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Tři metry k životu – III. průjezd
Po téměř roce se opět vracíme k problematice parkování v
obci a k uskutečnění III. průjezdu vozidla JSDHO v rámci
projektu „Parkujte ohleduplně – tři metry k životu“, jelikož
na jaře po vypuknutí epidemie koronaviru a vyhlášení
nouzového stavu nebylo možné III. průjezd uskutečnit.
I přes mírné zlepšení s parkováním v ulicích obce zůstává
stále několik kritických míst, kde mnohdy neprojede ani
osobní vozidlo. Proto byl III. průjezd naplánován na
10.10.2020 za asistence Policie ČR, který by se mimo jiné
zaměřil právě na uvedená kritická místa. Situace kolem
epidemie je bohužel ještě horší a byl opět vyhlášen
nouzový stav. Z tohoto důvodu je prozatím třetí průjezd
odložen na neurčito.
Opět znovu připomínám, že průjezd vozidel IZS je zásadní
a životně důležitý, ale je třeba poukázat i na průjezd
vozidel zimní údržby a komunální techniky, kdy v případě
špatného parkování může dojít k poškození vozidel nebo
nezabezpečení dané služby (neprohrnutí komunikace či
nevyvezení popelnic) a zima je již za dveřmi. Dále bych
rád připomenul, že ani na veřejné zeleni ani na chodnících
není stání povoleno.
Děkuji všem řidičům, kteří parkují ohleduplně v souladu s
předpisy a věřím, že se najdou v ostatních případech
vhodnější místa pro parkování. Již nyní probíhá příprava
parkovišť pro zvýšení parkovacích míst v obci.
Petr Anderle

Vyhlídka na Starém Herštejně
je již otevřená
Po bezmála patnáctiletých úvahách a několikaměsíčních pracích se v sobotu 19. září 2020 v 15.00 hod.
veřejnosti zpřístupnila částečně obnovená bývalá
hradní věž Starého Herštejna, která nyní slouží jako
rozhledna. Obnova věže byla, vedle revitalizací vyhlídek Bayernwarte, Klammerfels a Altenschneeberg,
zajištěna díky přeshraničnímu projektu „Revitalizace
krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus/
Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český
les“ spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Na naší straně předfinancování projektu zajišťoval Svazek Domažlicko za finanční účasti
několika dotčených obcí a měst, mezi kterými nechyběla ani obec Postřekov. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci dotčených institucí z obou stran hranic, mezi nimi i místostarosta obce Ondřej Cibulka.
Starý Herštejn byl založen jako strážce Řezenské obchodní stezky, následně utrpěl během husitských válek a poté sloužil jako skrýš různých loupežníků. Královské vojsko následně většinu hradu v roce 1510
srovnalo se zemí. Další zajímavostí z historie je, že ve
druhé polovině 20. století zde byl zřízen objekt protivzdušné obrany státu.

Fotografie ze slavnostního otevření hradní věže na Starém Herštejně, autor fotografií Jiří Knížek

Jiří Knížek
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Informace ze zářijového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:
• směnu pozemků parc. č. 2424/11 a 306/8 k.ú. Postřekov (komunikace a zeleň) za pozemek parc. č. 1948/3 k.ú.

Postřekov zapsaný na LV 1 pro Obec Postřekov (trvalý travní porost),

• uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120076361 na přeložku kabelu NN v rámci rekonstrukce základní školy

s předpokládanými náklady ve výši 90 000 Kč,

• navýšení položky 3117 – mateřská a základní škola na dodatečné úpravy projektové dokumentace na rekonstrukci

školy o 400 000 Kč, které budou kryty z položky 3639 – komunální služby a územní rozvoj,

• záměr prodeje pozemku č.p. 1532/170 k.ú. Postřekov, druh pozemku ostatní plocha o výměře 16 m 2,
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti Postřekov, parc. č. 2898/3 – kNN,
•
•
•
•

č. IV-120004807/11/VB,
výjimku v počtu dětí na třídu pro školní rok 2020/2021,
umístění svislého dopravního značení zákaz zastavení B 28 na MK 1C před začátek pozemku parc. č. st. 103 k.ú.
Postřekov,
dodatek č. 1 k SoD č. 2020/24 „Oprava MK č. 18c v OZ v Postřekově“ ve smyslu změny termínu dokončení díla
do 30. 11. 2020,
úhradu podílu ve výši 29 000 Kč na provedení průzkumu komunikace Díly – Klenčí p/Č v rozsahu dle cenové
nabídky ze dne 29. 7. 2020 od společnosti ROADTEST s.r.o., Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•
•

protokol o kontrole PO Základní škola a mateřská škola Postřekov,
zprávu o kontrole finančního výboru,
rozpočtové opatření č. 6/2020,
informace starosty:
 Je připraven návrh ceníku pronájmu pozemků ve vlastnictví obce. Dojde k zveřejňování záměru o pronájmu a
následně k uzavírání nájemních smluv. Nejprve proběhne zveřejňování záměru na pozemky užívané podnikateli a místními spolky, následně záměry na pozemky užívané fyzickými osobami.
 Akce „3m k životu“ – je dohodnuta součinnost PČR při dalším průjezdu obci v termínu 10. 10. 2020,
 Obec se opětovně zapojila do akce „Ukliďme Česko“, která proběhla 19. 9. 2020.
 Rekonstrukce tělocvičny – v průběhu realizace byla dohodnuta změna materiálu na soklu, marmolit byl nahrazen cementovou omítkou a do vstupu bude zvolen jiný materiál. Nyní byly práce na úpravě vstupu pozastaveny do našeho rozhodnutí, jak vstup opravit. Jednou z možností je protiskluzová dlažba.
 Veřejné osvětlení – v rámci pilotního projektu byly instalovány 3 nové LED lampy a jedna s modulem pro
komunikaci s LoRa sítí. Komunikace však v současné době nefunguje, řeší se s ČRo.
Petr Anderle

Memoriál generála Josefa
Buršíka se v Postřekově konal
už po patnácté
V sobotu 12. září se konal již 15. memoriál postřekovského rodáka generála Josefa Buršíka, který každoročně
pořádají místní příslušníci 1. tankové roty aktivních záloh
„Československých
legií“
společně
s Československou obcí legionářskou a Obcí Postřekov.
Akce začala ráno v 9:30 hod. na obecním úřadě, kde
proběhlo přivítání přítomných starostou obce a položení
kytice k pamětní desce našich legionářů, která je od minulého roku umístěna ve vestibulu úřadu. Během pokládání kytice zazněly i dvě chodské písničky z úst sólistů
Národopisného souboru Postřekov.
Za zvuků pochodu „K defilé“ se pak vojáci, zástupci
obce, krojovaná čestná stráž s obecním praporem a ostat-

ní občané přemístili před rodný dům generála Buršíka,
kde proběhl hlavní pietní akt. Ten zahájila hymna České
republiky, po které došlo k položení věnce ke zdejšímu
pomníčku. Po chodské písničce našich krojovaných členů souboru pak ještě jednou přivítal přítomné starosta
obce Petr Anderle, který předal slovo panu Václavu Volfíkovi, jenž připomenul životní cestu našeho významného rodáka a legionáře obce. Slovo si pak převzal velitel
1. tankové roty Milan Mojžíš, který poděkoval všem
přítomným za účast a za to, že jsou členové roty v naší
obci vždy vřele vítáni. Poté udělil panu Václavu Volfíkovi k jeho devadesátým narozeninám Pamětní medaili
Československé obce legionářské I. stupně za zásluhy o
obnovu a šíření legionářských tradic. Po další chodské
písni pak Mojžíš vyzval přítomné k minutě ticha za
všechny padlé ve světových válkách. Pietní akt zakončila čestná salva za zvuků večerky.
Tím skončila veřejná část memoriálu a následovala část
pokračování článku na straně 3
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pokračování článku „Memoriál…“

střelecké soutěže na Svazarmu. Ještě
před
tím
však
společně vojáci poobědvali v Hostinci
U nádraží. V kategorii „samopal“ se
na 1. místě umístil Jaroslav Kopecký,
na 2. – 3. místě pak společně Petr
Vošický a Emil Roman. Celkově se
pak na prvním místě umístil Petr
Vošický, na 2. místě Jan Kužílek a 3.
místo obsadil František Jasan.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem,
kteří se sobotní akce zúčastnili a přišli
si tak připomenout tohoto postřekovského rodáka. Děkujeme také všem,
kteří pomohli s organizací a hladkým
průběhem akce.
Jiří Knížek

Ukliďme Česko s mladými hasiči
Dne 19. září jsme se i my s mladými
hasiči zapojili do akce Ukliďme Česko.
Sešli jsme se odpoledne u Obecního úřadu a rozdělili se na dvě party – jedna prošla „Křivou cestu“ a druhá se vydala
směr Salaš, kde jsme se ještě rozdělili na
několik skupin a prošli jsme to různými
směry od Salaše k hasičárně. Poté jsme si
dali menší občerstvení a děti si namalovaly kamínky. Děkuji všem zúčastněným
maminkám, dětem i mladým hasičům.
Zase jsme tomu našemu blízkému okolí
trochu ulevili :-)

Poděkování
Ve druhé půlce srpna se uskutečnil hasičský tábor v Caparticích. Bohužel jsem
nestihla napsat ani krátké shrnutí, ale
chtěla bych alespoň jménem SDH Postřekov poděkovat za finanční dar panu
Vladimíru Švarcovi, slečně Kristýně
Baarové za zprostředkování a majiteli
ARTURE Art & Nature s.r.o. za bezplatné využití jejich krásného zázemí.
Kuchařům a vedoucím za jejich čas (a
někdy i nervy :-)) a maminkám za to, že
nám svoje ratolesti na těch pár prázdninových dní svěřily :-) Sice se děti (dle
slov maminek) vrátily o pár odstínů
tmavší, ale vana prý vše spravila :-) Doufám, že nám situace dovolí si zase nějaké
aktivity s mladými hasiči naplánovat a i
uskutečnit.
Za SDH Postřekov krásný barevný
podzim přeje Martina Běhounková

fotografie z pietního aktu: Miroslav Kaufner
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Volby do zastupitelstev Den za obnovu lesa – Koráb u Kdyně
Lesy České republiky, s. p., vás zvou na Den za obnovu lesa. Je to
krajů
V pátek 2. 10. v době 14:00 – 22:00 hodin a
v sobotu 3. 10. od 8:00 do 14:00 hodin se
konají volby do krajských zastupitelstev a
doplňovací volby do Senátu. Naší obce se
však tentokrát senátní volby netýkají.
Volit může ten, komu bude nejpozději
3. 10. alespoň 18 let, a nová podmínka letošního roku, že musí vstoupit do volební
místnosti s rouškou. Samozřejmě platí to,
že prokáže svou totožnost platným dokladem. Do úřední obálky, kterou obdržíte ve
volební místnosti je nutné vložit pouze jeden
vybraný
hlasovací
lístek,
na kterém může označit maximálně 4 kandidáty jimž chcete přidělit preferenční hlas.
Radek Zuber

Blahopřání panu Václavu Volfíkovi
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou
jménem obce poblahopřát panu Václavu
Volfíkovi k jeho krásným devadesátým
narozeninám. Pan Volfík dlouhodobě pečuje o zachování povědomí o historii naší
obce, především péčí o pamětní síň na
obecním úřadě, kterou v roce 2002 také
vybudoval. Účastní se také všech vzpomínkových akcí, kde dále předává svoje vzpomínky a historické souvislosti mladším generacím. Tohoto všeho si velice vážíme a
přejeme především hodně zdraví, které je
ze všeho nejdůležitější.
Jiří Knížek

Zrušení posvícenské
zábavy
Vzhledem k současně platným opatřením se
obec rozhodla zrušit letošní posvícenskou
zábavu, která měla proběhnout v sobotu 17.
října 2020 v sále Hotelu U nádraží.
Jiří Knížek

Moštování jablek
se bude konat vždy v sobotu od 7:00
do 11:00 v moštárně v Klenčí, a to
v následujících termínech: 03. 10. 2020
10. 10. 2020
24. 10. 2020
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den, který nás opět spojí. Přijďte si vyzkoušet zalesňování i jiné lesnické činnosti, prohlédnout si lesnickou techniku či práci s koňmi,
přijďte se dozvědět zajímavé informace o lese a lesnickém hospodaření. Přijďte i se svými blízkými strávit den v přírodě a podpořte nás
tak v boji s kalamitou, která nemá v dějinách českého lesnictví obdoby. Ukažte, že vám není obnova krajiny lhostejná.
Datum a čas: 17. 10. 2020 od 10:00 do 16:00 (za každého počasí)
Místo:
Koráb u Kdyně
Parkoviště:
GPS: 49.4118189N, 13.0652006E
Shromaždiště: GPS: 49.4038903N, 13.0719044E cca 1km od parkoviště po vyznačené stezce
Autobus:
bude možnost využít kyvadlovou autobusovou dopravu mezi vlakovou zastávkou Kdyně, autobusovým nádražím ve Kdyni a místem konání akce a zpět dle přiloženého jízdního řádu.
1.
2.
3.
vlaková zastávka
autobusové nádraží Den za obnovu lesa
Kdyně
Kdyně
- zastávka
9:30
9:45
10:15
10:30
10:45
11:15
11:30
11:45
12:15
12:30
12:45
13:15
13:30
13:45
14:15
14:30
14:45
15:15
15:30
15:45
16:15
Na cca 4 km dlouhém okruhu budou připravena nejrůznější stanoviště, například:
• zalesňování (vlastní motyka výhodou, registrace na přesný čas
sázení bude probíhat v místě shromaždiště)
• ukázka přibližování dříví koňmi
• ukázka lesní techniky
• představení programu na podporu návratu sov do naší krajiny #vracimesovylesu – ukázka sovích budek a jejich umisťování
v lese
• představení programu #vracimevodulesu – o vodě v lesích si
můžete povídat se specialisty LČR ze správy toků
• ukázka měření kmenů a měření volně stojících stromů
• představení ochrany lesa proti zvěři a škůdcům – možnost vyzkoušet si ruční odkorňování dříví či stavbu oplůtků
• stanoviště lesní pedagogiky - hry a soutěže s lesnickou tematikou
pro všechny generace
• mykologická poradna
• ukázka vybavení pro práci v lese
• stanoviště Svazu ochránců přírody
• občerstvení – pečené buřty a klobásy, grilovaná kuřata a budete
si moci pochutnat i na oceněných potravinách z regionu
https://www.sazimelesynovegenerace.cz
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