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MĚSÍČNÍK OBCE POSTŘEKOV

Vážení spoluobčané,
opět se již nacházíme v adventním čase, v čase, který by
měl patřit radostnému očekávání přicházejících svátků,
rozjímání a dobročinnosti, ale i ohlédnutí za uplynulým
rokem. Bohužel i přes přání a naději v zlepšení situace
kolem koronaviru jsme si museli znovu projít i v
letošním roce nouzovým stavem a opatřeními, které
znepříjemňují každodenní život a stále není vidět pomyslné světlo na konci tunelu. Nejhorší však přišlo v
podobě ztráty našich nejbližších. Buďte proto prosím
opatrní na své zdraví i ohleduplní k okolí, snad se toho
světla brzy dočkáme a budeme se moci vrátit zase zpět k
době plné běžných starostí a radostí.
Nyní mně dovolte zabilancovat nad uplynulým rokem.
Jak jsem již zmínil, rok byl plný omezení, po mnoha desetiletích se nemohl konat tradiční masopust, museli
jsme oželit bálovou sezónu, a tudíž bylo celkově málo
kulturních akcí. Z těch mála alespoň mohla proběhnout
Svatojakubská pouť, kdy již podruhé proběhlo vyhodnocení soutěže „Potřekovo pěkná ves“ o nejhezčí květinovou výzdobu. Tady bych rád poděkoval soutěžícím za
krásné zahrádky a květinovou výzdobu, a zvláště bych
chtěl poděkovat jménem svým i celého zastupitelstva
všem spoluobčanům, kteří se podílejí na úklidu veřejných prostranství a zkrášlování celé obce. Všichni si zasloužíte velké uznání, děkuji.
I letošní rok byl velice náročný, dokončily se sociální
byty, místní komunikace kolem mateřské školky a místní
komunikace za starou školou. Ale nejnáročnější bylo
rozběhnout rekonstrukci základní školy, i přes počáteční
potíže se to podařilo, a rekonstrukce je v plném proudu.
V polovině prosince bude hlavní část pod „střechou“ a
věřím, že i přes dnešní složitou dobu ve stavebnictví se
podaří I. etapu v termínu dokončit. Doplňuji, že propojení s tělocvičnou bude zachováno a bude dostavěno po
položení střešních panelů.

Další velkou akcí je zasíťování stavebních parcel v
lokalitě pod tratí, které se již chýlí ke konci, avšak s
výjimkou zasíťování pro připojení elektrické energie,
kdy z důvodu neshody ocenění věcných břemen
společnost ČEZ zaslala dodatek ke smlouvě s
prodloužením realizace do 30. 1. 2023. Celkově i v
jiných směrech je dnešní situace způsobená pandemií
složitá, kdy dochází ke zpoždění dodávek i plnění
smluvních vztahů. Z tohoto důvodu došlo i ke zpoždění
modernizace veřejného osvětlení a výměny kotle v
budově obecního úřadu. Nicméně i přes uvedené komplikace se podařilo mnoho dalších projektů dokončit:
vydání nového územního plánu, výstavba parkovacích
stání u obecního úřadu, vybavení sálu novými stoly, vybudování nových herních prvků v zahradě mateřské
školky, ošetření významných stromů u hřiště, oprava
dveří na kapli, rekonstrukce stropního podhledu v
tělocvičně, vybavení JSDHO a příprava vytápění v
hasičské zbrojnici. Je toho poměrně dost a dokonce se ke
mně dostala hláška, zda snad obec něco nevyhrála ve
sportce, když tolik utrácí. Ne nevyhrála, ale téměř
všechny uvedené projekty jsou spolufinancovány z
dotačních titulů, níže uvádím získané dotace v roce
2021:

Projekty za využití dotací z Plzeňského kraje


Rekonstrukce stravovacího pavilonu
ZŠ Postřekov (část stavební)
Dotační titul:
Náklady akce:
Dotace:

Individuální dotace ORR 2021
6 438 201 Kč
3 000 000 Kč



Rekonstrukce stropního podhledu tělocvičny
Dotační titul:
Náklady akce:
Dotace:

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021
597 418 Kč
350 000 Kč
Pokračování článku na straně 2
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Pokračování úvodního článku, část „Projekty...“


Rekonstrukce části elektroinstalace
ZŠ Postřekov (v rámci rekonstrukce ZŠ)
Dotační titul: Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021
Náklady akce:
1 133 656 Kč
Dotace:
400 000 Kč



Vybudování parkovacích stání u obecního
úřadu

Projekty za využití dotace PRV prostřednictvím MAS Český les:


Dotační titul: Podpora provádění operací v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje
Náklady akce: 307 720 Kč
Dotace:
203 451 Kč


Dotační titul:
PSOV PK 2021 - Projekty obcí
Náklady akce (skutečné): 790 601 Kč
Dotace:
300 000 Kč


Ošetření významných stromů v obci Postřekov
Dotační titul: Adaptační opatření v ochraně přírody
2021
Náklady akce: 53 482 Kč
Dotace:
48 000 Kč



Vybavení hřiště MŠ herními prvky při rekonstrukci ZŠ a MŠ v Postřekově
Dotační titul: Podpora provádění operací v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje
Náklady akce: 427 572 Kč
Dotace:
342 057 Kč

Projekt za využití dotace Ministerstva
kultury:


Oprava kaple sv. Jakuba – oprava vstupních
dveří a dveří do sakristie
Dotační titul:

Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím ORP
Náklady akce: 128 231 Kč
Dotace:
81 000 Kč

Obec Postřekov: JSDHO Postřekov, kat. III
Dotační titul: 2021 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy
Náklady akce: 39 184 Kč
Dotace:
19 592 Kč

Vybavení sálu kulturního domu

Projekt za využití dotace Ministerstva pro
místní rozvoj:


Oprava MK 18c v OZ v Postřekově
Dotační titul: Podpora rozvoje regionů 2019+
Náklady akce:
733 500 Kč
Dotace:
647 398 Kč

V příštím roce budeme pokračovat především v rekonstrukci základní školy, dokončení obytné zóny pod tratí a je
naplánováno dokončení chodníku u mateřské školky. Dále v závislosti na získání dotace proběhne výstavba chodníku na Klenčí p/Č a cyklostezky směrem na Nový Kramolín.
Děkuji zastupitelům za jejich práci, především místostarostovi Ondřeji Cibulkovi za zpracování projektů a předsedovi kulturního výboru Jiřímu Knížkovi za přípravu a organizaci kulturních akcí.
Přeji krásné a poklidné prožití adventního času, a hlavně všem přeji pevné zdraví a naději.
S úctou Petr Anderle, starosta

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

Obecně závaznou vyhlášku obce Postřekov č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se zvýšení poplatku na 650 Kč na fyzickou osobu, úleva pro občany nad 70 let zůstává na stejné úrovni,
finanční balíček ve výši 400 tis. Kč na příspěvky místním spolkům a občanům obce na sportovní a kulturní akce,
zadání pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu KD č.p. 197 ve variantě uzavřeného stropu ve střední části sálu s otevřením v prostoru nad galerkou a pódiem,
prodej pozemku parc. č. 2559/2, druh pozemku zahrada, k.ú. Postřekov o výměře 19 m2 za cenu 400 Kč/m2,
prodej pozemku parc. č. 4/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Postřekov o výměře 619 m2 za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 325,87 Kč/m2,
uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení el. zařízení s termínem realizace do
30. 1. 2023 (zasíťování pozemků v lokalitě pod tratí),
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016165/VB/01,
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohody o umístění stavby č. IV-12-0018870/SoBS VB/1,
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Pokračování článku Informace z listopadového zasedání zastupitelstva



podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na rekonstrukci základní školy – I. etapa,
rozpočtové opatření č. 5/2021.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:






návrh rozpočtu na rok 2022,
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Postřekov,
zprávy z kontrol finančního výboru,
informaci o vývoji investičních fondů AMUNDI,
informace starosty:
 Pozemková úprava Postřekov – byl vybrán zpracovatel a bude svoláno úvodní jednání, které zajišťuje Státní
pozemkový úřad.
 V rámci modernizace veřejného osvětlení bude doplněno 11 světel na vytipovaná místa, z toho 5 na stávající
sloupy.
 Nabídka společnosti RDG Advisory s.r.o. na řízení dotačních projektů z OPŽP na rekonstrukci základní školy.
Petr Anderle

Divadelní zájezd ve znamení exkurze do minulosti
V sobotu 13. listopadu se konal zájezd do Prahy. Z Postřekova jsme
odjížděli v 7 hod. ráno a krátce po
půl desáté jsme dorazili před budovu
Hlavního nádraží v Praze. Odtud
jsme se vydali do muzejního komplexu Národního muzea na Václavském náměstí, který tvoří jak historická budova, tak i sídlo bývalého
Federálního shromáždění. Obě tyto
budovy jsou propojeny podzemním
tunelem. Celá historická budova muzea prošla významnou rekonstrukcí
a byla znovu otevřena 28. října 2018
při příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky. Mohli
jsme si prohlédnout zajímavé tradiční expozice jako např. „Sál minerálů“,
přírodovědeckou
expozici
„Zázraky evoluce“ se známou 22,5
metru dlouhou kostrou plejtváka
myšoka, nebo expozici „Dějiny 20.
století“. V současné době jsou zde
také k vidění výstavy „Volejbalové
století“, „Olympijské Tokio“ či
„Poklady numismatických sbírek“ a
mnohé další. Vedle exponátů jsme

mohli obdivovat i krásně zrekonstruované prostory Panteonu s četnými
sochami a bustami slavných osobností českých dějin, nebo pozoruhodnou hlavní dvoranu se schodištěm. Novým lákadlem muzea je i
kopule s neobvyklým výhledem na
město.

opět společně zavítat do Prahy a navštívit nejen některé z našich divadel, ale i nějaké další zajímavé místo
našeho hlavního města, jakým bylo
při letošním zájezdu bezpochyby i
Národní muzeum.
Jiří Knížek,
předseda kulturního výboru

Druhým bodem programu byl muzikál Galileo v Divadle Hybernia na
Náměstí Republiky. Napínavé představení, které nás vtáhlo do dob italské renesance, trvalo něco málo přes
dvě hodiny i s přestávkou. Na pódiu
se objevili např. Tomáš Novotný
v roli Galilea, Michal Kavalčík, Josef Vojtek, Ivan Vodochodský,
Mojmír Maděrič nebo Bohouš Josef
a další. Po představení jsme opět
vyrazili zpět do Postřekova, kam
jsme přijeli kolem 20. hodiny večerní.
Jsme rádi, že se nám po roce pauzy
letos konečně podařilo na představení vyjet a doufáme, že i
v následujícím roce budeme moci

Poděkování dárcům krve
I v letošním roce 2021 - covidovém, těžkém - darují naši obětaví spoluobčané to
nejdražší, svoji krev.
Plaketu prof. Janského od oblastního výboru ČČK obdrželi:




bronz za 10 odběrů: Petra Matasová
stříbro za 20 odběrů: Jiří Frei
zlato za 40 odběrů: Ing. Jan Kreuz, Ing. Jan Matas, Lukáš Pittr.

Všem patří náš obrovský obdiv a dík.
Za VR ČČK PhDr. Anna Kuželková
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V anketách o budoucí podobě sálu
zvítězila konzervativnější varianta

P O S T Ř E K O VS K Ý ZP R A V O D A J

množství připomínek.

V uplynulých týdnech mohli naši občané hlasovat
v anketě o budoucí podobě obecního sálu. Tato anketa
probíhala jak papírovou formou, kdy byly hlasovací lístky přiloženy k poslednímu vydání zpravodaje, tak i elektronicky, kdy byla anketa dostupná skrze odkaz zveřejněný na webu a facebookovém profilu obce. V anketě
byla hlavním bodem otázka podoby sálu. Vybíralo se ze
dvou variant, které po diskusi v rámci zastupitelstva
předložili autoři vítězného návrhu. První – odvážnější –
variantou byla možnost otevření sálu do krovu, druhou
pak varianta – konzervativnější – ponechání stropu na
sále s tím, že do krovu se otevře pouze prostor nad pódiem a galerkou. Mimo to se mohli účastníci ankety také
vyjádřit k celkovému návrhu rekonstrukce hotelu
v rámci svých připomínek.
V elektronické anketě se podař ilo během 17 dní shr omáždit celkem 137 hlasů. Celkem 103 hlasů (75,2 %)
bylo pro ponechání stropu na sále, 34 (24,8 %) pak pro
otevření do krovu. Mimo to mohli účastníci elektronické
ankety ohodnotit, jak moc jsou spokojeni s celkovým
návrhem rekonstrukce. Nejvyšší známkou (10) ohodnotilo návrh celkem 41 respondentů (29,9 %), nejnižší
známku (1) udělilo návrhu celkem pět respondentů (3,6
%). Celkově lze pak říci, že větší část občanů celkově
hodnotí návrh rekonstrukce pozitivně. Známkou 6 až 10
ohodnotilo návrh 111 respondentů, což je 81 %. Neutrální známka 5 pak byla udělena 14krát (10,2 %) a známky
1 až 4 zde byly zastoupeny celkem v 12 případech (8,8
%). Vedle toho se podařilo získat i několik připomínek
k návrhu, ať už k samotným variantám rekonstrukce, tak
i k přestavbě „krčku“ apod.

Celkově se tedy obyvatelé naší obce, nebo alespoň ti,
kteří se v anketě vyjádřili, ve většině přiklonili
k variantě ponechání stropu na sále. Na uplynulém zasedání zastupitelstva bylo i k tomuto faktu přihlédnuto a
byla schválena varianta, která počítá právě
s ponecháním stropu na sále.
V průběhu konání anket se o variantách rekonstrukce
diskutovalo všude možně a mnohdy to byly až vyhrocené situace. Na jedné straně stáli ti, kteří prosazovali odvážný návrh, který by našemu sálu vtiskl úplně jinou
tvář, na druhé straně pak zastánci dnešního vzhledu sálu,
kteří si nepřáli sál v takové míře změnit. Podle mého
názoru obě varianty mají něco do sebe a určitě ani jedna
z nich není úplně „hloupá“. Našli bychom určitě mnoho
pro a proti k oběma řešením. Nakonec zvítězila varianta
zavřená, což ve spíše konzervativním Postřekově není až
tak překvapivé. I tak je vítězný návrh v mnoha věcech
inovativní a na své si přijdou i ti, kteří byli zastánci odvážnější varianty.
Jiří Knížek, předseda kulturního výboru

Prostřednictvím papírové ankety dor azilo do schr ánky obecního úřadu celkem 147 hlasů. Celkem 121 hlasů
(82,3 %) bylo pro ponechání stropu na sále, 26 (17,7 %)
pak pro otevření do krovu. I zde se podařilo získat
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Podzim u hasičů

ma „důležitá telefonní čísla“, mně osobně jedno zobrazení hasičské 150tky vyvolalo úsměv na tváři.

Se začátkem školního roku jsme se opět pustili do práce
a začali jsme pravidelně trénovat hasičské dovednosti a
týmového ducha s mladšími i staršími odvážlivci. Někdy
v tělocvičně, jindy u hasičárny. A jak to tak u hasičů
bývá, občas se musí i trochu brigádničit a tak jsme posbírali u babiček, tet a strejčků hrábě a uklidili si „před
vlastním prahem“, tj. na hřišti u hasičské zbrojnice. Děti
samozřejmě opět potrénovaly skok do kontejneru i do
hromady listí, ale na konci za nimi byl vidět i pořádný
kus práce. Za odměnu jsme je vyvezli na dílský kuželník, kde dle slov dohlížejících padaly samé devítky a
navíc byly děti prý celou dobu hodné. Na nástěnce u
Špillarky si pak můžete prohlédnout obrázky dětí na té-

Abychom dětem měli co předávat a mohli jsme vůbec
kroužky mladých hasičů vést, zúčastnili jsme se poslední říjnový víkend školení vedoucích mládeže. Asi nejvíc
zajímavý byl branný závod v praxi, ale určitě jsme se
dozvěděli i spoustu dalších důležitých informací
z hasičského světa. Po zvládnutí zkoušek jsme v naší
krátké řadě vedoucích s radostí přivítali Petru Vogeltanzovou.
Co přinesou další dny a týdny nikdo netuší. Ale já bych
Vám ráda za SDH Postřekov popřála klidný adventní
čas a pod stromkem „jen“ velký balík ZDRAVÍ.
Martina Běhounková

Tradice v obrazech - přijměte pozvání na domažlickou vernisáž
Projekt Tradice v obrazech, který vzniká pod záštitou OSA a pod rukama týmu kolem fotografa Václava Šilhy, má
první hmotné výsledky. V Centru FotoŠkoda bylo vytištěno prvních 12 fotografií o velikosti 120 x 80 cm. A právě
tyto vybrané „obrazy“ si budete
moci prohlédnout od 7. 12. v Kulturním centru Pivovar Domažlice.
Vernisáž
výstavy
proběhne
od 17:00 hod. a určitě přitom zazní
i několik chodských písní v podání
sólistů Národopisného souboru.
Výstava bude postupně rozšiřována o další fotografie a zároveň bude putovat po celých Čechách. V
příštím roce bude možné ji vidět
například v budově Českého rozhlasu Plzeň, a také se ještě jednou
vrátí do Domažlic, konkrétně do
Chodského hradu.
www.tradicevobrazech.cz
foto: Václav Šilha
retuše: Michaela Pupíková
světlo a video: Jiří Vidman
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Povedený halloween
Letošní halloweenský lampionový průvod prohlašujeme za
hodně povedený!!!!
Ve středu 3. listopadu od 17 hodin se začala strašidla scházet
u Hotelu, kde už to blikalo a DJ Kolmaha pouštěl strašidelné
písničky. Chvilku po půl šesté vyšel průvod do ulic Postřekova. Vzali jsme to křížem krážem z dolejšku, kolem školky,
k autobusové zastávce a kolem krámu do cíle k tělocvičně.
Po cestě nechyběla strašidla různých kategorií, která bafala z
křoví nebo i z řeky. Sešlo se tolik dětí a rodin jako ještě nikdy na žádné z našich akcí a bylo to famózní. Odhadem tipujeme cca 180 - 200 dětí. Když k tomu připočteme rodinné
příslušníky, tak se dal průvod přirovnat k tomu masopustnímu. Všichni měli připravené krásné masky (několik jich bylo
pěkně strachlivých) a lampionky prosvítily celou ves. Všechny napečené a nakoupené dobroty se snědly do posledního
drobečku. Světelná show od Fireflies Poběžovice byla skvělou tečkou na závěr.
Jsme velice rádi, že se nám v letošním roce povedlo uspořá-

dat alespoň dvě akce pro děti. Děkujeme SDH Postřekov za poskytnutí prostoru a dozoru při závěrečné show a DJ Kolmahovi za hudební a světelnou
produkci.
Máme jenom jednu připomínku: strašidýlka, zbylo
po vás spoustu nepořádku. Příští rok se polepšíte a
odpadky dáte tam, kam patří, že jo?
Monika Baštářová
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Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012
povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN
EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je
vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Zákaz užívání budou
mít kotle 1. a 2. emisní třídy, starší kotle bez označení emisním tříd
a také kotle, které si šikovní kutilové vyrobili sami. Při porušení
pravidla hrozí pokuta 50 000 Kč.
Plzeňský kraj připravuje další výzvu na kotlíkové dotace, jejíž cílem je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.
O přidělení dotace tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení
elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. „předžádosti“ v aplikaci
eDotace v dotačním titulu „Předžádost - Pořízení ekologického
vytápění pro nízkopříjmové občany“ v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“, který byl schválen dne 11. října 2021 usnesením Rady Plzeňského
kraje č.1218/21.
Od 15. listopadu 2021 do 12. ledna 2022 nebo do vyčerpání
předběžné alokace ve výši 270 mil. Kč si mohou potenciální žadatelé vyplnit na webových stránkách Plzeňského kraje předběžnou žádost, tzv. „předžádost“, se základními údaji o
žadateli a novém zdroji vytápění.
Vyplněním předžádosti, kterou žadatel vyplní na webových stránkách Plzeňského kraje v aplikaci eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost, získá kraj informace o celkové částce požadované alokace, o kterou poté
požádá Ministerstvo životního prostředí.
V případě podání předžádosti si potenciální žadatelé zajistí automatické elektronické podání své žádosti do
budoucí výzvy, která bude vyhlášena nejdříve začátkem roku 2022.

Základní podmínky získání dotace
1. Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti,
tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém
domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
2. Momentálně topím kotlem na pevná paliva s ručním
přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN
303-5.
3. Chci si pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s
max. výší dotace 130 000 Kč nebo plynový kondenzační kotel s max. výší dotace 100 000 Kč. Podpora
bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna
2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.
4. Jsem důchodce a všichni členové mé domácnosti jsou
ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně.
(automaticky způsobilí pro dotaci)
5. Výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, v roce 2020, nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč
čistého příjmu na osobu měsíčně. (běžné příjmy –
zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek)
6. V domácnosti se mnou žijí děti, u kterých se započítávají příjmy ve výši 0 Kč. (studenti do 26 let)

Modelové příklady
1. Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých
a dvou dětí: rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady
čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x 170 900 Kč),
tzn. každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého
měsíčně.
2. Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem: rodič mohl
mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x 170
900 Kč), tzn., mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého

měsíčně.
3. Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi: rodič mohl
mít v roce 2020 čistý příjem až 512 700 Kč (3 x 170
900 Kč), tzn., mohl vydělávat až 42 725 Kč čistého
měsíčně.
4. Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku: dohromady mohli
mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč,
přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce
(3x 170 900 Kč).

Kdy a kde si mohu podat předžádost
Od 15. listopadu 2021 do 12. ledna 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace ve výši 270 mil. Kč si mohu vyplnit na webových stránkách Plzeňského kraje v aplikaci
eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost předběžnou žádost, tzv. „předžádost“, se základními údaji o
mně a novém zdroji vytápění. V případě podání předžádosti si zajistím automatické elektronické podání své
žádosti do budoucí výzvy, která bude vyhlášena nejdříve
začátkem roku 2022. Podáním předžádosti získám pořadové číslo a vyčkám na vyhlášení výzvy, o kterém budu
informován emailem, který jsem uvedl při registraci v
aplikaci eDotace.
https://www.plzensky-kraj.cz/kotlikove-dotace-1
tel.: 377 195 099, email: kotliky@plzensky-kraj.cz
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5. POSTŘEKOVSKÁ SBÍRKA
PRO PEJSKY A KOČIČKY
ZE ZÁCHYTNÉ STANICE
VALCHA U DOMAŽLIC
KDY: od pondělí 6. 12. do soboty 11. 12. 2021
CO MŮŽETE DAROVAT:
psí a kočičí pamlsky, konzervy, piškoty, masové kapsičky, hračky, obojky, vodítka a staré (ale čisté) deky
POZOR: nevybíráme granule!!!
SBĚRNÉ MÍSTO:
Špillarka – vyznačené místo u vchodových dveří (kdykoliv během
dne, večer vždy sklidíme)
Všem děkují chlupáči z Valchy

Národopisný soubor Postřekov srdečně zve
na

adventní koncert, který se koná

v sobotu 18. prosince 2021 od 18:00
v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem.

Vystupuje:
Národopisný soubor Postřekov se svou
dudáckou kapelou a Dětský soubor Postřekov.
Koncert plánujeme živě vysílat po internetu, takže
se uskuteční i v případě nemožnosti přítomnosti diváků.
POSTŘEKOVSKÝ ZPRAVODAJ
PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO
SAMOSPRÁVNÍHO CELKU
Vydavatel: Obecní úřad Postřekov

Redakce: Radek Zuber, Jana Zuberová
Zasílání příspěvků: zpravodaj.redakce@obecpostrekov.cz

Uzávěrka příštího čísla: 18. prosince 2021

