OBEC

POSTŘEKOV

Název projektu

Rekonstrukce pomníků a památných míst

Číslo projektu

1-3

Prioritní osy

3 – Kultura a cestovní ruch

Strategické cíle
Cíle projektu

Popis a zdůvodnění
potřebnosti

3a) Podpora cestovního ruchu – zlepšení atraktivnosti obce pro návštěvníky
3b) Rozvoj a podpora kultury v obci
Cílem projektu je postupná rekonstrukce všech pomníků a památných míst
v obci i pomníků, které neleží v obci, ale souvisejí s historií Postřekova.
Pomníky připomínají občanům významné události a osobnosti, které jsou s obcí
spojeny. Je proto třeba dbát o tyto pietní místa a zachovat je budoucím
generacím. U mnoha těchto pomníků se konají každoročně pietní akty, a je proto
potřeba, aby byly důstojně opravené. U většiny místních pomníků neproběhla
žádná zásadní úprava od jejich zhotovení. Ústředním pomníkem, kde se konají
každý rok v květnu a říjnu pietní akty, je pomník padlých. Ten byl již v minulosti
čištěn a došlo také ke zlacení nápisů na deskách. Renovovat je však třeba ještě
zídku a plot pomníku včetně úpravy záhonů. Další každoročně navštěvovaný
pomník je ten, který připomíná místního rodáka gen. Josefa Buršíka. Zde je třeba
vyměnit pamětní desku za novou a z kvalitního materiálu. Další je pomník
místního učitele Jana Čápa, který byl zastřelen během okupace Československa
německým četníkem. Zde je nutné pomník nechat vyčistit a případně opravit
některé jeho části. Nejstarším pomníkem v obci je pak tzv. Husův kámen z roku
1915. Ten je třeba také opravit a vyčistit. Poslední pomník se nenachází na území
obce, ale v nedaleké obci Otov, kde bylo na samotném konci války nacisty
povražděno několik postřekovských mužů. Pomník je třeba očistit a upravit
především plot, který pomník obklopuje.

Předpokládaná
doba trvání

3/2021 až 5/2025

Možnosti
financování

Plzeňský kraj

Předpokládaná cena

Aktivita

Klíčové aktivity

340 000 Kč

Harmonogram

Předpokládaná
cena v Kč

1

Rekonstrukce pomníku padlých

3/21-5/21

0,2 mil.

2

Rekonstrukce pomníku chlapců
v Otově + zpřístupnění

1/22-12/22

0,03 mil

3

Vytvoření nové pamětní desky na
pomník gen. Josefa Buršíka

3/23-5/23

0,05 mil.

4

Rekonstrukce pomníku Jana Čápa

3/24-5/24

0,03 mil

5

Rekonstrukce Husova kamene

3/25-5/25

0,03 mil

