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Patron hasičů: Kdo byl svatý Florián?
Každý rok je pro hasiče 4. květen velmi výjimečný. Právě v tento den si připomínají svého patrona – svatého
Floriána.

Kdo byl svatý Florián, než se stal svatým?
Florián sloužil u římského vojska. Stal se důstojníkem a
po čase šéfem kanceláře císařského místodržícího ve
městě Lauriacum na území dnešního Rakouska (nyní se
město jmenuje Lorch), které se tehdy nacházelo poblíž
hranic Římské říše.

V této době (3. století) se už masově rozšířilo nové náboženství – křesťanství. Křesťané se bouřili proti říši, nechtěli uctívat zlého a bezcitného císaře Diokleciána, který se prohlásil za boha, odmítali mu přinášet oběti. To
ovšem bylo v rozporu s myšlenkou věčné říše římské a
přispívalo to jejímu rozkladu. Proto zahájil Dioklecián
nové, rozsáhlé pronásledování křesťanů. Byl jím i Florián.
Rozpory mezi nadřízenými a Floriánem se vystupňovali
nesplněním příkazu. Měl nařízeno propustit ze státních
úřadů všechny křesťany. On se však rozhodl, že to neudělá, čímž si rozhněval i samotného císaře Diokleciána.
Odešel tedy raději velet nedalekým posádkám římských
vojenských stanic, které hlídaly hranici podél Dunaje.
Když se dozvěděl, že jsou křesťané v celé provincii stále
více pronásledováni a zatýkáni, rozhodl se, že se jim
vydá na pomoc. Zamířil do Lauriaca, aby osvobodil zde
uvězněné křesťany. Při pokusu dostat se do vězení byl
ale zajat strážemi a předveden před prefekta Aeguilinuse. Dle způsobů tehdejší doby byl následně krutě mučen
a neustálým týráním nucen k zapření Krista. Protože se
nechtěl vzdát své víry a soud nebral ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho bezúhonný život, vydali ho do
rukou katů. Ti mu 4. května roku 304 přivázali na krk
mlýnský kámen a vhodili ho do řeky Enns kde se utopil.
Což tehdy nebyl neobvyklý způsob popravy.
Podle legendy vyvrhla voda jeho tělo na skálu, kde ho
hlídal obrovský orel. Uvádí se také, že jej nalezla zbožná
paní Valeria z Lince a nechala jej pohřbít v místech, kde
byl následně v 6. století vystavěn kostel a klášter. Nyní
Augustiniánský kanovnický klášter St.Florian vypínající
se na nevysokém kopečku nad městysem Sankt Florian
nedaleko Lince.

Foto: Augustiniánský kanovnický klášter St.Florian
Zdroj: Facebook Stift St.Florian

Sv. Florián je patronem mnoha vesnic,
měst i profesí
V samotné církvi nebyl nikdy předmětem rozsáhlého
kultu, jeho uctívání mělo spíš profánní charakter a bylo
rozšířeno zejména mezi venkovským lidem. Stal se typickou postavou štítových výklenků vesnických chalup,
lidových maleb na skle, svatých obrázků a rustikálních,
hlavně pozdně barokních plastik, jako jsou např. světcovy sochy v Lipnici nad Sázavou či ve Slavonicích. Často
se objevoval i na morových sloupech.
Jedna teorie tvrdí, že se stal patronem hasičů proto, že ve
svém mládí, zachránil svou modlitbou hořící dům od
zkázy. Druhá a dřívější tvrdí, že se tak stalo proto, že
zemřel ve vodě. Voda může být prapůvod toho, že ho
„za svého“ nemají jen hasiči, ale všechny profese související s ohněm – hutníci, kominíci, hrnčíři či pekaři.
Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny, část z
nich byla převezena do Říma, část do Krakova a z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena
do chrámu sv. Víta v Praze. Další část relikvií je umístěna v katedrále v Olomouci, a v kostelích na Kladně, v
Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké
kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit
města před požáry.
pokračování článku na st. 2

PO S T Ř E KO V SK Ý Z PRAV O DAJ

Strana 2

Pokračování článku Patron hasičů ...

Jak bývá Florián vyobrazen?
V ikonografii je obvykle představován jako mladý statný muž oblečený jako římský vojenský důstojník
s kopím a korouhví, ale hlavně se džberem, džbánem a
nebo jinou nádobou na vodu, velmi často přímo hasící
požár či hořící dům. Někdy se na obrazech objeví i orel,
který měl chránit jeho tělo.
Podobiznu svatého Floriána můžete najít i na jedné budově v naší obci. Pozorným kolemjdoucím neunikl obrázek našeho patrona na Hasičském muzeu /u křižovatky na Klenčí/. Jedná se o malbu vyhotovenou naším
občanem – panem Pavlem Váchalem, v roce 2001.

Vyznamenání spojená se jménem sv. Floriána
SH ČMS svým členům za zásluhy uděluje i dva druhy
vyznamenání, která jsou pojmenována právě podle patrona sdružení. Je to Medaile (dříve odznak) Sv. Floriána, která se uděluje členům, kteří se výrazně zasloužili
o rozvoj dobrovolného hasičstva. Nejvyšším a výběrovým vyznamenáním je potom Řád Sv. Floriána, který
se uděluje za mimořádné výsledky v činnosti (další

Upřesnění informace
z dubnového zasedání zastupitelstva

Foto: Radek Zuber
podmínkou udělení je mimo jiné doba členství ve sboru
min. 30 let a dosažení 50 let věku). V našem sboru byl
tento řád zatím udělen jednomu členovi.
Martina Běhounková, Jan Kreuz a Radek Zuber
Zdroje: www.mhj.cz, www.ctidoma.cz,
www.hasici-online.cz/, http://catholica.cz

•

V dubnovém zpravodaji byla podána nepřesná informace k schválení zdroje vytápění pro rekonstruovanou základní školu – zastupitelstvo schválilo: „plynové absorpční tepelné čerpadlo jako zdroj energie pro vytápění
rekonstruované základní školy“. Upřesňuji, že rekonstrukce dosud neprobíhá, jedná se o přípravu rekonstrukce a v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Omlouvám se a děkuji za upozornění.

•

Informace z květnového zasedání zastupitelstva

•

•
•

Zastupitelstvo schválilo:
• pracovní skupině do termínu červnového zasedání

ZO zpracování konkrétního způsobu vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci budovy č.p. 197
(Hotel) a stanovení předpokládaných nákladů na tuto
soutěž,
• finanční dar fyzické osobě ve výši 3 000 Kč za podíl
na zpracování zadání pro vyhotovení studie
(architektonického návrhu) na rekonstrukci objektu č.
p. 197,
• zařazení území obce Postřekov do územní působnosti
MAS Český les, z. s., na programové období 2021 –
2027,
• odkup pozemku parc. č. 306/7 k. ú. Postřekov o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha za celkovou cenu 5 680 Kč a odkup pozemku parc. č. 2424/10

•

•

k. ú. Postřekov o výměře 45 m2, druh pozemku vodní
plocha, za celkovou cenu 950 Kč,
obec Postřekov se nebude v letošním roce podílet na
pořádání kulturních akcí o Svatojakubské pouti, ale
podpoří spolky a soukromé podnikatele formou
finančního příspěvku na konání konkrétních akcí,
odložení rekonstrukce topení budovy obecního úřadu
na rok 2021, v letošním roce dojde pouze k zateplení
stropu této budovy,
účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Postřekov bez výhrad,
převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Postřekov za
rok 2019 ve výši 161 019,40 Kč do rezervního fondu
organizace,
směnu pozemků parc. č. 2931/1 a 396/34 o celkové
výměře 273 m2 za pozemky parc. č. 396/42, 2926/1,
2926/3, 2927/2 a 396/40 v majetku obce vedené na
LV 1 o celkové výměře 298 m2, s doplatkem ve výši
5 000 Kč,
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci pro projekt „Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus/
Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český
les“ a schvaluje úhradu podílu ve výši 204 736 Kč,
zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
na stavbu „Postřekov – změna užívání části objektu
prodejny na tři sociální bytové jednotky“ společnosti
Vladimír Švarc – provádění staveb, Mlýnec 60, 345
35 Postřekov, IČ: 18720811 za nabídkovou cenu 5
351 041,34 Kč bez DPH.
pokračování článku na st. 3
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 Provoz MŠ a ZŠ: MŠ se otevírá od 18. 5. 2020 a je

• informaci ke smlouvám o zřízení věcného břemene a
•
•

•
•

návrhu na stanovení náhrad za věcná břemena,
rozpočtové opatření č. 3/2020,
žádost k odkupu pozemků parc. č. 294/4 a 294/1 k.ú.
Postřekov, žádost bude projednána po dokončení rekonstrukce fasády tělocvičny,
možnost zpracování studie na veřejné prostranství
v bývalém areálu VZ „Bednárna“, na základě diskuse
proběhne příprava zadání na uvedenou studii,
informace starosty:
 Zadávací řízení na zhotovení podhledu tělocvičny bude dopracováno vyhodnocení zadávacího řízení
a navrhnuto přesun realizace na rok 2021
s možností navázání na dotační titul PK,

přihlášeno 15 dětí, ZŠ v souladu s usnesením vlády
se otevře od 25. 5. 2020, jsou zabezpečeny veškerá
stanovená hygienická opatření a je zajištěno dostatečné množství dezinfekčních prostředků,
 Voda pro květinovou výzdobu obce je zajišťována
„dešťovkou“, zakoupen barel k záchytu dešťové
vody a systém na zalévání,
 PD „Postřekov – Obytná zóna Pod tratí“ pro DSP,
předána dokumentace pro stavební povolení, nyní
bude dokumentace předána dotčeným orgánům
k vyjádření a po obdržení stanovisek by měla být
do 31. 8. 2020 podána žádost o vydání stavebního
povolení.
Petr Anderle

Tradiční pietní akty letos proběhly v komorním duchu
vé roty AZ AČR připomněli události konce války položením kytic
k pomníku padlých v Postřekově,
k hrobu postřekovských chlapců
na hřbitově v Klenčí a k pomníku
v Otově. Akce se uskutečnily bez
přítomnosti veřejnosti – ta si výročí mohla připomenout poslechem hymny České republiky a
Spojených států amerických
z místního rozhlasu či vyvěšením
státní vlajky na svých domech.
Hymnu ČR jsme pak mohli
z rozhlasu slyšet ještě 8. května,
v Den vítězství, ve 12:00 .

Začátkem května jsme si letos připomněli již 75. výročí konce 2. světové
války a osvobození Postřekova americkou armádou. Oslavy tohoto výročí

Rozhodli jsme se z toho udělat
tradici, a tak bude možné naši
hymnu slyšet vždy v poledne
Foto: Aleš Krulíkovský v den každého státního svátku (1.
ledna, 8. května, 5. července, 6.
proběhly
vzhledem
k
situaci července, 28. září, 28. října, 17.
v komorním duchu. V pátek 1. května listopadu).
v 17:00 si starosta Petr Anderle spolu
se členy kulturního výboru a 1. tankoJiří Knížek

Postřekovští hasiči prováděli
plošnou desinfekci naší obce
Od 12. 4. do 14. 5. se jednotka podílela na plošné
dezinfekci venkovních veřejných prostranství obce, která byla s ohledem na situaci nařízena Krajským úřadem. V tomto období bylo provedeno na
60 výjezdů a najeto cca 300 km, kdy dvoučlenná
družstva prováděla dezinfekci autobusových zastávek a vlakového nádraží a dále sběrných míst na
tříděný odpad na území obce. Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě Brushtec v čele
s panem Miroslavem Buršíkem za ochranné štíty,
které bezplatně věnovali zásahové jednotce
k ochraně zdraví jejích členů.
Martina Běhounková, Jan Kreuz

Tělocvična zůstává uzavřená
Naši milí sportovci, několik skupin z nás, i my cvičitelé, jsme
měli chuť spustit pravidelná cvičení po tom, co vláda začala
rozvolňovat opatření proti šíření nákazy coronaviru. Obrátila
jsem se proto na správce tělocvičny a starostu obce, aby rozhodli jak to tedy s námi bude. Protože podmínky pro sport v
uzavřeném prostoru by obnášely cvičit v omezeném počtu, v
rouškách, nepoužívat šatny, zaopatřit vyhovující hygienická
opatření a uklízečku, tak tělocvična už zůstane uzavřena do
nového cvičebního roku. Mimo jiné se v nynější době rozhoduje, zda se začne s další rekonstrukcí tělocvičny o letních
prázdninách. Domlouváme se ale, že bychom mohli začít chodit cvičit už od září.
Děkujeme ze pochopení a budeme se na vás těšit!
Monika Baštářová
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Platba místních poplatků
S účinností od 1. 6. 2020 bude obecní úřad opět přijímat platby za místní poplatky v hotovosti. Veškeré místní poplatky (psa, popelné atd.) můžete zaplatit na obecním
úřadě ve stanovené úřední hodiny. Doplňujeme, že
s ohledem na nyní již ukončený nouzový stav, obec nebude
do konce letošního roku přistupovat k navyšování poplatků
dle příslušných ustanovení obecně závazných vyhlášek.
I přes výše uvedené nadále upřednostňujeme bezhotovostní
platbu poplatků.
Rekapitulace poplatků na rok 2020:
• místní poplatek za „popelné“: 550 Kč/osobu/rok (občan
mladší 70 let)
• místní poplatek za „popelné“: 400 Kč/osobu/rok (občan
starší 70 let)
• místní poplatek za „popelné“: 550 Kč/rekreační objekt/
rok
• poplatek za 1. psa: 150 Kč/psa/rok
• poplatek za 2. a každého dalšího psa: 200 Kč/psa/rok
• majitel psa nad 65 let poplatek za 1. psa: 100Kč/psa/rok
dalšího psa: 200 Kč/psa/rok
Obecní úřad
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OBEC POSTŘEKOV
PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO
MAJETKU
Obec Postřekov nabízí
2 ks použitých valníků:
- nosnost 3,5 t
- bez hydrauliky
- bez SPZ
Cena:

6 000 Kč / kus

Bližší informace na OÚ Postřekov
nebo na tel. 724 182 364
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