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Nové zvony pro kostel v Klenčí
Vážení přátelé,
neodmyslitelnou dominantou chodského městečka Klenčí je po celá
staletí kostel sv. Martina se svou
architektonicky velice zdařilou věží.
Jeden z místních farářů páter Bohdal, který do Klenčí přišel z Moravy
– mimochodem druhý prastrýc naší
velké herečky Jiřiny Bohdalové –
říkával: „Kostel v Klenčí, toď katedrála horního Chodska“. Natolik mu
zdejší chrám imponoval.
Tato stavba není jen centrem
a srdcem farnosti, městečka a přilehlých obcí Postřekova, Dílů, Capartic,
Draženova, Ždánova a blízkých
samot, ale měl by být místem potkávání; a tím do jisté míry skutečně je!
Kolik radosti zažívá při křtech nebo
svatbách a na druhou stranu je i důstojným svědkem bolesti a žalu při
pohřebních rozloučeních bez ohledu
na to, zda nebožtík do kostela
chodil, nebo ne. Vždyť to je to poslední, co pro naše zemřelé můžeme
učinit – totiž rozloučit se s nimi
v samotném srdci zdejšího kraje.
A k těmto událostem – veselým
i smutným – od nepaměti patřil hlas
zvonů, které oznamují nejen církevní
a společenské události a obřady, ale
jsou tepem času a charakterem naší
společnosti. Jejich hlasy jsou důkazem žijící evropské historie a kultury
obdivující Boží prozřetelnost a stvoření. Proto naši předci chovali
k zvuku zvonů velikou úctu. Tak
tomu bylo i v Klenčí.
Když byla v polovině 18. století
dokončena stavba současné věže, byl
do zvonové stolice zavěšen pozdně
středověký zvon P. Maria z poloviny
15. století, pocházející z předešlé
věže původního gotického kostela.

Ten se dochoval do dnešních dnů,
avšak jeho hlas už desítky let
nikdo neslyšel pro špatný stav dubového závěsu a srdce. Druhým nejstarším dochovaným zvonem je tzv.
Lomikarův umíráček, ulitý po Lomikarově smrti na konci 17. století
klatovským zvonařem Pricqueyem.
Italský šlechtický rod Stadionů,
sídlící na zámku v Trhanově, v 18.
stolení klenečskému kostelu daroval
další 3 zvony, z nichž pouze jeden
přečkal rekvizice 1. sv. války. Je to
zvon sv. Barbora, který oznamoval
úmrtí zdejších občanů. Po 1. světové
válce byly pořízeny z darů místního
obyvatelstva dva nové velké zvony,
které byly za 2. sv. války zrekvírovány nacisty. Nejstarší středověký
zvon P. Maria se podařilo uchránit
jen proto, že zdejší farníci jej
na začátku války jedné noci sejmuli
z věže a zakopali pod lavice
v kostele. Ona jáma je pod podlahou
lavic do dnešních dnů. A tak v roce
1945, po ukončení válečných útrap,
jsou ve věži 3 zvony: P. Maria,
sv. Barbora a Lomikarův umíráček.
V roce 1995 byl za faráře Františka
Štribla pořízen a slavnostně požehnán zvon sv. Václav. Jedná se
o zvon z roku 1852 pocházející
z opuštěného příhraničního kostela.
Jeho hlas slýcháte každý den, když
ráno, v poledne a večer zvoní
tzv. klekání, nebo při jiných událostech a obřadech. Ostatní 3 staré zvony zatím nelze používat pro špatný
stav dubových závěsů, ložisek
a otluků srdcí.
Protože ve zvonové stolici jsou místa pro další dva větší zvony, vzešla
mezi farníky myšlenka – doplnit
původní počet zvonů. Pořídit tedy
dva nové a ostatní historické stávají-
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cí zvony zprovoznit. Na dva nové
zvony je již našetřeno díky mnohým
dárcům z obcí celé farnosti. Tyto
dva nové zvony – velký sv. Martin
a menší sv. Karel Boromejský a blahoslavený Karel I. byly odlity mistrem zvonařem Michalem Votrubou
15. května v Myslkovicích. Na fotografiích si můžete prohlédnout jejich
formy. Společně se zvony byly ulity
i dva cimbály k stávajícímu věžnímu
hodinovému stroji. Až našetříme
zbývající částku na elektroinstalaci,
elektrický lineární pohon a opravu
zvonové stolice, budou zvony
požehnány a instalovány do věže.
Když budou pak zvonit všechny společně, budou tvořit akord těchto
tónů: A´ d´´ f ´´a´´ c´´´ d´´´.
Touto formou bych chtěl moc poděkovat všem těm, kteří podporují toto
dílo. Vždyť hlas zvonů je krásným
koloritem života každého městečka
či obce naší milované vlasti.
P. Ivan Pavlíček - farář
Foto nového zvonu - „sv. Karel“
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Nežít nadarmo – Josef Korejz
Blatinský
Do široka otevřeného srdce silně věřícího estéta, kronikáře, malíře a etnografického dokumentaristy Josefa Korejze Blatinského, byla vtěsnaná celá naše tehdejší Československá vlast. Nejvíce ztvárňoval svou domovinu a
lidičky v Orlických horách, ale podle rozsahu prací vytvořených na Slovácku, byl v šedesátých letech právě
tímto koutem země doslova učarován. Souhrou náhod
soubor mnoha až nyní objevených maleb a dokumentačních snímků s překvapivým pozitivním emočním nábojem, utváří nový most do minulosti, pomocí něhož lze
kráčet dosud nevídanou cestou našich předků, z nichž
mnozí ještě žijí. Nepromeškejme tuto příležitost. Motto
Blatinského „Nežít nadarmo“ je pro nás všechny výzvou, společným příběhem.
Projekt „Nežít nadarmo“, který spolu s Veličanem panem Luďkem Mikáčem, pamětníky a jejich potomky,
vlastivědnými a folklorními nadšenci aktuálně v této
nelehké době vytváříme, má za cíl udělat radost a zaznamenat neodkladně, co se skutečně prožilo v přítomnosti
Josefa Korejze Blatinského. Zpřehlednit, vystavit a publikovat rozsah Blatinského děl a pomocí moderních
technologií usnadnit generační komunikaci s vazbou na
minulost, estetiku, lidovou tvorbu a folklor.
Josef Korejz - Blatinský (3. 5. 1909 - 28. 5. 1989) se
narodil v Javornici v milované osadě Blatiny, po níž převzal svůj malířský pseudonym. Po studiu na rychnovském gymnáziu se chtěl stát malířem, ale sociální poměry mu v jeho snu bránily. Josef Korejz navštěvoval kurzy pro samouky u různých malířů. Pocházel z chudé rodiny. Jeho matka, kterou byl vychován jako oddaný a
hluboce věřící katolík, pracovala v zemědělství a nikdy
neměla více než chalupu a kousek pole. Hluboká a
upřímná víra, kterou však nikdy nestavěl na odiv, jej
provázela celým životem. Obdivovat výtvory lidského
umu a přírodu se vydával na dlouhé poutě pěšky i na
kole.
V roce 1946 navštívil J. K. Blatinský slavnosti ve Strážnici a Velehrad. Prožité zážitky vázané na "Malovaný
kraj" se mu staly impulzem k opakovanému návratu na
Horňácko a rozsáhlému výtvarnému vyjádření pomocí
ilustrací a fotografií. Jeho dokumentační činnost však

zabírá Slovácko, Dolňácko, také Hanou, část Valašska,
Chodsko, Blata. Poznal také Slovensko – Čičmany, Horehroní, Záhorí, Šariš a mnoho dalších koutů s uchovaným folklorem. Krajina, lidová obydlí, sakrální stavby,
křty, svatby, pohřby, poutě, slavnosti, folklorní osobnosti, prostí lidé i prosté živobytí zachycené na akvarelech a
snímcích Josefa Korejze Blatinského, nejsou v některých
případech naprosto výtvarně dokonalé ani technicky brilantní po stránce fotografické, avšak nepopiratelná hodnota jeho rozsáhlého díla je dokumentační.
Obrazy a obrázky prodával sousedům, přátelům i jiným
zájemcům, a tak získával menší obnosy na cesty po kraji, k nákupu kreslířských a malířských potřeb a knih.
Maloval i za králíka, nocleh a pohoštění. Díla Josefa
Korejze Blatinského jsou nyní součástí expozice Památníku Sedláčkových v Javornici. Zde zdobí i prostory Základní školy, Obecního úřadu a mnohá obydlí. Řadu děl
dnes uchovává Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Českoslovanská společnost národopisná, jíž byl členem a dopisovatelem. Spřátelil se snadno s lidmi, jejichž zájem byl tradiční způsob života. Není
divu, že byl přijímán jako očekávaný a vítaný host. Dle
vyjádření pamětnice z jeho rodné Blatiny, prastrýček
Josef putoval, aby maloval, dokumentoval a prožíval
krásy našeho prostého lidu a malebných míst naší vlasti.
Nic jiného vlastně nedělal, to jej pohltilo natolik, že sám
sebe zanedbával. Zanechal však neuvěřitelné množství
prací.
Pokračování na str. 3
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Pokračování článku Nežít nadarmo ze strany 2

Ve starším věku byl stále víc trápen starostmi o vlastní přežití. Neměl nikoho, kdo
by se staral o jeho běžné denní i dlouhodobější všední starosti. Po cestách nepřestával putovat, ale někdy již používal autobus i na kratší vzdálenosti. Do konce života
ve svém díle neustal, pracoval vlastně do posledního dne. Skonal náhle v krátké
těžké nemoci.
Právě z Chodska, konkrétně z Postřekova, se zachovalo také několik jeho obrázků.
Zde uvádíme pouze některé. Na prvním z nich je zachycena Markýta Hlínkouc. Na
dalším jsou vyobrazena stavení U Zemanů a U Švejdů. Další dva obrázky pak zachycují ženy při práci v místní tkalcovně v roce 1959. Kromě těchto motivů zachytil i chodskou svatbu roku 1965.
Hledáme informace k tvorbě mostu do minulosti. Jak na to, se dozvíte na webu:
Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský
Pavel Foltýn
kontakt: certifikato@seznam.cz

Informace k investičnímu úvěru
obce

prostředků do 31. 12. 2023 a splatností až 25 let. Do
konce termínu pro čerpání bude obec hradit pouze úroky
z vyčerpané částky, které v současné době činní méně
než 1% a obec dosud úvěr nečerpala, následně dle výše
vyčerpané částky bude stanovena délka splatnosti úvěru.
Schválení investičního rámce do výše 60 mil. Kč a uzavření úvěrové smlouvy však neznamená jeho čerpání v
plné výši. Obec předpokládá částečné pokrytí nákladů
prodejem stavebních parcel a získání dotací na dané projekty. Na zasíťování stavebních pozemků je podána žádost z dotačního titulu MMR – technická infrastruktura,
kde předpokládaná výše dotace činí 1,2 mil. Kč. Na rekonstrukci základní školy jsou podány žádosti z
několika dotačních titulů, souhrnnou celkovou dotační
částku nelze vzhledem k délce realizace odhadnout,
předpokládá se však s ohledem na podané žádosti a
dostupné dotační tituly v následujících letech v rozmezí
23 - 43 mil. Kč. Výše skutečně čerpané částky
investičního úvěru pak bude záležet na skutečně
získaných dotacích do konce roku 2023 a dle propočtů
se může pohybovat kolem 50% schváleného
investičního úvěru.
Petr Anderle, starosta

Stavební parcely pod tratí

bude minimálně patnáct obecních parcel, které budou
v nabídce. Dále potom vznikne deset pozemků soukromých a komunikace poslouží i pěti pozemkům na kterých už dnes domy stojí.

Pro potřeby zajištění realizace plánovaných projektů obce a k pokrytí celkových nákladů na rekonstrukci základní školy a zasíťování stavebních pozemků v lokalitě pod
tratí, přistoupila obec ke schválení investičního úvěru až
do výše 60 mil. Kč. Toto přistoupení k investičnímu
úvěru bylo velice důkladně zváženo a předcházela tomu
analýza financí a ratingu v rámci Střednědobého výhledu, doplněná důvodovou zprávou od ekonoma společnosti CityFinance Ing. Luďka Tesaře, který se dlouhodobě zabývá veřejnými financemi. Z těchto dokumentů
vyplývá, že bezpečný strop zadluženosti obce Postřekov
je až do výše 80 mil. Kč.
V rámci výběrového řízení bylo osloveno 5 bankovních
společností k podání nabídky na investiční úvěr. S
ohledem na přísná kritéria podmínek čerpání úvěru ze
strany obce podala nabídku pouze Komerční banka, a.s.,
jejíž nabídka z pohledu výše úroku byla hodnocena jako
velice výhodná a proto zastupitelstvo obce schválilo uzavření úvěrové smlouvy s možností čerpání finančních

Po šesti letech příprav, projektování, skupování pozemků, složitých jednání a byrokratických průtahů můžeme
konečně začít síťovat obytnou zónu pod tratí.
Minulý týden byla vysoutěžena firma na realizaci vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace a štěrkování
"kufrů" pod budoucími silnicemi. Dále je zažádáno na
ČEZu o připojení pozemků k elektřině a připravuje se
osazení sloupů veřejného osvětlení. Ke konci tohoto roku bude zahájen prodej stavebních parcel a je tedy reálné
v polovině příštího roku začít stavět. Ještě řešíme způsob
výběru zájemců a podmínky prodeje, ale nejspíše půjde
o klasickou obálkovou metodu, kdy zveřejníme výzvu s
minimální výší ceny za metr čtvereční a žadatelé po-šlou
nebo přinesou zalepenou obálku na obecní úřad. Do
obálky se uvedou osobní údaje, označení vybrané parcely a nabídnutá cena. Výzvu zveřejníme ve zpravodaji a
na úředních deskách a budou v ní popsané všechny kroky a podmínky ke koupi stavební parcely. K dispozici

Vybudování nové obytné zóny je časově a finančně náročná záležitost. Tato lokalita přijde obec na 40 milionů
a jestli získáme prodejem parcel zpět polovinu, tak to
bude úspěch. Víme ale, že pokud tady mladé neudržíme,
bude obec stárnout a následky můžou být nevratné. Rádi
bychom, aby si našlo cestu k pozemkům co nejvíce místních, kteří dále ponesou místní tradice a životní styl. Pro
další roky se tipují další lokality vhodné k zastavění, ale
vše je to běh na dlouhou trať. Obec má sice spoustu pozemků, ale těch vhodných, ucelených a blízko
k zastavěné části obce je málo. Pro bližší informace
k parcelám volejte nebo pište.
email: 1.mistostarosta@obecpostrekov.cz,
tel: 603 893 050
Ondřej Cibulka, místostarosta obce
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Informace z květnového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo/uložilo:



















zadání VZMR „Projektant rekonstrukce kulturního domu“ architektce Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, se sídlem Za školou 182, 281 41 Ratboř, IČ: 67757464, za nabídkovou cenu 2 000 000 Kč bez DPH. Návrh rekonstrukce kulturního domu od účastníka VZMR Mgr. akad. arch. Radky Kurčíkové byl vyhodnocen jako vítězný a
účastník bude vyzván k dopracování návrhu,
ustanovení 5 členné hodnoticí komise pro posouzení žádostí o sociální byty ve složení starosta, místostarosta,
člen KV, člen FV a zastupitel P. Volfík. Nájemné je stanoveno ve výši 64,70 Kč/m2/rok,
pro vypracování návrhu OZV o místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, místní koeficient ve
výši 2,
pronájem části pozemku parc. č. 342/28, ostatní plocha, k. ú. Postřekov o výměře 150 m2 za cenu 10 Kč/m2/rok
za účelem provozování podnikatelské činnosti,
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 342/28, ostatní plocha, k. ú. Postřekov o výměře 100 m2 s možností
postoupení nájmu třetí osobě při konání kulturních akcí,
místostarostovi prověření postupu při uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí na prodej stavebních pozemků a
práva stavby na těchto pozemcích,
záměr na prodej pozemku parc. č. 342/39, ostatní plocha, o výměře 48 m2 a parc. č. 342/40, ostatní plocha,
o výměře 43 m2, oba k. ú. Postřekov,
schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 443/29, ostatní plocha, k. ú. Postřekov o výměře 109 m2,
dle GP č. 884-206/2021 pozemek nově označený parc. č. 443/40,
uzavření dodatku č. 2 k SoD na zakázku „MK č. 18 u školky – příslušenství, Postřekov“ a dále sankci za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 54 000 Kč,
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Postřekov, DO, 2908 – KNN, smlouva č. IV-12-0015454/VB/001
se společností ČEZ distribuce a. s.,
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Postřekov, DO, 2872/3 – KNN, smlouva č. IV-12-0011289/1
se společností ČEZ distribuce a. s.,
zadání podlimitní veřejné zakázky „Postřekov – obytná zóna pod tratí“ společnosti VIDA GROUP s.r.o. se sídlem U Školky 355/19, 326 00 Plzeň, IČO: 291 58 206 za nabídkovou cenou 10 891 840,22 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo,
záměr na pronájem prostor určených k podnikání v č.p. 179 (řeznictví) za neměnných podmínek na dobu neurčitou,
výjimku z VS č. 2/2020 zadávání VZMR a schvaluje uzavření smluv na dodávku elektrické energie a dodávku
plynu se společností ČEZ a.s. dle cenové nabídky ze dne 17. 5. 2021.
uzavření smlouvy č. 1190500039 o poskytnutí podpory ze SFŽP na modernizaci veřejného osvětlení,
uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120076168 na realizaci přeložky kNN pro parkoviště u OU se společností ČEZ
distribuce a.s.,
uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120076361na realizaci přeložky kNN v rámci rekonstrukce ZŠ se společností
ČEZ distribuce a.s.,

Zastupitelstvo vzalo na vědomí/projednalo:





informaci o odložení demolice areálu „Bednárny“ z důvodu možnosti získání dotace jak na demolici, tak následující revitalizaci a výstavbu,
finanční příspěvky na kulturní akce při Svatojakubské pouti 2021 budou poskytovány obdobně jako v roce 2020
na základě žádosti, vyhodnocení FV a schválení zastupitelstvem obce,
rozpočtové opatření č. 1/2021,
Informace starosty:
 k MK 18c u MŠ jsou navrženy stromy okrasné jabloně (malus evereste), jedná se o jabloň s miniplody, výsadba proběhne na podzim,
 předložena nabídka na nové internetové stránky obce od společnosti Galileo,
 proběhlo jednání týkající se demolice a odstranění sutin v lokalitě Podhamří,
 proběhlo jednání s majiteli pozemků v lokalitě kolem „křivé cesty“ k ÚP a řešení zanesení této lokality do zastavitelných ploch,
 Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima – jedná se iniciativu měst, obcí a Evropské komise,
které mají za cíl snížení množství CO2 nejméně o 40% do roku 2030. Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti
tomu obec získává metodickou podporu a možnost čerpání dotací,
 byla zahájena realizace dokončení splaškové kanalizace v horní části obce (u panelky), společností PRAVES,
spol. s r.o..
Petr Anderle, starosta

K VĚ T E N 2 02 1

Strana 5

Postřekov si své osvobození připomněl opět jen komorně
Letošní rok jsme si připomněli již 76. výročí osvobození
obce americkou armádou a konce druhé světové války v
Evropě. Každoročně se začátkem května scházíme u
pomníku padlých, na hřbitově v Klenčí a u pomníků v
Otově, abychom společně uctili památku všech obětí
těchto válečných událostí. Letos, jako již minulý rok, se
však akce konaly bez přítomnosti veřejnosti. V pátek 7.
května v 17 hodin si hrůzy války připomněl starosta
obce společně se členy praporeční stráže a zástupců
první tankové roty AZ AČR položením věnce k
pomníku padlých. Během tohoto pietního aktu bylo
plánované vysílání připomínky rozhlasem, avšak z
technických důvodů muselo být hlášení přeloženo na
následující den dopoledne, kdy kromě vojenského
pochodu Sláva míru z roku 1945 zazněla i hymna České
republiky a Spojených států amerických. Uctěna byla
také památka chlapců u hrobu na hřbitově v Klenčí pod
Čerchovem a u pomníku v Otově.

Veřejnost si výročí konce války mohla připomenout také
vyvěšením státní vlajky – celkem bylo zaznamenáno 23
českých vlajek v obci. Všem, kteří se do výzvy „Vlajky
míru“ zapojili, děkujeme. Ve čtvrtek 6. května projížděl
obcí také konvoj historických vojenských vozidel
Military Car Club Plzeň. Konvoj se zastavil u zdejšího
pomníku padlých a jeho členové zde položili květinu.
Události konce války v obci připomněl ve svém vysílání
i Český rozhlas Plzeň. Ten zmínil záchranu židovské
dívky Evy Erbenové, které se v dubnu 1945 ujal Kryštof
a Ludmila Jahnovi. Na tuto událost vzpomínala ve
vysílání jak sama Eva Erbenová, tak i vnučka zachránců
paní Ludmila Hrubá. Vzpomenuto bylo i na smutný
příběh postřekovských chlapců, kteří se z nabyté
svobody dlouho neradovali a byli umučeni či postříleni u
Otova. Tuto tragédii v rozhlase popsal pan Václav
Volfík.
Jiří Knížek

Inzertní oznámení: pedikúra paní Olejníkové v budově OÚ je opět v provozu!
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Prodej předmětů s logem
klubu TJ Sokol Postřekov

Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu „Potřekovo pěkná ves“
Obec Postřekov vyhlašuje druhý ročík soutěže 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
do 20. července 2021. 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.

TJ Sokol Postřekov nabízí svým příznivcům k
prodeji limitovanou edici fanouškovských předmětů s logem

Hrneček s uchem:
Batoh vak:
Nákrčník:
Šála:

100 Kč
120 Kč
120 Kč
250 Kč

Objednávat můžete u Jindřicha Kapice
na tel. +420 607 118 960.
Informace naleznete také na internetových
stránkách sokolpostrekov.webnode.cz nebo na
facebooku TJ Sokol Postřekov.
Jindřich Kapic

Pozvánka na Mlýneckou pouť:

Výherci jednotlivých kategorií budou oceněni. Slavnostní
vyhlášení a předání cen proběhne na postřekovskou pouť.
Ohodnoceny budou první tři místa v obou kategoriích
poukázkou na nákup zboží v prodejně zahradnických potřeb
(1. místo v hodnotě 1 500 Kč, 2. místo v hodnotě 600 Kč a 3.
místo v hodnotě 300 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
odepsaný
souhlas
se
zpracováním osobních údajů
(samostatná příloha).
Uzávěrka přihlášek bude
30. června 2021 v 17:00.
Cílem soutěže je zapojit širokou veřejnost, zviditelnit zahradnické a pěstitelské dovednosti zúčastněných a zároveň
vytvořit pestrobarevné oživení
prostředí, ve kterém žijeme.
Jiří Knížek
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