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Vážení spoluobčané,
bohužel se nacházíme zpět v nouzovém stavu a byla opět
zavedena řada omezujících opatření k zamezení šíření
koronaviru. I když se na počátku léta zdálo, že epidemie
je na ústupu, a většina z nás si přála, ba i věřila, že druhá
vlna nepřijde – opak je pravdou. Druhá vlna přišla a to
ještě s větší intenzitou než na jaře a podle stávajících
čísel bude pravděpodobně i delší a nebezpečnější. Proto
prosím dodržujte daná opatření a základní zásady omezující šíření viru. Jedině tak můžeme tuto nelehkou

situaci zvládnout.
Obec obnovila poskytování pomoci seniorům a rizikovým skupinám v zajištění léků a potravin. V případě potřeby neváhejte telefonicky kontaktovat obecní úřad na
čísle 379 796 219 každý pracovní den od 8:00 do 12:00
hod., rádi Vám vše potřebné zajistíme.
Přeji všem pevné zdraví, ať se nám virus vyhne, a vše
zvládneme bez úhony. A pokud se s infekcí setkáme,
tak ať jen s tím nejlehčím průběhem.
S úctou Petr Anderle, starosta

82. výročí Mnichovské dohody a okupace horního Chodska
Osudné listopady! 8. listopadu 1620 – bitva na Bílé Hoře (tragédie pro náš národ, ale zejména pro domažlické
Chody). 28. listopadu 1695 – poprava Jana Sladkého
Koziny. 24. listopadu 1938 – okupace horního Chodska
hitlerovským Německem.
Po nástupu Hitlera k moci v r. 1933 se politika Německa
vůči Československu změnila. 24. dubna 1938 vyhlásil
vůdce Sudetoněmecké strany Konrád Henlein program
žádající autonomii Sudet. Postupně docházelo k provokacím a soustřeďování německých vojsk k našim hranicím. Proto Ministerstvo národní obrany vyhlásilo
20. května 1938 částečnou mobilizaci.
Dne 3. června 1938 se na Hrádku u Kozinova pomníku konala manifestace na
podporu čsl. armády. Účastnil se jí i
předseda vlády Milan Hodža a ministr
NO Machník. S dospělými přišli i žáci
okolních škol, a tak jsem s postřekovskými školáky byl také přítomen. 29. září
1938 byl v Mnichově podepsán zrádný
německý diktát k odstoupení českého
území Německu. Podepsali jej Hitler,
italský fašista Musolini a naši spojenci –
ministerský předseda Velké Británie
Chamberlain a předseda vlády Francie
Daladier. Od října 1938 pak docházelo,
podle této dohody, k připojování území
obývaných převážně občany německé
národnosti k nacistickému Německu.
Počátkem listopadu 1938 se na Domažlicku rozlétla zpráva, že několik ryze
českých vesnic horního Chodska má být

dodatečně začleněno do Říše. Podíl na tom měla pravnučka Stadionů hraběnka Schönbornová, která žila v
Bavorsku a žádala, aby její bývalé panství Trhanov bylo
přičleněno k Německu. Také henleinovci z Horšovského
Týna žádali, aby železniční trať, vedoucí z Brodu nad
Lesy přes české vesnice do Sudet, byla zabrána. A tak
jsme se stali občany německé říše. V nebezpečí před
okupací byl i pomník J. Š. Baara na Výhledech a jeho
muzeum v Klenčí. Němci, žijící v okolních vesnicích
řízených německou šlechtou Lamingeny a Stadiony, znali protiněmecké názory J. Š. Baara uvedené v jeho literárních pracích, a proto byly činěny kroky k záchraně
pomníku i muzea.
Pokračování článku na str. 2

Foto: německá stráž na přerušené trati u Postřekova
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Pokračování článku „82. výročí Mnichovké …“

Muzejní sbírky byly 22. listopadu převezeny na zámek
do Lužan, který patřil České akademii věd. Bronzovou
sochu J. Š. Baara vojáci domažlické posádky dne
23. listopadu sejmuli z pylonu a uložili do domažlického
muzea, kde zůstala až do r. 1947, kdy byl nový pomník
slavnostně odhalen. Že obavy o tyto památky byly
oprávněné, svědčí to, že pylon na Výhledech byl 8. září
1940 Němci rozstřílen a kvádry použity do základů budované mlékárny v německém Lesním Mnichově.
Zábor Postřekova, Klenčí, Trhanova, Chodova, Pece,
Babylonu a České Kubice se uskutečnil 24. listopadu
1938. Do Postřekova přijela obrněná vozidla plná ozbrojených příslušníků Wermachtu v 9 hodin. Zde Němce
čekala prázdná náves. Nás, žáky obecné školy poslal
učitel domů. Když jsem přicházel k našemu domku, tak
jsem před ním spatřil černé auto. Doma skupina gestapáků vyšetřovala otce, který byl aktivním členem KSČ v
obci. Postupně navštívila ostatní členy této strany s upozorněním, že jakýkoliv odpor proti Němcům bude mít
pro ně a jejich rodiny nepříjemné následky. Dospělí
muži museli nastoupit na práci do Říše, postřekovští
pracovali převážně v Norimberku. Do školy byli dosazeni němečtí učitelé. Čeští učitelé byli propuštěni a odesláni do Protektorátu. Učitel Jan Čáp v Postřekově zůstal.
Pro styky se zajatci, nasazenými v sousední německé
obci na zemědělské práce, byl 9. září 1944 zatčen a při
pokusu o útěk německým četníkem smrtelně postřelen.

Šest a půl roku trvala okupace horního Chodska. Řada
odvážných mužů odešla do zahraničí bojovat proti okupantům, další se zapojili do boje v ilegalitě.
Proč tato neslavná výročí připomínat? Historie se nedá
vrátit, může se jen různě vykládat anebo přepisovat, jak
se o to občas někdo pokusí. Dějiny nám musí sloužit i
jako poučení do budoucna. Například i pro následné
česko-německé soužití, aby již nikdy nedošlo k narušení
klidu domova kohokoliv z nás.
Václav Volfík

Foto: první německý autobus za okupace u nás

Informace z říjnového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:









vnitřní směrnici č. 2/2020 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
zařazení následujících projektů do strategického rámce II. MAP MAS Český les, z.s. a investičních záměrů
na programové období 2021 - 2027:
 MŠ zahrada – úpravy terénu, vybavení herními a výukovými prvky, zastřešení terasy
 MŠ fasáda – zateplení fasády a výměna oken
 MŠ interiér – rekonstrukce sociálního zázemí, vybudování cvičebny a rozšíření kapacity o třídu předškolního
vzdělávání
 ZŠ zahrada – vybavení výukovými prvky a vybudování víceúčelové sportovní plochy
ceník pronájmu pozemků a nebytových prostor ve vlastnictví obce Postřekov,
záměr o pronájmu části pozemků parc. č. 342/28 o výměře 267 m2 a parc. č. st. 347 o výměře 106 m2 k.ú. Postřekov,
uzavření nájemní smlouvy č. 121/N20/30 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem na pozemek
parc. č. 2872/2 k.ú. Postřekov,
finanční dar ve výši 10 000 Kč za reprezentaci obce a za 1. místo v anketě Sportovec roku 2019,
přesun finančních prostředků z příspěvku obce v rámci schválené dotace pro SDH na položku „Zajištění údržby a
revize dětského hřiště u has. zbrojnice“ k zajištění nákupu nové sekačky na trávu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:




analýzu a strategické návrhy odpadového hospodářství obce,
informaci k revitalizaci obecního rybníka – Salaše,
informace starosty:
 obec zadá zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem a dále zpracování
investičního úvěrového rámce z důvodu plánovaného úvěru na rekonstrukci základní školy,
 prostřednictvím MAS Český les, z.s. podána žádost o dotaci na vybavení sálu KD novými stoly,
 k 16. 10. 2020 je na účtech obce, vč. portfolia, celkem 30,5 mil. Kč.
Petr Anderle, starosta
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Rekonstrukce základní školy
V létě byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci základní školy a dopracovány položkové rozpočty. Realizace rekonstrukce bude rozdělena na dvě
etapy: I. etapa - spodní část - přestavba jídelny a technického zázemí, II. etapa - horní část - třídy, kabinety
a vstupní prostory; s předpokládaným zahájením I. etapy
v měsíci červnu 2021. Celkové stavební náklady jsou
včetně DPH vyčísleny téměř na 81 mil. Kč. V současné
době je finalizována žádost o dotaci ze 146. výzvy
OPŽP, ale dle propočtů vychází dotace pouze 13,5 mil.
Kč. Z tohoto důvodu bude muset obec přistoupit k úvěru
ve výši až 45 mil. Kč, zbytek zvládneme dofinancovat
vlastním rozpočtem z úspor minulých let. V roce 2019
byla tehdejším hejtmanem Plzeňského kraje přislíbena
částka 10 mil., Kč, ale v současné době je po volbách do
zastupitelstva krajů a nové vedení Plzeňského kraje ještě
není zvoleno. Současně probíhá nadále snaha o získání
finančních prostředků z jiných zdrojů, ale situace kvůli
pandemii koronaviru není nikde jednoduchá a proto se
prozatím kalkuluje s úvěrem v uvedené výši.
V rámci spolupráce s Univerzitním centrem energeticky
efektivních budov ČVUT (UCEEB) byla provedena analýza projektu, kdy v celku dobře hodnotili energetickou

stránku budovy, ale vznešeny byly výhrady ke vstupní
hale a architektonickému řešení vzhledu. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo rozhodlo uvolnit finanční prostředky
na dodatečné úpravy projektové dokumentace a navázalo
na spolupráci s architektonickou společností A91. Dne
1. 10. 2020, za účasti zástupců společnosti SUDOP Project Plzeň a.s., A91, UCEEB a obce, byly dohodnuty
další kroky a termíny pro úpravu projektové dokumentace, tak aby nebylo ohroženo poskytnutí dotace a termín
zahájení realizace. Následně dne 22.10.2020 byly formou videokonference představeny první návrhy úprav a
bylo projednáno variantní řešení těchto úprav. Každou
úpravu, každou změnu však musíme důkladně posoudit i
z hlediska nákladovosti, jelikož každá tato změna bude
obnášet detailní přepracování projektové dokumentace
včetně změny ve specializovaných profesích jako je
energetické posouzení, topení či vzduchotechnika.
K nákladům na úpravy dokumentace je pak nutné posoudit i vlastní realizační náklady, zda nedojde
k nepřiměřenému prodražení stavby. Avšak budovu stavíme i pro další generace, proto je snaha o co nejlepší
řešení. Po obdržení vizualizací úprav budou tyto zveřejněny na stránkách obce.
Petr Anderle, starosta

Koncem září jsme vyrazili na Moravu
Ve dnech 26. až 27. září pořádala
obec zájezd na Moravu. Zájezd byl
zamluven už od jara a vládní opatření nám tento výlet naštěstí ještě
umožňovala. Odjíždělo se v sobotu v
ranních hodinách a do Mikulova,
který byl cílem naší cesty, jsme dorazili odpoledne. Po ubytování
v penzionu Růže následoval volný
program, který mohl každý využít
dle svého uvážení. Někteří z nás se
tak vydali směrem k zámku a ke zřícenině Kozí hrádek. Jiní zdolali Svatý kopeček, odkud byl nádherný výhled na široké okolí. Kromě Valtic a
Lednice bylo možné dohlédnout i do
nedalekého Rakouska a v dálce vykukovaly i chladící věže jaderné
elektrárny Dukovany. V pět hodin se
pak konal společný večer ve vinném
sklepě U Hroznu. Na programu byla
ochutnávka vína Vinařství Šimák, po
kterém následovala večeře – pečená
žebra a stehna. Zbytek večera pak
popíjení vína zpříjemňovala cimbálová muzika. Po skončení programu
se postupně všichni začali ubírat
zpět na ubytování. Někteří z nás
však měli ještě dostatek energie, a
tak dostali skvělý nápad zdolat Svatý
kopeček podruhé – to už se ale nahoru „šplhalo“ poněkud obtížněji.

Druhý den ráno po snídani si někteří
z nás odskočili ještě nakoupit víno a
burčák do města, a poté jsme odjeli
do nedaleké Lednice. Tuto zastávku
většina z nás využila na procházku
zámeckým parkem ke známému lednickému minaretu. Počasí nám přá-

lo, a tak jsme mohli obdivovat nádherné vzrostlé stromy i zdejší rozlehlé vodní plochy místních rybníků.
Pak už následovala cesta zpět do
Postřekova, kam jsme dorazili ve
večerních hodinách.

Jiří Knížek
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ASPV - Ohlédnutí za létem a vybírání členských příspěvků 2020/21
Letošní rok nám moc nepřeje. Cvičit jsme mohli
od začátku roku necelé 3 měsíce a uspořádat
jsme stihli jen únorový dětský chodský bál. Protože nám to všechno bylo líto, tak jsme čekali na
vhodnou příležitost a plánovali náhradu alespoň
za Dětský den. S podobnou myšlenkou přišli
i hasiči, a tak jsme se rozhodli své síly spojit.
Poslední srpnovou sobotu jsme uspořádali zábavné odpoledne pro děti, jako rozlučku s
prázdninami. Vše se konalo u hasičárny. Cvičitelé kolem rozestavili 10 stanovišť. A střelba se
před deštěm schovala do Bednárny. Za splnění
všech disciplín si děti mohly vybrat třeba plyšáky, pastelky, omalovánky, pexesa a různé jiné
věci. Další odměnou byl buřt a limonáda. Třetí
odměnou a vyplněním volné chvíle byl malý
rětízák a skákací hrad od pana Lagrona. Kolotoč
se celé 3 hodiny nezastavil a stály se na něj
fronty. Skákačka také sklidila úspěch, i za mokra. Za drobné cukrovinky pro děti děkujeme tetám z prodejny Coop. Dále bychom rádi poděkovali za finanční příspěvek panu Vladimíru
Švarcovi a Obci Postřekov. I přesto, že ten den
pršelo a nebylo zrovna teplo, sešli jsme se v hojném poštu a s dobrou náladou. Dětí soutěžilo na
90. Hasiči se po celé odpoledne vzorně starali o
udržování ohně, obsluhu ve výčepu a přípravu
promítání pohádek v improvizovaném kině.
Tímto jim za jejich spolupráci a vstřícnost velice
děkujeme! Za fotodokumentaci patří poděkování Láďovi Vogeltanzovi. Jeho fotky najdete
na
http://www.fotolov.estranky.cz/
nebo
na facebookovém profilu ASPV nebo SDH Postřekov.
Od září nám bylo umožněno začít cvičit, tak
jsme neváhali a začali. Bohužel to opět nemělo
dlouhé trvání a od října jsme dostali opět stopku.
Ženy to ještě nějaký týden nevzdaly a aerobic
vyměnily za běh a cvičení v přírodě pod vedením Kristýny Kitzbergerové. Ohlasy byly velice
kladné. Díky Kristýn ;-) Nicméně členské příspěvky na cvičební rok 2020/2021 se vybírají.
Musíme evidovat všechny naše členy do určitého datumu, proto je to nutné. Pojištěnci VZP
mají ještě měsíc možnost si zažádat o příspěvek
na sportovní činnost. Neváhejte a využijte této
příležitosti. Zatim to tedy nevypadá, že budeme
moct zase cvičit, a také jsme nuceni zrušit i oblíbený Halloweenský lampionový průvod, ale
věříme, že se brzy zase budeme moct scházet a
pravidelně cvičit. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně zdraví! Opatrujte se a snad
brzy na viděnou.
Jménem cvičitelů Monika Baštářová
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