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SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam.
Vyskytuje se v náboženských vírách, které přiznávají zvláštní nadpřirozenou moc či sílu určitým
místům. V křesťanství jsou významnými místy ta,
která jsou spojena s životem Ježíše Krista nebo
některého ze svatých. V Postřekově je oním svatým Jakub Starší Zebedeův.
V křesťanské Evropě se cíle náboženských poutí,
zejména výroční poutě k místním kostelům v den
jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona,
stávaly centrem společenského života. Proto se k
němu přidružoval i zábavní program, který byl
zejména pro děti nejvýraznějším a nejlákavějším
projevem poutě. Po místech poutí kočovali se
svým vybavením komedianti: majitelé kolotočů,
houpaček, zábavních střelnic, strašidelných domů a dalších atrakcí, mnohdy společně s kočovným divadlem s náboženskými i světskými tématy. S postupnou ateizací se tento zvyk osamostatnil od náboženského původu a pouť se tak v nenáboženském světě stala synonymem zábavního parku.
Když jsem se snažil vyčíst něco o svatém Jakubovi, zjistil jsem, že jeho život, smrt i cestu jeho
ostatků provází mnoho legend. Ostatně, jak už to u
textů o apoštolech bývá. Přidržíme-li se ale faktů,
které jsou jisté, nebo alespoň skoro jisté, i tak se
dozvíme mnoho zajímavého.
Na evropském kontinentu je mu zasvěceno více
než 2 000 kostelů. V Čechách a na Moravě je jich
něco přes 100. Kromě naší obce je tomu tak například v Brně, Starém Městě, Jihlavě, Kutné Hoře,
Kladrubech, Litoměřicích či v Telči.
Jakub je - vedle svatého Petra, Pavla a Jana – nejslavnějším apoštolem. Je patronem poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků
a dokonce celého Španělska.
Jako každý světec, tak i Jakub Zebedeův, je spojován a zobrazován s určitými znaky, atributy. Patří
mezi ně kniha či svitek evangelia, poutnická hůl s
mušlí hřebenatkou, brašna, meč a kůň.
Jakub byl zatčen, nejspíše o Velikonocích roku
44, za to, že hlásal evangelium. Stalo se tak
v Jeruzalémě vojáky krále Heroda Agrippy I.,
vnuka Heroda Velikého. Na příkaz krále byl pak
Jakub sťat mečem.
Pro následujících cca 769 let existuje několik verzí. Nejvíce pravděpodobná může být ta, že ostatky
Jakuba převezli mniši do Španělska, kde se měl
Jakub ještě za svého života pokoušet obrátit ke
„své“ víře místní obyvatelstvo. Ostatky měly až
do roku 813 několikrát změnit místo svého odpočinku. V tomto roce měl náhrobek s údajnými
ostatky svatého Jakuba Staršího a jeho dvou žáků
objevit biskup Teodomiro na místě dnešního San-

tiaga de Compostela. Nad místem nalezení ostatků
sv. Jakuba byl na pokyn krále Alfonse postaven
chrám a kolem něho začalo vyrůstat město. Chrám
byl posvěcen 25. července 816. Odtud je stanoven
den svátku Jakuba.
Chrám v Santiagu de Compostela stále stojí – i
když samozřejmě ne ve své původní podobě, nad
údajným hrobem sv. Jakuba a patří mezi nejvýznamnější a největší poutní místa ve světě.
Vraťme se ale zpátky do Postřekova. Svatému
Jakubovi je zasvěcena i naše kaple a jeden z jeho
atributů – meč – se bude od nynějška objevovat i
ve znaku a na nové vlajce obce Postřekov.
A proč byla vlastně postřekovská kaple zasvěcena
právě sv. Jakubovi? Vysvětlení je prý prozaické postřekovský starosta se tak v době výstavby jmenoval křestním jménem. Byl jím Jakub Řezníček.
Přejeme vám všem příjemnou pouť. Poklidnou, či
veselou a bujarou, každému dle svého gusta.
Ať se vám povedou koláče, řízky, sekané, vepřové
se zelím či svíčkové. Budeme se těšit na viděnou
na některém z „pouťových“ pořadů či atrakci.
Místní poutní místo - kapli sv. Jakuba - můžete
navštívit při pouťové mši svaté, v neděli 27. 7.
v 10:00.
Radek Zuber

Nový znak a vlajka Postřekova:
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NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV
Bude tábořiště Srub na Babyloně plné pohádko- Pouťové vystoupení Dětského souboru
vých postav?
Národopisný soubor Postřekov odjíždí po pouti na tradiční
letní soustředění, které pořádá především pro členy souboru dětského. Letos, stejně jako předchozí dva roky, budeme
mít útočiště na babylonském Srubu.
Vloni byli tématem celého tábora Indiáni. Nastávající ročník ponese podtitul „Z pohádky do pohádky“ a každý den
bude věnován jedné klasické české pohádce. Proto i kostýmy dětí a dospělého dozoru budou odpovídat postavám
známých pohádkových postav.
Cílem tohoto soustředění je nejenom zpříjemnit dětem
prázdniny, ale především se pečlivě připravit na blížící se,
jubilejní, šedesáté Chodské slavnosti.
Denní program bude opět složen z her a soutěží, sportu,
odpočinku, tancování i zpívání.
Národopisný soubor chce poděkovat všem rodičům, kteří
bezplatně nabízí svou pomoc a také zastupitelstvu obce,
které na svém posledním zasedání odsouhlasilo příspěvek
na konání tábora ve výši 10 000 Kč.
Poděkování samozřejmě náleží i všem členům souboru,
kteří se našeho soustředění účastní a pomáhají s dobrou
náladou a hladkým průběhem všech dnů.

Masopust a masky
Ačkoliv je teprve červenec, tak Národopisný soubor Postřekov již započal přípravy na masopust v únoru 2015.
Ivana Havlíčková, vedoucí domažlické pobočky Diecézní
charity, nám nabídla, že v chráněných dílnách, které charita
provozuje, opraví zdarma některé cenné a léty dosti opotřebované masky. Již před rokem se klientům terapeutické
dílny podařilo zrekonstruovat dvě hlavy koní. A musíme
uznat, že odvedli více než kvalitní práci. Podaří-li se dílo i
tentokrát, můžeme se při úterním maškarním průvodu těšit
na opravené „pravěké mohyly“ nebo čápa.
Masopust bude v příštím roce velice brzo, protože propukne
již v pátek 13. února!
Bál 2015
Zmínil-li jsem termín masopustní, jistě nebude na škodu
zveřejnit i termín bálu, který Národopisný soubor pořádá.
Postřekovský bál se uskuteční týden před masopustem, a to
v sobotu 7. 2. 2015.
Hrát bude, stejně jako v roce 2014, Domažličanka. Počítat
určitě můžete se zlevněným vstupným pro krojované i s
bohatou tombolou.
Těšíme se na viděnou již nyní.

V rámci postřekovské poutě vystoupí děti z našeho souboru.
Stane se tak v sobotu 26.7. od 15:00 u Staré školy,
u příležitosti otevření Muzea krojů.

Pozvánka na Chodské slavnosti
Národopisný soubor Postřekov, Dětský soubor Postřekov,
nebo členové našich souborů, budou během Chodských
slavností vystupovat v následujících pořadech:
SOBOTA 9.8.

• 10:00 - pódium pod hradem - pořad Martiny Moryskové

a Jany Hojdové „Bula vojna vypsaná, vod císaře vydaná“
• 11:00 - pódium u brány - pořad všech chodských muzik a
•
•
•
•
•
•
•

souborů živě přenášený Českým rozhlasem Plzeň „S Plzeňáky za folklorem“
12:30 - pódium u brány - dětský pořad „Já sem malyj
pacholíček“
13:00 - stánek Českého rozhlasu v alejích, zahrají Sekáči
a zazpívají sólisté souboru
14:30 - pódium u brány - náš hlavní a tradiční pořad
„Postřekovský vokýnko“
18:00 - pódium pod hradem - pořad Konrádyho dudácké
muziky „Jaká by to hamba byla, hdyby žena muže bila“,
vystoupí sólisté souboru
19:30 - pódium pod hradem - pořad Domažlické dudácké
muziky „Ha máme tú dvacítku“, vystoupí sólisté souboru
21:00 - pódium u brány, Chodské oratorium
„O Markétě“
23:00 - pódium u brány, „Dudácké štandrle“ - společný
pořad všech chodských muzik a souborů

NEDĚLE 10.8.

• 14:30 - letní kino, Klenotnicový pořad „Tenkrát poprvé“.

Společný pořad všech souborů a hostů Chodských slavností, ve kterém předvedou to, s čím vystupovali na CHS
vůbec poprvé.

Mrákovská Hyjta

Při podrobném zkoumání programu Chodských slavností
bystrému oku jistě neuniklo, že v sobotu mezi 15. a
18.hodinou má soubor malý časový prostor, kterého využili
naši kolegové z Mrákova a pozvali nás na svoji Hyjtu.
My jsme jejich pozvání velice rádi přijali, a tak můžete postřekovský soubor shlédnout také v Mrákově.
Chodská Hyjta v Mrákově začíná v 15:00 v areálu TJ Sokol
Mrákov. Postřekovské lze na pódiu očekávat mezi 16. a
Za celý Národopisný soubor Postřekov, Radek Zuber 17.hodinou.

PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU 3+1 !!! Avon pochod
Obec nabízí k pronájmu byt 3+1 v mateřské Poděkování bych touto cestou chtěla vyjádřit všem ženám,
se účastnily letošního Avon pochodu v Praze a zakouškole. Zájemci si mohou na Obecním úřadě které
pením trička přispěly k rozšíření péče na vyšetření rakoviny
domluvit prohlídku bytu. Písemné žádosti o prsu. Těším se opět příští rok na hojnou účast v roce 2015
na jubilejním 15. ročníku této akce, která se uskuteční
pronájem můžete předat do 31.7.2014!
6. června 2015.

Jana Kreuzová
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HASIČI INFORMUJÍ
Po delší odmlce se opět hlásím s příspěvkem od hasičů. Rád
bych se s vámi podělil o novinky a události, které se udály
v našem sboru během uplynulých několika měsíců. Mnozí
z vás jistě zaregistrovali, že poslední květnovou sobotu se u
nás na hřišti konala hasičská soutěž. Utkaly se zde sbory
z našeho okrsku č.12a bojovalo se v disciplínách běh na
100m s překážkami a požární útok. Družstvo našich veteránů obsadilo v konečném pořadí 3.místo, v kategorii muži
nad 35let a ženy skončila naše družstva na prvních příčkách.
V kategorii mužů jsme po vyrovnaném boji nakonec těsně
podlehli našim rivalům z Dílů, kteří si tak poprvé v historii
zajistili postup do okresního kola. Milým zpestřením byla i
soutěž našich nejmladších členů, kteří v kategorii dětí obsadili krásné druhé místo.
14.června jsme pořádali Mlýneckou pouť, jejíž součástí
bylo letos zábavné odpoledne. Pro děti byl připraven skákací hrad a malování na obličej, odpolední program pak svým
vystoupením dále zpestřila děvčata z klenečského Robinsona. Večer pak následovala taneční zábava s kapelou
„Hája&Tečka band“. Na tomto místě bych chtěl poděkovat
za finanční příspěvek na atrakce pro děti firmě CallevaSped
s.r.o. Další kulturní akcí budou tradiční pouťové dozvuky,
které se uskuteční 28.7. od 19:00hod v hasičské zbrojnici. I
letos nám k tanci a poslechu zahraje Sedmihorka a tímto
srdečně zveme všechny spoluobčany a naše příznivce.
Poslední červnový víkend patřil tradičnímu cvičení na Baldově, které každoročně pořádají naši kamarádi z Domažlic.
Stejně jako v předchozích letech jsme cvičili společně s jed-

notkou ze sousedních Dílů. Organizátoři i letos připravili
velice pestrý a náročný výcvik, takže na nás čekal noční
zásah na požár automobilu po dopravní autonehodě, v sobotu pak záchrana zraněné osoby z výšky, evakuace osob při
železniční nehodě, sebezáchrana na laně a dále pak opakování zdravovědy spojené s instruktáží na stanici ZZS
v Domažlicích. Zážitky a zkušenosti jsme potom dlouze
prodiskutovali při sobotní taneční zábavě. Tato akce je pro
nás vždy zdrojem cenných zkušeností, které lze využít při
reálném
zásahu.
Na závěr tu mám jednu pozitivní zprávu pro uživatele dětského hřiště před hasičskou zbrojnicí. Vzhledem k hojnému
využití hřiště jsme se od počátku letošního roku zabývali
možnostmi jeho rozšíření o herní prvky pro starší děti. Díky podpoře Nadace ČEZ se podařilo získat potřebné
finanční prostředky a tak už dnes můžeme oznámit, že se hřiště rozroste o
pár herních prvků. V současné době
probíhá vyřizování nezbytných formalit a přípravné práce. Samotnou montáž bychom chtěli provést někdy na přelomu srpna a září. A co bychom byli za
hasiče, kdybychom při výběru nevolili něco s hasičskou
tématikou… Takže se těšte, až bude hotovo, určitě dáme
vědět ;-)
S přáním klidného zbytku prázdnin J. Kreuz, starosta SDH
Postřekov

JARO A SPORT V POSTŘEKOVĚ
Letošní jarní přípravy se opět nejvíce týkaly každoroční Tělovýchovné akademie. Svoje cvičení předvedly letos pouze
dětské kategorie, gymnastky a přijeli cvičenci
z Horšovského Týna, kde se Akademie neuskutečnila pro
malý zájem a počet cvičenců. Doufáme, že takováto situace
nenastane také u nás a v příštím roce se budeme moci opět
potěšit cvičením žen, nebo žáků.
Cvičební sestavy se povedli všem cvičencům, kteří se snažili podat co nejlepší výkony. Za to jim patří dík, jakožto i
jejich cvičitelkám, které to také nevzdaly a dětem věnovaly
každou volnou chvíli svého volného času. Vždyť vymyslet
cvičení, aby to děti bavilo, není jednoduché. K tomu patří
vymyslet kostýmy, ve kterých by se dobře cvičilo, a měly
ten správný efekt. No a doladit a namixovat hudbu také není
jen tak. Ale vše se vydařilo a my jen doufáme, že se nám
podaří opět za rok se sejít a zacvičit si.
Ve středu po Akademii se pořádaly v Postřekově na hřišti
závody v atletice, které měly okresní úroveň. Z nejlepších
atletů byla sestavena družstva a Ti naši organizaci reprezentovali v krajském kole v Nýřanech. Tam dosáhli velmi pěkných úspěchů. Získali dvě druhá místa ve družstvech
(mladší žáci a žákyně) a jedno druhé místo v jednotlivcích –
Bára Vogeltanzová. Do národního kola, které se konalo 7.
6., se probojovala Bára Vogeltanzová, která si přivezla stříbrnou medaili. Všichni dodatečně gratulujeme.
Děkujeme fotbalistům za zapůjčení hřiště a obětavým rodičům za pomoc jak při závodech, tak i při přepravě dětí na
závody mimo obec.

Dětský den proběhl opět formou stezky, na které děti plnily
různé úkoly. V letošním roce bylo tématem „ Cesta kolem
světa“, kdy na stanovištích děti vítali zástupci různých národností a plnily se úkoly vztahující se k jednotlivým světadílům či státům. Takže se děti seznámily s kovboji, indiánkami, Eskymáky, Tahiťankami, černochy, Číňankami, Angličany a nechyběli ani zástupci naší republiky. Cíl byl
v Chospílu u „Lesních mužů“, kteří opět měli pro děti připraveno spoustu odměn a nechyběl ani oheň, buřty a kytary,
které tu správnou atmosféru ještě zvýraznily. Také možnost
zastřílet si ze vzduchovky nebo praku bylo pro děti velmi
lákavé. Celá akce byla vydařená díky ochotě a obětavosti „
Lesních mužů“ a všem, kteří pomáhali na stanovištích. Děkujeme.
Ani letos nechyběla Kolečkiáda, která také už má svoji tradici a těší se velké oblibě dětí. To také potvrdily v letošním
ročníku, kdy se dětí sešlo tolik, že byly pořadatelky mírně
zaskočeny.
V neposlední řadě musíme ještě vyzdvihnout velký úspěch
našich florbalistů, kteří se zúčastnili krajského kola a získali
tam krásné 1. Místo v této soutěži a přivezli si zaslouženou
zlatou medaili. Gratulujeme.
Poděkování za celý cvičební rok patří cvičencům, kteří vytrvali, ale hlavně cvičitelkám, které nezklamaly a věnovaly
se dětem tak jak je vidět na úspěších a hlavně při Akademii,
která je svátkem cvičenců.
Takže v říjnu opět nashledanou v tělocvičně.
Jana Kreuzová

POSTŘEKOVSKÝ ZPRAVODAJ

POSTŘEKOVSKÁ POUŤ 2014 – PROGRAM
PÁTEK 25. 7. 2014
19:00 – 24:00

KANAFAS BAND, Hotel u Nádraží. Nová postřekovská muzika.

20:30 – 24:00

IRON MAIDEN REVIVAL, Špillarka. Do 21:30 ženy vstup zdarma.

SOBOTA 26. 7. 2014
09:00 – 12:00

VÝSTAVA OBRAZŮ JANA MATHAUSERA ve Staré škole

13:00 – 16:00

PAMĚTNÍ SÍŇ na Obecním úřadě

14:00 – 17:00

VÝSTAVA OBRAZŮ JANA MATHAUSERA ve Staré škole

15:00 – 17:00

MUZEUM KROJŮ ve Staré škole,

15:00 – 15:20

DĚTSKÝ SOUBOR POSTŘEKOV, Stará škola, vstup zdarma

19:00 – 24:00

Malá myslivecká kapela ATLAS, Hotel U Nádraží, vstup zdarma.

20:00 – 24:00

UKRADENÝ VJECY, Špillarka

NEDĚLE 27. 7. 2014
09:00 – 12:00

VÝSTAVA OBRAZŮ JANA MATHAUSERA ve Staré škole

10:00 – 11:00

POUŤOVÁ MŠE SVATÁ v kapli sv. Jakuba

13:00 – 17:00

HASIČSKÉ MUZEUM v budově u tělocvičny

14:00 – 17:00

VÝSTAVA OBRAZŮ JANA MATHAUSERA ve Staré škole

15:00 – 17:00

MUZEUM KROJŮ ve Staré škole

15:00 – 17:00

TJ SOKOL POSTŘEKOV – stará garda SPARTA PRAHA

19:30 – 24:00

DARALL rock, Špillarka, vstup zdarma.

PONDĚLÍ 28. 7. 2014
19:00 – 23:00

SEDMIHORKA, hasičárna, vstup zdarma.
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