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BŘEZEN 2014

Z DENÍKU MASOPUSTA
Pátek 28. února 2014 20:00 hod.
Tak dneska sem se byl podívat ve Špillarce na
Sezpívaný. Bylo narváno vepředu i vzadu – to
poslední leta byjvá – takovyjch sto židlí, možná i
víc. Hráli Sekáčí a dělali pauzy jako Dolyjšácí.
Je vidět, že se tu ve vsi zabydlujou, dyž přejímají
místní zvyklostě. Každyj, komu eště nebylo
vosumnáct, bul na baru drobet překvapenyj,
protože Běha čekal kontrolu, tak dětom
nenalyjval alkohol. Ale něčim jim tu limonádu
ředit mušel, jináč si to nedovedu vysvětlit.
Teký mi tůze zajímalo, jak to letos dopadne
s tima legrůtama. Míl sem drobet starost, asli
průvod nezruší, dyž nemají nikoho, kdo by mi
vověsil. Chvíli se mluvilo vo tom, že by se řeklo
tankánom, dyž sou teda jako vojsko v záloze, ale
žádnyj se netrouf za nima jít, tak vyhlásili
konkurz mezi vomladinou. Přihlásilo se vosum
uchazečů vo tuto místo. Šest jich málem vypádlo
v prvním kole, protože na první votázku komise:
„Pureš v kroji?“ vodpovedělo, že NE. Zbul teda
jenom Petr Honzát a Kuba Sasín. Vobá huž mají
něco za sebou, hale každyj mi jednou nes, tak mi
snad nevyklopí. Šichní vostatní dostáli pozvánku
na druhyj den do tělocvičny, kde se mělo
rozhodnout, jak se to tera hudělá.
Teký sem tám vidíl svýho soudce. Tahal rozumy
s forbalistů, asi huž si píše řeč, tak mu radili, co
ha jak se ve vsi přes rok seběhlo. Moc nepil, ha
šel brzo domů, asi nechtíl přijít do řečí.

Sobota 1. března 2014 10:00 hod.
Dneska mají brigádu v tělocvičně, burou mi čepit
máry, tak sem si na to šel dohlídnout. Přece
jenom, muším si hudržít ňákyj standard, haby mi
ve vokolních vsech ha v tísku nepomluvili. Mám
radost, že s tima legrůtama to vypadá vopravdu
špatně, mohlo by byjt, že vostanu naživu celyj
rok, dyž mi nemá, kdo nest na smrt. Ty, co se
v pátek vo tuty místa prali, sedíli ve Špillarce
(někerý eště vod pátku), tak nemohli přijít čepit
mi máry. Bul sem tůze rád, že to tak vidí, asi
teký chtějí, abych tu s nima vostál celyj rok.
Souboráří ztratili koně. Celý říčný běhají vod
chalupy k chalupě, hale žádnyj vo ňom nic neví.
Potom si přece jenom někdo zpomíl, že ho
necháli ve městě, v chráněný dílně, vopravit.
Navečer je v Hotelu maškarní. Sem tůze
zvědavyj, za co letos pude Krámeček.
Závodnyjm se pryj ztratilo kolo. Zánovní
skládačka. Teký Zvoníkom a tetě Ludvíkouc.
Sobota 1. března 2014 20:00 hod.
Maškery se mi líbily, k vidění bulo leccos.
Nejhloub do kabzy si šáh nejspíš malyj Vaňous,
kerej si za celou polovinu vejplaty koupil masku
starýho Brůny z Majora Zemana – díl Studna.
Druhou polovinu vejplaty potom nechal
v hospodě, takže, dyž ho někdo potkáte, dejte mu
korunu.
K užitku teký jístě bure, že mladyj Palenčar bul
za uklízečku. Šlo mu to dost vod ruky, tak se
íčko šichní můžeme těšit, že sál se bude jenom
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blyjskat. Asli za ní pude i v úterý, moh by to vzít vokolo
Hadamů, tám by teký uklízečku potřebovali.
Soubor asi eště furt slaví tu loňskou vosumdesátku,
protože šli za dort. Každýmu překáželi a zabrali s tim
půl sálu. Co Vám buru povídat, k půlnoci už to byl
pěkně nacucanej a rozteklej punčák.
Podle toho, kolik bulo všude vokolo mě berušek a
vochomůrek, sem toho mušel asi tůze moc vypít.
Počítám, že sem viděl šechno dvakrát, jináč si to
nedovedu vysvětlit. Asi by se mělo starostovi říct, aby
vobjednal ňákej plošnej postřik, aby se nám to tu
nepřemnožilo.
Teký sou letos v kurzu vojácí. To je tůze dobře, že
máme ve vsi svou vlastní armádu a nemušíme se bát
války na Ukrajině. Možná bysme se jim mohli složit na
tank, abysme tu sílu znásobili. Moh by stát u Kubů na
zahradce a vrchní velitel muzea Sklep by na něn moh
vybírat čumný.
Teký přišli legrůtí. Tůty asli mi v úterý ponesou, tak mi
jístojístě vyklopí! Trenovali to na malým Jimovi, keryj
na tom žebříku, co bul za máry, vypadal, že se voběšení
ani nedožíje. V rámci příprav na tůtu roli, poslali
forbalistí Vojtu Královčáka v Plzni do krámu, kde
řečenyj překvapil prodavačku, dyž po ní chtěl, aby mu
prodala šestkrat žlutý rifle.
Neděle 2.března 2014 16:00 hod.
S tim nedostatkem alkoholu U Hadamů to nebure takový
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horký, protože dyž se vomladina vymotála před
hospodu, buli už některý nacucaný jako přezrálý švesky.
Já do průvodu nechodím, mám už lecos za sebou! I když
viděl sem tám páreček, keryj má doma dvě dětičky. Nu,
svý nejsou, tak copa by ne, vete, dneska už se na to tak
nekouká!
Kromě flašky, kerou míl každej v ruce, bulo letos
v modě mít v tý druhý ruce balonek, kerej míly divčátka
asi proto, aby je při tanci drobet nadnášel. To bulo vod
organizátorů chytrý, dát tim nejvíc napityjm vznášedlo,
aby tůlik nepadáli.
Asli vás zajímá, kdy naposled je v půjčovně možný
sehnat vyžehlený rukávce na kytku (bez předchozí
rezervace), tak je to v neděli ve dvanáct. To bul letošní
rekord. S kytičkou si teký dneska divčata žádnou starost
nedělají. Dou jí koupit hotovou do města do krámu
k Pepovi Johánkovi.
Pondělí 3. března 2014 2:00 hod.
Uuuáááá! V lokále vostálo hromadu legrůtů! Dyť se k tý
práci žádnej nehlásil, tak japa to, že tu íčko sedí? Břeťa
nám uvařil tůze dobrou slepičí polívku, a protože se
chtěl jít domů vyspát, prodal jí celou Petrovi Honzátovi,
ať se prej vo ní postará. A teký že se postaral! Prodával
nám porci za 15 Kč a každyj sme si mušeli dát třikrat.
Vydělal na tom štyry stovky. Za ty potom koupil nahoře
v krámu basu piv, kerý nám prodával - flašku za 20 Kč +
hdo chtěl pučit votvírák, tak za příplatek 5 Kč. Nu, asi
takle, nám už to bylo stejně jedno. A Honzát co utržil,
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nechal dole u Vietnamce, kde ho přepádla žížeň, tak jí
hasil rychlýma špuntama, což jak víme, je dětský
nealkoholický šampáňo. Abysme se po cestě vod hotelu
do školy (kam chtěl jít Adam Polák vobsadit funkci
řiditele) nemušeli ničeho bát, přijeli nás zachránit tři
plný auta policajtů z města. Na každýho legrůta jeren
policajt. Muší to byjt šichta, pomáhat a zachraňovat
voráče, snad to nedělali jenom za tu polívku, co si teký
mušeli koupit.
Dyž sem šel v pondělí v šest vodpolodne z vorby domů,
vyprovázel mi Kuba Sasín. Z ničehonic se proti nám
zvedly schody a voba dva nás vzely po hlavě. To vám
bula rána! Chudák Kuba nestačil uhnout a tak se stálo, že
má hubu vodřenou vod ucha k uchu a na Babskyj bál se
nepodívá. Von ho vlastně neviděl eště nikdy, takže pro
Kubu letos žádná změna. Pro mě je to 1:0, protože mi
měl v úterý nest.
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Pondělí 3. března 2014 20:00 hod.
Přišel sem na Babskyj, zaplatil sem stovku vstup, koupil
sem si tombolu, dal sem si klobuk do šatny, stavil sem se
na pivo a na rum a došly mi peníze. Tak sem si šel
lehnout pod bar, co je vzadu v salonku. Doporučil mi to
malyj Cibulka, keryj tám spal noc přede mnou.

zaparkovanej traktor s valníkem. Krámeček ladí formu
vevnitř, ale kolo má naložený, asi pojede na voze. Po
sobotě je celyj potlučenej, jak sjížděl schody v hotelu na
kole, spád na řibet a je rád, že nemá zlámaný hnáty.
Soudce čte mou řeč, slyším, jak říká, že sem byl na
Mysliveckým a Hasičským bále. Ale dyk já sem byl eště
na Kopečkářským, Cyklistickým, Exotickým a
Postřekovským! Je vidět, že von nebyl ani na jednom!
V tělocvičně je cvrkot jako v úle. Ty legrůty vzeli
nakonec Heiretí (Tomáš Blacký a Vojta Buršík). Voni
sou na řadě příští rok, tak si udělali generálku. Na
poslední chvíli se přidal Robin Knopf (Fíša). V úterý
v jednu hodinu si přiběh do půjčovny pro kroj. A záda
jistil Kuba Baštář (výpomoc z Horšovskýho Tejna).
Honzát
dělal
všem
řiditele,
protože
má
s masopustováním nejvíc zkušeností. A nejvíc toho
vydrží, dyby na to přišlo, moh by mi nest i sám. Na to
hřiště sme ňák došli, moc si toho nepamatuju, ale podle
fotek, co vyšly v Domažlickým deníku, bulo masek
hromadu.
Letos můžete šichní, co vo to stojíte, svoje masopustní
taškařice vidět na Šlágr TV. Velevážený pan Pospíšil se
postavil do řady tich, co pojali nápad, natočit náš
unikátní průvod a pustit ho do televize, aby celyj svět
viděl, jak to tu umíme roztočit.

Úterý 4. března 2014 12:00 hod.
Nejhorší kocovina mýho života. Už zbyjvá jenom přežít
dnešek a mám to za sebou. Stávám v pravý polodne,
voblíkat se nemuším, protože sem spal voblečenyj. Du
do Špillarky vobhlídnout situaci. Špalek huž tám má

Letos je to za mě šechno, celyj rok se z toho buru
zpamatovávat a lízat si rány! Hale haž se zpamatuju, tak
zase mezi vás přídu a potom vám hukážu, zač je toho
Masopusta loket!
Masopust

Okénko zastupitelstva a OÚ Postřekov
Postřekovu stále chybí znak
Zastupitelstvo obce však pokračuje ve snaze o jeho zavedení. Jelikož vybraný symbol bude Postřekov prezentovat
navěky, dostali možnost o vyjádření nejen postřekovští občané. Na úřední desce Postřekova a v Domažlickém
deníku byly představeny 3 znaky, které
zastupitelstvo vybralo z mnoha návrhů. Nejvíce
hlasů a nejblíže ke schválení je momentálně znak
číslo 2. Pojďme si trochu představit jeho detaily.
Podklad tvoří dvě barvy – zelená a modrá. Modrá
s vlnkami
ztvárňuje
přírodní
rezervaci
Postřekovské rybníky. Zelená pak charakterizuje
chráněnou krajinnou oblast Český les, v jehož
podhůří naše vesnice leží. Čakan označuje
sounáležitost k Chodsku a zároveň má
připomenout statečnost Chodů při ochraně hranic
Českého království. To, že jsou čakany dva, má
upozornit na to, že obec má dvě části - Postřekov
a Mlýnec. A konečně meč. Ten se vztahuje ke
svatému Jakubu Většímu, kterému máme
zasvěcenou kapli. Meč, kterým byl sťat,
připomíná jeho mučednictví.
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Impérium ČEZ aneb my jsme tady pánem

Nové veřejné osvětlení

Není tomu tak dávno, kdy Postřekov získal nové
chodníky. Některé části obce se jich ani nestačily dočkat.
Přesto o ně, kvůli ČEZu, opět přijdeme. Tento gigant,
kterému se zákony v parlamentu šijí na míru, se rozhodl,
že všechny kabely elektrického vedení, které jsou ještě
vedené vzduchem, zakopají pod zem. Bohužel, jejich
jednání není o partnerství a nejsou zvyklí na diskusi,
kterou se s nimi starosta František Friš snažil navázat.
Zastupitelstvo obce sepsalo podmínky, na kterých chce
trvat, a zaslalo je druhé straně. Mezi těmi je i požadavek
o znovupoložení všech narušených chodníků, a to v celé
šíři. Nám však zbývá jen doufat, že naše přání bude
vyslyšeno. Z ústního jednání nám totiž bylo naznačeno,
že chtít to můžeme, ale v momentě kdy ČEZu dojdou
peníze vyčleněné na tento projekt, tak si sbalí svých pět
švestek a odkráčí. Ať už nové chodníky budou či ne.
Zastupitelstvo obce v čele se starostou i přesto bude dále
prosazovat dodržení podmínek.

V rámci akce zakopávání kabelů elektrického vedení
bude obec osazovat nové lampy veřejného osvětlení.
Náklady, jejíchž součástí budou i nové rozvody
veřejného osvětlení, budou hrazené z rozpočtu obce. O
detailech této akce i výdajích budeme informovat.

Obecní sál zatím nebude
Koncem roku 2013 začalo zastupitelstvo zjišťovat
možnosti a podmínky odkupu sálu Hotelu U Nádraží do
vlastnictví obce. Zahájili jsme jednání se současnými
majiteli, oslovili jsme znalce pro odhady nemovitostí,
geodeta, studovali dokumentaci… Výsledek nebyl
bohužel příznivý. Vzhledem k velké členitosti a ke
stavebnímu řešení stavby jsme nenašli řešení pro řádné
oddělení sálu od Hotelu, tak aby oddělení splňovalo
všechny zákonem dané náležitosti. Zastupitelstvo tedy
muselo odstoupit od záměru zakoupení sálu.

Cvičitelé pořádali dětský chodský bál
V neděli 23. 2. cvičitelé ASPV Sokol Postřekov uspořádali v sále Hotelu U nádraží již 3. Dětský chodský bál. Sešlo
se asi 100 dětí v chodských krojích. Dokoncei několik maminek a tatínků nenechalo kroj doma. Nejmladší holčičce v
kroji byly teprve 4 měsíce. K tanci zahrála veselá kapela z Postřekova „Miš maš“, které tímto děkujeme za skvělou
produkci. Pořadatelé pro děti připravili různé taneční i sportovní soutěže. Malý tanečníci za odměnu dostali domácí
perníčky ve tvaru srdíček nebo kytiček, které cvičitelky dětem upekly. Zpestřením bálů bylo vystoupení Dětského
souboru Postřekov za doprovodu Malé dudácké muziky pod vedením manželů Zubrových. Největší radost dětem
udělalo sundavání balónků z výzdoby sálu, se kterými se potom vyřádili. Všem zúčastněným děkujeme a budeme se
těšit opět za rok, tentokrát na maškarním bále.
Monika Kreuzová

Avon pochod 2014
Letošní Avon pochod se uskuteční 14. června, srdečně zvu všechny zájemce, aby s námi jeli do Prahy podpořit
dobrou a záslužnou věc, jakou je boj proti rakovině prsu. Vždyť nevíme dne ani hodiny, kterou z nás tato zákeřná
nemoc může postihnout. Letos se zúčastníme již po třinácté!
Start bude na Staroměstském náměst ve 12,00 a cíl již tradičně ve Žlutých lázních.
Autobus z Postřekova vyjíždí v 8,00 od Obecního úřadu. Vybírá se záloha na bus 300,- Kč. Tričko je možné
objednat již nyní za 399,- Kč na téže adrese.
Zájemci se mohou hlásit u Jany Kreuzové, Postřekov 340, nebo na tel.čísle 731 184 668.
Děkuji předem všem, kteří svojí účastí přispějí na léčbu a prevenci této nemoci.
Jana Kreuzová

PEDIKÚRA, KOSMETIKA, MASÁŽE
- nově otevřeno v budově OÚ
- pracovní doba dle objednávek
- kontakt: pí Olejníková, tel: 606 156 664

O Velikonoční neděli 20.4.2014
zahraje ve Špillarce kapela

SWERWOU
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