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Postřekovští v Praze oslavili 100. výročí založení Československé
obce legionářské
Oslavy 100. výročí založení Československé obce legionářské
probíhaly v sobotu 4. září v Praze, kdy se konal VI. Manifestační
sjezd této organizace, která je nejstarším veteránským sdružením
v zemi. Obec legionářská vznikla v květnu 1921 jako organizace,
která sdružovala tehdejší československé legionáře, kteří bojovali
za první světové války. V současné době jsou členy obce
nejen váleční veteráni, ale i jejich potomci, rodinní příslušníci
a příznivci.
Akce se zúčastnili i místní zástupci 1. tankové roty
„Československých legií“, kteří jsou rovněž členy ČsOL:

Jiří Řezníček, Karel Řezníček, Jan Řezníček,
Jiří Knopf a František Jasan. Na akci byli také
pozváni zástupci obce. Do Prahy se tak vydal i
starosta obce Petr Anderle a členové praporeční stráže v chodských krojích Jiří Knížek, Vojtěch Buršík a Adam Hroník.
Přibližně v 10:15 hodin ráno vyšel od sochy sv.
Václava na Václavském náměstí slavnostní
průvod Prahou, kterého se zúčastnilo na 700
členů legionářské obce a hostů. Průvod prošel
ulicí Na Příkopě a Hybernskou ulicí pokračoval k Národnímu památníku na Vítkově. Na
Čestném dvoře NP Vítkov pak proběhl slavnostní nástup, pietní akt a proslovy čestných
hostů, mezi kterými byl i starosta naší obce.
Ten poděkoval ČsOL za dlouholetou spolupráci a popřál hodně zdaru do dalších let. Následně pak se členy praporeční stráže předal pamětní stuhu obce Postřekov za udržování tradic
legionářů Chodska na spolkový prapor legionářské obce. Bezprostředně poté zahrála na
Čestném dvoře Ústřední hudba AČR.
Ve 13 hodin pak ve Slavnostní síni NP předal
předseda legionářů medaile, mezi oceněnými
byl i náš starosta.
Program na Vítkově pokračoval až do 18 hodin. K vidění byly dobové tábory a výzbroj
československých vojáků z let 1914-1945, historická technika z první a druhé světové války,
prezentace Armády ČR, dynamické ukázky pro
veřejnost, soutěže pro děti či výstava o historii
ČsOL. Uvnitř památníku také probíhala setkání
s potomky legionářů a různé přednášky.
Přejeme Československé obci legionářské hodně zdaru do dalších let a děkujeme za výbornou
dlouholetou spolupráci. Za připomenutí určitě
stojí, že ČsOL např. financovala zhotovení pamětní desky všem legionářům Postřekova, která byla odhalena v roce 2019 ve vestibulu
obecního úřadu.
Jiří Knížek
předseda kulturního výboru
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Informace ze zářijového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:
 Obecně závaznou vyhlášku obce Postřekov č. 2/2021 o









stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí a stanovuje místní koeficient ve výši
2,0,
Obecně závaznou vyhlášku obce Postřekov č. 3/2021 o
zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství,
zadání VZMR s názvem „Zpracování PD Bednána –
transformace“ zpracovateli: Jakub Baštář, Postřekov –
Mlýnec 32, 345 35 Postřekov, IČ: 87672014 za nabídkovou cenu 154 000 Kč,
pronájem části pozemku parc. č. 3407/1 k.ú. Postřekov
o celkové výměře 50 m2 dle situačního nákresu za celkovou cenu 100 Kč/rok,
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0017538/SoBS VB/1,
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
ČEZd_SoBS VB 2033/IV-12-0018497,
výjimku v počtu dětí na třídu na období od 1. 9. 2021
do 31. 12. 2021.

Zastupitelstvo neschválilo:








 finanční příspěvek na vydání knihy Jacka Flora

„Zelená penze“.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 informace starosty:
 Informace k realizaci staveb:
 Rekonstrukce ZŠ – problémy s elektrickou pře-

ložkou a poškozenými elektrospotřebiči v ZŠ.
Oprava bude hrazena z pojistky zhotovitele.
Napojena je tělocvična a v zimních měsících ji

bude možno využívat.
Obytná zóna pod tratí – stavba byla zahájena.
Parkoviště u obecního úřadu – vícepráce za
změna povrchu oproti dokumentaci pro územní
řízení - změna z dlažby „I“ na zatravňovací
dlažbu a dále předpoklad vícenákladů za uložení kabelů do chrániček.
 Výměna kotle v budově obecního úřadu –
s ohledem na problémy při zpracování PD bude
navržena výjimka na zadání VZMR na výměnu
kotle.
Podána žádost o dotaci IROP prostřednictvím
MAS Český les na nové vytápění v hasičské zbrojnici s termínem realizace v roce 2022 a žádost o
dotaci na účelovou neinvestiční dotaci pro jednotku
JSDHO na odbornou přípravu a uskutečněné zásahy mimo územní obvod zřizovatele.
Předání stuhy od obce Postřekov na prapor Československé obce legionářské v rámci VI. Manifestačního sjezdu ČSoL.
Proběhla daňová kontrola na čerpání dotace na
opravu střešní krytiny na kapli sv. Jakuba v roce
2019 a současně byla zahájena další daňová kontrola na čerpání dotace na opravu fasády v roce
2020.
Hospodaření v lesích obce – v letošním roce činí
prozatím kůrovcová těžba 2,5 tis. m3, bude vyhlášen dotační titul na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v roce 2020 - dotace 383 Kč/m3, připravuje se prodej dřeva formou burzy.
Návrh na zapojení veřejnosti do zalesňování po
kůrovcové těžbě. V letošním roce se zkušebně připraví jedna mýtina a pokud se akce podaří je možno ji na jaře zopakovat.
V tělocvičně byl dokončen akustický strop – je
zřejmá výrazná pozitivní změna v dozvuku.







Petr Anderle, starosta

Připomenuli jsme si 110. výročí narození gen. Josefa Buršíka
V sobotu 11. září uplynulo přesně 110 let
od narození postřekovského rodáka a válečného hrdiny Josefa Buršíka.
Jako každým rokem jsme si výročí jeho
narození připomenuli již tradičním střeleckým memoriálem. Samotnou soutěž předcházely pietní akty. V 10 hodin ráno se zástupci obce, 1. tankové roty Aktivních záloh „Československých legií“, Československé obce legionářské – Jednoty Rokycany a místní občané shromáždili před obecním úřadem, kde byla položena kytice
k pamětní desce připomínající všechny
místní legionáře v obou světových válkách.
Následně se zúčastnění přesunuli za zvuků
pochodu k pomníku před rodným domem
gen. Buršíka u Vavroušků. Po položení
věnců a uvítání místostarostou obce

pokračování článku na straně 3
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Ondřejem Cibulkou se slova ujal pan Václav Volfík, který ve stručnosti
připomenul životní cestu gen. Buršíka. Poté zazpívala Jana Bubníková
společně s Alešem Kuželkou dvě chodské písničky. Se svým projevem
vystoupil i zástupce velitele Aktivních záloh 73. tankového praporu
mjr. v. z. Milan Mojžíš, který následně předal i některá ocenění. Na
závěr zazněla hymna České republiky a čestná salva za zvuků večerky
celou akci ukončila.
Pro zájemce byla také otevřena Pamětní síň na obecním úřadě, kde bohatou historii obce, podávanou z úst Václava Volfíka, obdivovali
zejména naši letošní hosté – zástupci 72. mechanizovaného praporu
z Přáslavic, který nese čestný název „Generálmajora Josefa Buršíka“.
Ti také do Pamětní síně darovali medaili gen. Buršíka, která se v jejich
praporu uděluje.
Tím skončila veřejná část memoriálu a následovala samotná střelecká
soutěž na Svazarmu. Pohár starosty obce za střelbu ze samopalu získal
Martin Výlet. Celkově se pak na prvním místě umístil Petr Vošický, na
2. místě Martin Výlet a 3. místo obsadil místní Jiří Knopf.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se sobotní akce zúčastnili
(zvláště těm v chodských krojích) a přišli si tak připomenout tohoto
významného postřekovského rodáka. Děkujeme také všem, kteří pomohli s organizací a hladkým průběhem akce. Zvláště pak děkujeme
Jaroslavu Kučerovi za ozvučení.
Jiří Knížek, předseda kulturního výboru
autor fotografií: Aleš Krulíkovský

Rozpis cvičení ASPV a fotovzpomínka na rozloučení s prázdni-
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Hotel U Nádraží
- projednání konečné podoby
sálu proběhne 13. října
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem obecního úřadu
Postřekov pozval na veřejné projednání dopracované a konečné podoby rekonstrukce „Hotelu
U Nádraží“.
Veřejné zasedání proběhne 13. října 2021
od 17:30 hodin v sále Hotelu U Nádraží.
Návrh konečné podoby bude prezentován přímo autory návrhu – Annou Svobodovou, Ondřejem Blahou, Vojtěchem Beranem a Radkou
Kurčíkovou.
Jste srdečně zváni. Určitě přijďte!
S úctou Ing. arch. Aleš Kuželka
Přiložené obrázky: dvě varianty vzhledu sálu:
a) přiznaný krov, b) strop

Informace k Posvícenské zábavě
Posvícenská zábava proběhne v sobotu 16. října od
19:00 hod. v obecním sále. Na úvod vystoupí dětský
soubor Postřekov, po kterém k tanci a poslechu zahraje
dechová hudba Domažličanka. Účast v krojích vítána.
S ohledem na platná protiepidemická opatření informujeme, že vstup na akci bude možný pouze s platným certifikátem Ministerstva zdravotnictví.
Jiří Knížek, předseda kulturního výboru
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