpokládané náklady: 596 537 Kč bez DPH

3. Cyklostezka Postřekov – Nový Kramolín (Vypracování projektové dokumentace)
•

Dotační titul: Plzeňský kraj - Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro
rok 2020
• Schválená dotace: 100 000 Kč; Předpokládané náklady: 144 000 Kč bez DPH

4. Oprava místní komunikace u mateřské školky, realizace dešťové kanalizace a parkovacích stání
• Dotační titul: MMR - Podpora rozvoje regionů 2019+
• Schválená dotace: 1 592 360 Kč; Předpokládané náklady: 5 866 000 Kč bez DPH

5. Modernizace veřejného osvětlení (výměna za LED osvětlení a doplnění světelných zdrojů)

• Dotační titul: Státní fond životního prostředí – Výzva č. 5/2019 Životní prostředí ve městech a obcích
• Schválená dotace: 900 771 Kč; Předpokládané náklady: 1 801 542 Kč bez DPH

Obec dále žádala o finanční prostředky z dotačního titulu
Plzeňského kraje - Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 na výměnu
vodovodního potrubí, kde jsme byli, bohužel, zařazeni
mezi náhradníky, mimo jiné i z důvodu snížení alokace
finančních prostředků o 13 mil. Kč pro uvedený dotační

titul. Z tohoto důvodu letos neproběhne výměna vodovodního potrubí v lokalitě pod řad. domky (od č.p. 316
k č.p. 310) a výměna bude realizována pouze v ulici za
starou školou, aby se v následujícím roce mohl položit
nový povrch komunikace.
pokračování článku na str. 2
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pokračování článku z 1. strany

Dále k rozpracovaným projektům:
Rekonstrukce základní školy – dokončuje se projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí,
Přestavba 1 . NP obchodního domu na 3 sociální bytové jednotky – před podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem, předpokládaný termín zahájení stavby je 1. 7.
2020,
Obytná zóna „Pod tratí“ – byla dopracována projektová dokumentace pro stavební povolení, čeká se na jednotlivá vyjádření dotčených orgánů a následně bude podána žádost o stavební povolení, souběžně se řeší se
Státním pozemkovým úřadem odkup hlavního odvodňo-

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

•
•

•

•
•
•

•

vydání souhlasného stanoviska ke stavbě plotu umístěném na pozemku parc. č. 381/59,
další postup rekonstrukce objektu č. p. 197 (Hotel)
formou ideové soutěže s navazující spoluprací na
vyhotovení projektové dokumentace,
přijetí dotací z dotačních titulů Plzeňského kraje,
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Postřekov za rok 2019 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření,
účetní závěrku obce Postřekov sestavenou k 31. 12.
2019 s přebytkem hospodaření ve výši 81 733,72 Kč,
finanční příspěvky na kulturní akce při Svatojakubské pouti 2020:
 TJ Sokol Postřekov: 20 000 Kč
 Petr Váchal (Hotel U Nádraží): 14 000 Kč
 Jaroslav Běhounek (Špillarka): 27 000 Kč
zadání VZMR „Zateplení stropu budovy obecního
úřadu“ společnosti Flocomobil GmbH, RobertBosch-Straße 1, 93489 Schorndorf, DIČ:
DE290929386 za nabídkovou cenu 107 380 Kč bez
DPH,
vnitřní směrnici č. 1/2020 Zřizování věcných břemen,
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120016165/VB/001,
pracovní skupinu ve složení Jiří Steinberger, Jan
Kreuz a Petr Anderle pro posouzení a doplnění podmínek zadávacího řízení na modernizaci veřejného
osvětlení,
zpracování analýzy odpadového hospodářství (OH) a
následné strategické návrhy odpadového hospodářství pro obec Postřekov společností ARCH Consul-

vacího zařízení (HOZ),
Územní plán – byl předán dokončený návrh územního
plánu, dne 29. 6. 2020 proběhne na MěÚ Domažlice
společné projednání, dále po úpravách proběhne veřejné
projednání. Předpokládaná účinnost stále zůstává k 1. 1.
2021, avšak může dojít k posunu z důvodu případných
připomínek a námitek vzešlých z jednotlivých projednání,
Oprava sálu KD – intenzivně se pracuje na přípravě
architektonické soutěže na rekonstrukci sálu a krčku Hotelu U nádraží, kdy výstupem bude několik návrhů na
rekonstrukci s následným zadáním zpracování projektové dokumentace.
A nyní mě již dovolte popřát klidné a pohodové dovolené, ať se všem léto vydaří.
S úctou Petr Anderle, starosta

•

•

ting s.r.o. dle nabídky ze dne 26. 5. 2020,
prominutí místního poplatek za užívání veřejného
prostranství za období od 1. 4. do 31. 12. 2020 z důvodu vládních opatření k zamezení šíření nákazy
COVID-19,
zadání VZMR na zpracování studie veřejného prostranství areálu VZ „Bednárna“ a přilehlých pozemků Ing. arch. Aleši Kuželkovi za nabídkovou cenu
30 000 Kč vč. DPH.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•

•
•
•
•

závěrečné účty DSO Domažlicko a DSO pro odpadové hospodářství Lazce za rok 2019,
informaci k zadávacímu řízení na technický dozor
investora na přestavbu objektu prodejny na 3 sociální byty,
informaci k VZMR na akustický podhled tělocvičny,
rozpočtové opatření č. 4/2020,
žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.,
informace starosty:
 Komplexní pozemková úprava (KoPÚ), bylo vyvěšeno Oznámení o zahájení KoPÚ v k.ú. Postřekov, 15. dnem vyvěšení je dnem zahájení pozemkových úprav,
 Od SPÚ byl doručen znalecký posudek na HOZ
pod tratí, jehož cena byla stanovena na 177 tis.
Kč, bude provedeno ověření znaleckého posudku
a svolání majitelů dotčených nemovitostí na kterých se HOZ nachází,
 3 metry k životu – 3. avizovaný průjezd vozidla
JSDHO byl odložen na září 2020,
 Značka zákaz zastavení – před kř. u č. p. 85 bude
projednáno s PČR umístění značky zákaz zastavení,
 Výměna vodovodního řadu – obec požádala o
dotaci z PK na výměnu vodovodního řadu v ulici
pod řad. domky a za starou školou. Jelikož dotace
nebyla schválena, obec přistoupí pouze k výměně
vodovodního řadu za starou školou.
Petr Anderle
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Sbor dobrovolných hasičů
I náš sbor se
zapojil do sbírky
jízdních kol pro Afriku. Při sběru železného šrotu byly
vytříděny nejzachovalejší kousky (někdy i srdcové záležitosti z mládí), které pak naši členové odvezli do sběrného místa v Domažlicích. Sbírka kol potrvá minimálně
do října. Kdo by chtěl ještě nějaký bicykl darovat, tak
dejte vědět nebo se domluvte na vedle uvedeném čísle,
pokud můžete dovézt do Domažlic sami. Je dobré najít
další uplatnění pro něco, co už je pro mnohé z nás odpadem.

Projekt „Kola pro Afriku“

Koncem května jsme si s dětmi trochu zastopovali po vsi. S mladší
skupinou jsme šli společně, starší běželi po dvou nebo
jako jednotlivci. Nápovědy děti hledaly podle topografických značek (u mostu, pomníku, kapličky a muzeí).
Cílem pak bylo hasičské muzeum, kde jsme si všichni
prohlédli našeho patrona – svatého Floriána. Starším
dětem jsme pak ještě připravili doplňující otázky ke
stopovačce a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí,
např.: Kdo byl svatý Florián? Otrok hasičů. Najdeme
ho v kanále. Komu je zasvěcena kaple v Postřekově?
Svatému Igorovi, Josefovi :-)
Věřím, že nás děti chtěly jen pobavit a samozřejmě na
všechny otázky správné odpovědi ZNAJÍ :-)

Stopovačka

Před mlýneckou poutí
jsme s mladší skupinou vyrazili na piknik ke kapličce, kde jsme si nalili do
žil trochu přeslazeného pití a zdlábli pár muffinů. Závodit už se moc dětem nechtělo, ale běhat do bláta na poli
ano :-) Nechť maminky prominou...

Procházka ke kapličcce

Na starší skupinu (tu zodpovědnější samozřejmě) zbyl úklid kolem hasičské zbrojnice. Marod se hodil jen jeden člen z týmu, ale občas mi
připadalo, že jsme tam maximálně tři, čtyři a né o deset
víc. Otázky typu „A proč to musíme dělat zrovna my?“
už jsem ani nestihla počítat. Ač jsem se snažila alespoň o
originální odměnu v podobě pouťových koláčů, s úplným nadšením jsem se nesetkala – tak příště vymyslíme
něco, co děti po takové „dřině“ více potěší..

Brigáda

Od září opět počítáme s hasičskými kroužky, bohužel zastoupení vedoucích není zrovna početné. Takže pokud

Hledá se….

by měl někdo zájem nám věnovat hodinu, dvě v týdnu a
vypomoci při kroužcích, tak dejte vědět mě nebo Honzovi Kreuzovi. Není až tak problém připravit program, ale
trochu ty děti ukočírovat. :-) Samozřejmě ještě dopředu
nevíme, kdy přesně kroužky budou, ale pokud by nám
někdo chtěl pomoci, tak za parťačku/parťáka budeme
vděční.
A teď už jen zbývá těšit se na tábor, který snad proběhne
dle plánu v druhé půlce srpna. Snad si ve zdraví užijeme
Capartice a okolí a budeme mít zase o společný zážitek
víc.
Krásné prázdniny všem přeje za SDH Postřekov
Martina Běhounková
chovky zajišťuje pořadatel akce. Vlastní
nejsou povoleny. Start je naplánován na
11:30. Začíná se od nejmladších a končí
se 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 tedy zazávodit a nebo se jenom podívat a zafandit.

Pozvánka na 10. Chospílský cyklotlon
18. července se v Chospílu uskuteční 10. ročník Chospílského cyklotlonu. Děti i dospělí si mohou 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 11:00 v Chospílu nebo předem na webu
www.mtbbiatlon.cz, kde jsou napsány i pravidla závodu.
Od 10:00 do 11:00 proběhne nástřel přihlášených. Vzdu-

Jaroslav Běhounek
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U kapličky to na pouť zase žilo
V sobotu 6. června 2020 se od 10:00 hod. konala při
příležitosti letošní Mlýnecké pouti mše svatá u kapličky Nejsvětější Trojice. Ta byla letos částečně
opravena – byla natřena střecha a nahozena nová
omítka, díky čemuž toto místo zase trochu prokouklo. Květinovou výzdobu letos opět obstarala
Monika Baštářová. Již podruhé jsme se tak na tomto
poutním místě sešli v sobotu před dnem, kdy slaví
svátek Nejsvětější Trojice – každým rokem tento
den připadá na neděli po neděli Svatodušní
(letnicích). Před samotnou mší přivítal asi 60 účastníků starosta obce Petr Anderle a Maruška Řezníčková na úvod zazpívala píseň „Za naší stodolou“.
Poté už začala mše, kterou vedl klenečský farář Ivan
Pavlíček. Na závěr mohli účastníci ochutnat chodské koláče nebo domácí chléb od Honzy Jahna. Na
zapití zde bylo pro všechny připraveno i pivo. Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněním a organizátorům, zvláště pak krojovaným, kterých i přes nepří-

Foto: Aleš Krulíkovský
zeň počasí několik přišlo. Těšíme se, až se zase u naší kapličky sejdeme o pouti příští rok – v sobotu 29. května 2021.
Jiří Knížek

Postřekovská Svatojakubská pouť 2020 - program
Pátek 24. 7.
20:00, pódium u Špillarky - Rimortis,
powermetalová kapela z Poděbrad
22:00, pódium u Špillarky - Ukradený vjecy
Sobota 25. 7.
13:30, pivní stan u Hotelu - Vrchovanka (v.z.)
15:00, fotbalové hřiště - zápas „žáci“
17:00, fotbalové hřiště - zápas
SG Postřekov - Toužim
17:00, pódium u Špillarky - Brufen
18:00, pivní stan u Hotelu - Miloslav Šobr
19:00, fotbalové hřiště - Dolejšáci (v.z.)
21:00, pódium u Špillarky - DOA rock

Neděle 26. 7.
120 let kaple sv. Jakuba Staršího
09:30 shromáždění u pomníku padlých ,
modlitba za padlé ve světových válkách, poutní procesí ke kapli, před
kaplí svatého Jakuba bude následovat
mše svatá
13:00, fotbalové hřiště - zápas „žáci“
15:00, fotbalové hřiště - zápas
SigiTeam - Postřekov A
16:00, pódium u Špillarky - Varmužova
cimbálová muzika (v.z.)
18:30, pódium u Špillarky - Dozvuk (v.z.)

Na určitá vystoupení budou vstupy zdarma, honoráře jsou hrazeny z rozpočtu obce
Vrchovanka - jedna z nejlepších dechovek v České republice jejíž muzikanti pocházejí z Mrákova a blízkého okolí.
Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic – Mistřína, která byla založena roku 1964 a je dnes pro svou muzikalitu vysoce oceňována doma i v cizině. Muzikanti se především zaměřují na autentické podání písní a tanců kyjovské oblasti, kde se narodili a kde žijí. Jejich repertoár je však mnohem bohatší, zahrnuje folklórní hudbu i z dalších
oblastí Moravy, z Čech, Slovenska, Maďarska a Rumunska.
Dozvuk. Kapela se sama rozhodla, že se vzdá své odměny, aby její fanoušci nemuseli platit vstupné. V repertoáru
této skupiny najdete největší hity české rockové a populární hudby.
Dolejšáci - postřekovská country klasika.
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