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Vážení občané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních
svátků, kdy měla většina z nás příležitost
v kruhu svých nejbližších alespoň na několik
chvil zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací, povinnostmi a starostmi, a už je
tu nový rok 2018. Konec roku bývá většinou
dobou malého zastavení a zhodnocení naší
celoroční práce. Ptáme se, zda se splnilo to,
co jsme od právě skončeného roku očekávali.
Než jej však začneme hodnotit, bylo by dobré, aby každý sám sobě položil otázku, zda
i on udělal vše, co udělat měl a mohl, aby byl
svět kolem nás lepší a přívětivější. Mnohdy
totiž při takovém bilancování docela dobře
víme, co měl či neměl udělat ten druhý, ale
na to, co jsme měli udělat my, často zapomínáme.
Rok, který právě začíná, je opět rokem
volebním. Již v lednu budeme podruhé
v přímé volbě volit prezidenta republiky
a na podzim nás čekají komunální volby,
v naší obci spojené s volbami do senátu.
Hodnocení práce zastupitelstva obce
v loňském roce a za volební období, které
na podzim skončí, ponechám na Vás. Ne vše
se podařilo podle představ, ale zrealizována

byla celá řada projektů, které posunuly naši
obec kupředu. Vyjmenovávat jednotlivé projekty je myslím zbytečné, protože je všichni znáte. Někdy se jednalo o velké projekty
a jindy šlo jen o „maličkosti“, ale vždy bylo
našim cílem vylepšit prostředí v naší obci.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se v uplynulém období na splnění
všech těch malých i velkých úkolů podíleli.
Každý rok investujeme do rozvoje obce
desítky milionů korun. Ne jinak tomu bude
i letos. Dovolte, abych vám představil projekty, které jsou již připraveny:
První stavbou, která bude na jaře zahájena, je rekonstrukce chodníků na ulicích
Žerotínova a Osvobození. Na tuto akci jsme
získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a již máme uzavřenou smlouvu
se zhotovitelem.
Další projekt, na který jsme získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu a bude na jaře zahájen, je rekonstrukce domu č. p. 10, kde bude vybudováno šest malometrážních bytů. V lednu bude
dokončeno výběrové řízení na zhotovitele
stavby a stavba může být zahájena.

Připraven je také projekt na vybudování nového chodníku mezi Postřelmovem
a Sudkovem. Tato stavba je legislativně připravena a v současné době je podána žádost
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.
Čeká nás také velká investice do budovy základní školy. Legislativně připraven je
projekt na vybudování specializovaných učeben v půdním prostoru budovy a současně
s tím bude vyřešen bezbariérový přístup vybudováním výtahu. Zde je podána žádost
o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud budeme úspěšní, tak
bude stavba letos zahájena.
Největší dluh má vedení obce a i já osobně v tom, že stále nemáme vybudován nový
fotbalový stadion. Po legislativní stránce je stavba připravena již několik roků. Několikrát jsme marně žádali o dotaci na Ministerstvu financí a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce podáme žádost o dotaci na Olomoucký kraj, který
vypsal dotační titul na stavební akce tohoto typu. Projektová dokumentace byla v minulém roce částečně upravena a v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Na základě vysoutěžené ceny zastupitelstvo obce rozhodne o dalším postupu.
Kromě těchto finančně náročných investičních akcí nás v novém roce čeká i mnoho dalších drobných oprav a běžná údržba majetku obce. Určitě budeme pokračovat
v přípravných pracích na nových projektech. Věřím, že se nám práce bude dařit a hlavně,
že s naší prací budete spokojeni.
Vážení občané,
v roce 2018 na většinu z nás čeká opět celá řada zásadních rozhodnutí. Budeme se
radovat z věcí příjemných a z úspěchů, ale někdy také budeme muset čelit zklamání
a smířit se s neúspěchem. Důležité je neztrácet víru, nevzdávat se a dokázat čelit i méně
příjemným věcem v našem životě. Přeji vám do nového roku vše nejlepší, pevné zdraví
a hodně síly při řešení životních situací.
Jaroslav Nimrichtr, starosta obce

Obec informuje

ZASTUPITELSTVO OBCE ZE DNE 20. 12. 2017

Zasedání zastupitelstva obce se konalo po termínu redakční uzávěrky zpravodaje Střela.
Schválené usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce OÚ, na webových
stránkách obce nebo je k dispozici na obecním úřadě.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKROZAŘÍZENÍ A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Tak jako v loňském roce 2017 tak i v roce 2018 bude otevřeno místo pro zpětný
odběr elektrozařízení a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu každou první
sobotu v měsíci od 8.30 hod. do 12.00 hod. a třetí čtvrtek v měsíci od 12.30 hod.
do 17.00 hod. Termíny provozu zpětného odběru a svozu plastů jsou uvedeny
v kalendáři obce 2018.

SVOZ PLASTŮ

2

V novém roce bude svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) prováděn v obci každý
měsíc. Termíny jsou uvedeny v kalendáři obce a budou uváděny ve zpravodaji STŘELA.
Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude proveden v pondělí 8. ledna 2018
od 6.00 hod.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

CENA ZA PITNOU VODU A ODVOD ODPADNÍCH VOD PRO ROK 2018

• dodávka pitné vody (vodné)
18,-Kč/m³
• odvod odpadních vod (stočné) 38,50 Kč/m³
Výše poplatku za dodávku pitné vody se pro občany Postřelmova nemění. Cena za odvod
a čištění odpadních vod se zvyšuje o 1,50 Kč. Důvodem jsou zvýšené náklady na provoz,
ale především splnění podmínek dotace, poskytnuté ze SFŽP ČR na rozšíření ČOV, spočívající ve stanovení odpisů (tvorba finančních prostředků na opravy zařízení, inflace).

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

od 8. ledna do 21. ledna 2018 budou pracovníci obce provádět svoz vánočních stromků. Stromky uložené na místě u popelnic budou průběžně odváženy. Po tomto datu
je nutno stromek odvézt na úložiště u Pískáče. Děkujeme za pochopení.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA (OZV) Č. 1/2017

OBECNÍ ÚŘAD		

tel. 583 480 711

www.postrelmov.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

tel. 583 437 095

www.zspostrelmov.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel. 583 437 094

www.skolka.postrelmov.org

KULTURNÍ DŮM		

tel. 607 504 949

www.kulturak.postrelmov.org

TĚLOCVIČNA		

tel. 725 060 628

www.sport.postrelmov.org

PENZION U LÍPY		

tel. 725 060 625

www.penzion.postrelmov.org

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018

 KONTAKTY 

 KONTAKTY 

Nová obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2017, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která nabývá platnosti 1. 1. 2018. OZV řeší úhradu poplatku za komunální odpad pro rok 2018 za osobu (Čl. 2) s trvalým pobytem v obci
nebo vlastníka stavby určené k individuální rekreaci, bytu, rodinného domu,
ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba. Roční poplatek za osobu je stanoven
ve výši 460,- Kč a je nutné jej uhradit nejpozději do 31. 10. 2018.
Úhradu lze provést v hotovosti, platební kartou v pokladně OÚ, nebo bankovním převodem na účet obce č.1905697329/0800, variabilní číslo = prvních 6 čísel rodného
čísla plátce. Poplatník může požádat o osvobození či úlevu, ale je jeho povinností nahlásit rozhodný údaj pro osvobození nebo úlevu do 31. 10. 2018, jinak nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. Dále je nutné, aby nárok na osvobození či úlevu byl podáván
každoročně do výše uvedeného data, jinak opět nárok na osvobození či úlevu zaniká.
Nárok na osvobození či úlevu od placení poplatku lze doložit např. na tiskopisu (příloha OZV č. 1/2017), který je možno nalézt na webových stránkách obce (sekce obecně
závazné vyhlášky), popřípadě si jej vyzvedněte v pokladně Obecního úřadu Postřelmov.
I když se každý rok zvyšuje množství vyprodukovaného odpadu v obci, přesto se již
několikátý rok poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů nezvyšuje. Je to především zodpovědným přístupem vás občanů, kteří důsledným tříděním odpadů přispíváte ke snižování nákladů za likvidaci komunálního odpadu.
Děkujeme, že tak pomáháte snižovat náklady a zlepšujete životní prostředí v obci.
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ODEČTY VODOMĚRŮ
V prosinci prováděl správce sítě vodovodního řadu, firma HaK Zábřeh odečty konečného stavu vodoměrů v objektech odběratelů za II. pololetí roku 2017 (k 31. 12. 2017).
V případě, že objekt nebyl zpřístupněn, nebo jste doposud konečný stav vodoměru nenahlásili proveďte toto neprodleně!
Konečný stav vodoměrů nahlaste, nejpozději do 12. ledna 2018 firmě Hájek –
Kozlanský (HAK), s.r.o., Oborník 31c, telefonicky na čísle 583 414 546; 603 470 185
nebo e-mail hak.zabreh@seznam.cz, popřípadě na OÚ Postřelmov L. Nevoralovi,
tel. 583 480 714, e-mail nevoral@postrelmov.cz. s uvedením jména, ulice, čísla popisného a konečného stavu měřidla. Vyúčtování vodného a stočného za II. pololetí 2017
bude odběratelům doručeno v průběhu měsíce února 2018.
Případné reklamace k vyúčtování lze podat v pokladně OÚ Postřelmov u Jindřišky Bartošové na tel: 583 480 712 nejpozději do 28. 2. 2018.
POPLATEK ZA II. POL. VODNÉHO A STOČNÉHO JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2018.

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
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Volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 12.1.2018 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu dne 13.1.2018 od 8.00 do 14.00 hodin v malém sále
Kulturního domu Postřelmov.
V případě konání 2. kola volby prezidenta ČR se volby uskuteční v pátek
26. 1. 2018 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 27. 1. 2018 od 8.00 do 14.00 hod.
opět v malém sále KD.
V obci budou zřízeny dva volební okrsky:
Volební okrsek č. 1: levá část malého zasedacího sálu v Kulturním domě Postřelmov
pro voliče z ulic: ČSA, Klubovní, Luční, Moravní, Na Konečné, Na Lužích, Nová, Novodvorská, Nový Dvůr, Osvobození, Příční, Růžová, Sadová, Spálená, Spojovací, Tichá, Tovární, U Zahrádek, Vyhnálovská, Zahradní.
Volební okrsek č. 2: pravá část malého zasedacího sálu v Kulturním domě Postřelmov
pro voliče z ulic: Ballonova, Brachtlova, Hradecká, Komenského, Krátká, Lihovarská,
1.máje, Mírová, Na Borech, Pod Lipami, Potoční, prof. Jursy, Školní, U Mýta, U Kapličky,
V Kopci, Závořická, Žerotínova.
Všechny informace jak volit, obdrží volič na adresu svého trvalého bydliště v obálce
spolu s kandidátními listinami kandidátu na funkci prezidenta republiky. Při příchodu
do volební místnosti je volič povinen prokázat příslušné volební komisi svou totožnost
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Následně volič obdrží
úřední volební obálku a v případě, že si s sebou nevzal hlasovací lístek s kandidátem
na funkci prezidenta republiky, obdrží i hlasovací lístky. Poté odejde do prostoru
pro úpravu hlasovacích lístků, vloží hlasovací lístek do úřední obálky a vhodí jej
do hlasovací urny.
V případě, že se volič nebude moci ze zdravotních nebo jiných důvodů dostavit do volební místnosti a bude se chtít voleb zúčastnit, může před zahájením voleb požádat (buď
sám, nebo prostřednictvím jiné osoby) obecní úřad a v době konání voleb předsedu
okrskové komise o provedení volby do přenosné volební schránky. Předsedové okrskových volebních komisí zajistí, aby komise s přenosnou volební schránkou k voliči přijela.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

Akce
6.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

ZAZVONÍME U VÁS

dne 6. ledna 2018 dopoledne

Účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí, a také podpora charitního díla.
Informace o hospodaření s penězi ze sbírky a výsledky
koledování můžete najít na webu Charity Zábřeh www.charitazabreh.cz
Vaše domovy navštíví tříkrálové skupinky, které budou mít u sebe zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, keramický přívěsek s logem
TS a průkazku s pověřením k provádění sbírky.
Pokud vás tříkrálová skupinka nezastihne doma, je zde možnost zaslání dárcovské SMS (DMS) ve tvaru: KOLEDA na číslo
87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita
z každé DMS zprávy obdrží částku 28,50 Kč.
Za vaše vlídné přijetí tříkrálových skupinek děkují: M. Vybíhalová, V. Grauová a J. Holínková

6.

7.

DIVADLO VÁCLAVOV: NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Sobota 6. 1. 2018, 15.00 hod., velký sál kulturního domu Postřelmov,
vstupné v předprodeji 70,- Kč, na místě 120,- Kč
Režie: Josef König
Nadšení herci, živá hudba, populární šlágry „Co by
bylo do myslivce“, „Venoušku, Venoušku, to se dělá“,
„Já bych chtěl mít tvé foto“ a další melodie, které jsou
vtipně začleněny do příběhu o tom, co se stane, když
si nová majitelka zděděného panství Alena Skalická pozve ke spolupráci potrhlého profesora Bulfínka
a zamiluje se přitom do lesního inženýra Jiřího Miláčka.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „STAČÍ JEN BÝT“

Neděle 7. 1. 2018, 15.00 hod., kulturní dům
Výstavu obrazů Jarmily Krňávkové „Stačí jen být“ můžete shlédnout od 7. 1. 2018 do 31. 1. 2018.
Výstavu můžete navštívit v pracovní dny každé dopoledne
od 9.00 do 12.00 hod. Odpoledne před každou schůzí a kulturní akcí. Vždy na požádání u personálu KD. O víkendech
během voleb, během „Dne zdraví“ a před každou kulturní
akcí. Kontakt 607 504 949.

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

HLÁŠENÍ PORUCH - vakuová kanalizace - 607 892 490
HLÁŠENÍ PORUCH - dodávka tepla a TUV z kotelen Nová a Závořická - 721 747 718
MĚSTSKÁ POLICIE - 737 518 492
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
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 KONCERT KPH - TEREZIE FIALOVÁ – KLAVÍR

12. 			 JIŘÍ BÁRTA - VIOLONCELLO
Pátek 12. 1. 2018, 17.00 hod., velký sál KD, vstupné 50,- Kč, děti zdarma
Spoluúčinkují: Ayla Bártová - klavír, Josef Bárta - violoncello

V současnosti nejlepší český violoncellista Jiří Bárta vstoupil do evropské špičky počátkem 90. let 20. století, když
vyhrál významné hudební soutěže (Drážďany, Los Angeles
a Beethovenův Hradec). Po studiích na pražské HAMU studoval violloncellovou hru v Kolíně nad Rýnem u Borise
Pargamenščikova. Je pravidelně zván na světové hudební
festivaly (Salzburk, Praha, Bratislava, Edinburgh a další).
Vystupuje pravidelně s Českou filharmonií, Berlínskými
filharmoniky a Symfonickým orchestrem hlavního města
Prahy a dalšími orchestry. Hrává
s komorními soubory, nevyhýbá se
ani spolupráci s jazzovými tělesy.
Terezie Fialová patři mezi nejtalentovanějších české pianistky a navzdory svému mládí je i vyhledávanou komorní partnerkou mnoha předních českých a zahraničnich sólistů.
S orchestrem debutovala již jako dvanáctiletá a do svých
dvaceti let se věnovala paralelně také hře na housle. Je absolventkou pražské HAMU a Hochschule für Musik und Theater
Hamburg a také laureátkou několika mezinárodních soutěží.

 PŘIJĎ SE UKÁZAT S DÁRKEM…
Neděle 14. 1. 2018, 14.00 hod, tělocvična
Zveme srdečně všechny děti, rodiče, babičky a dědečky na již zavedenou
povánoční akci. Přineste si s sebou dárky, které jste dostali od Ježíška
nebo své oblíbené hračky, se kterými byste si rádi pohráli i se svými
kamarády. Kluci, předveďte svá auta, vrtulníky, lego…, holky zase panenky, kočárky, oblečení. Vlastní modely a módní doplňky všeho druhu
vítány. Opět zde bude moci navštívit módní a také kadeřnický salón.
Co nás čeká - dráha pro auta, módní přehlídka, malování na obličej, pro malé děti
bude připraven dětský koutek i trocha sportování. Tentokrát budeme mít také
hosty - pány modeláře, kteří nám předvedou své modelářské umění.
Startovné – hračka, knížka nebo věc, se kterou si již nehraješ, ale která potěší jiného
kamaráda (ta bude vložena do tomboly). Zvolte takovou věc, která by potěšila i vás…
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás, přijďte se pobavit! 

14.

 DEN ZDRAVÍ
Sobota 20. 1. 2018, prostory KD
Těšit se můžete na zajímavé besedy a cvičení. Můžete si zameditovat, koupit si krásné svíčky a obrázky, dozvědět se o své budoucnosti,
ochutnat něco dobrého a užít si pohodový den.

20.
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

 KINOKAVÁRNA: FILMOVÁ NEDĚLE  AUTA 3
Neděle 21. 1. 2018, 15.00 hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč
USA / Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, 100 min.
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše
miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička,
která však sama pomýšlí na vítězství. Slavný závoďák s číslem 95 musí
ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa.

21.

 PO STRNIŠTI BOS
Neděle 21. 1. 2018, 18.00 hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč
Česko / Slovensko / Dánsko., 111 min.. Režie a scénář: Jan Svěrák
Hrají: O. Vetchý, T. Voříšková, A. Grec, J. Tříska a další
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu
Obecná škola. Nyní jsme v Protektorátu, kdy je rodina
osmiletého Edy nucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil
jen prázdniny, se stává jeho domovem. Mladá rodina se
musí přizpůsobit novému prostředí a soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje
i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou nelehký
úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě,
jejíž svět je naprosto odlišný od jeho městského…

21.

 OLD TIME JAZZBAND LOUČNÁ NAD DESNOU
Neděle 28. 1. 2018, v 17.00, malý sál KD, vstupné 70,- Kč
Old Time JAZZBAND
LOUČNÁ se vrací.
Jeden z posledních
koncertů jazzových
bardů se uskuteční
v příjemném malém
sále a při svíčkách
s dobrým občerstvením.

28.

KULTURNÍ DŮM

TAI-CHI A CVIČENÍ S BALONY
Od půlky ledna plánujeme volné pokračování TAI-CHI s lektorem Aloisem Voráčem.
Zájemci se mohou informovat v kanceláři KD a zanechat zde kontakt. Ti, kteří nemají
o cvičení bližší představu, se mohou zúčastnit 20. ledna ukázkové lekce na „Dni zdraví“.
Uvidíte, že si vás TAI-CHI získá.
Také zájemkyně o cvičení s balony s novou lektorkou jsou vítány. Cvičení plánujeme
pouze v dopoledních hodinách a je v jednání. Zanechejte v kanceláři KD na sebe kontakt.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
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Ohlédnutí

ADVENTNÍ KONCERTY

V pondělí 4. 12. se návštěvníci koncertu PRAŽSKÉHO HRADČANSKÉHO ORCHESTRU
stali svědky úžasného kulturního zážitku. Pánové Radek
Anděl, Jiří Vopava, Jaroslav
Kovář a principál Josef Kocůrek předvedli s plným nasazením virtuosně zábavný
pořad, který je čest přivítat
na našem venkovském kulturním rybníčku. Umělci jeho
poklidné vody rozčeřili sérií
mistrně provedených muzikantských kousků tak, že posluchači, kteří si tento zážitek
nenechali ujít, odcházeli nadšeni. Škoda jen, že diváci nepřišli v hojnějším počtu.
Dalším krásným zážitkem byla návštěva koncertu PETROF PIANA TRIA, kdy jsme se
měli možnost zaposlouchat do nádherných skladeb takových velikánů jako je W. A. Mozart, Johann Sebastian Bach, Jan Jakub Ryba, Joseph Haydn a Antonio Vivaldi. Vedle zkušených umělců Kamila Žvaka, Martiny a Jana Schulmeisterových z Petrof Piana Tria
vystoupily jejich žákyně Kateřina Zonová a Eliška Ponížilová, které obohatily koncert
zpěvem. Milým vstupem přispěl také ve hře na housle malý, teprve sedmiletý Ondra
Žvak a úžasný jedenáctiletý Honzík Schulmeister ve hře na klavír. Malý virtuóz je nositelem celé řady ocenění na mezinárodních soutěží, např. 2. místo na mezinárodní klavírní soutěži AMADEUS 2015 a 1. místo na mezinárodní soutěži „Mozart opět v Olomouci
2015“. Dále 1. místo AMADEUS 2017, kde převzal také Cenu hejtmana Jihomoravského
kraje za absolutního vítěze soutěže. Může se také pyšnit 2. místem v mezinárodní soutěži VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE v Ústí nad Labem. Zkrátka malé hudební
naděje byly krásným zpestřením vánočního koncertu.
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Na závěr nemůžeme šetřit chválou ani
na vystoupení litovelské kapely NOACO, která předvedla zase další kvalitní
koncert. K příjemnému dojmu přispělo
také prostředí malého sálu se stolovou
úpravou a dobrým vínkem. Pohodová
kapela s sebou přivezla jako předskokana dívčí folkovou kapelu THE ADDAMS
SISTERS, která vyhrála dětskou portu. Děvčata svou hudebností, talentem
a projevem chytla každého za srdce. Prostě večer nádherných melodií. (Z. H.)
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

KNIHOVNA
OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ: 9.00 – 12.00 hod.,

ÚTERÝ: 13.00 – 19.00 hod., ČTVRTEK 13.00 – 18.00 hod.
KONTAKTY: tel: 588 881 765, 774 878 441
e-mail: knihovna@postrelmov.cz, web: www.postrelmov.knihovna.cz

Knihovna bude od 2. 1. do 5. 1. a 1. 2. 2018 uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Do nového roku přejeme všem čtenářům hodně zdraví a pohody.

Virtuální univerzita třetího věku

Posluchači VU3V u postřelmovského stromu

Ve středu 13. 12. 2017 jsme ukončili již třetí semestr studia
Virtuální univerzity třetího věku. Znovu začínáme 7. února 2018 tématem Cestování – co jste možná nevěděli. Zájemci se mohou přihlásit
do úterý 6. února 2018 mailem nebo v knihovně. Více na stránkách e-senior.cz.
Kdo může studovat: osoby se statutem důchodce.
Průběh přednášky: Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1x
za 14 dní. Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno. Po každé přednášce se vypracovává kolektivní test. Cena: 300,- Kč/1 semestr.

Ve středu 6. prosince jsme se s posluchači VU3V vydali
v rámci našeho tématu Barokní architektura v Čechách
navštívit některé památky města Olomouce.
Začali jsme (v románsko–gotické) Katedrále sv. Václava
a postupně jsme navštívili nádherný barokní kostel Panny Marie Sněžné (kde jsme měli možnost nahlédnout
do barokní zákristie i „vyšplhat“ se k varhanám), kostel
sv. Michala a kapucínský klášterní kostel Zvěstování Panny
Marie. Výlet jsme zakončili u postřelmovského vánočního stromu. Jelikož (nejen) barokních památek je v Olomouci mnohem více, určitě to nebyla naše poslední společná návštěva tohoto krásného města.

Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé

Táňa Keleová-Vasilková – Modrý dům: Příběh se odehrává na samotě, v modrém
domě, kde se na Vánoce setkává velká rodina. Postupně se před námi odvíjejí nejen osudy, ale i charaktery lidí, které spojuje charismatická a silná osobnost - jejich matka. Příběhy členů jedné rodiny se odkrývají v průběhu tří svátečních dnů. Někdy opravdu stačí
tak málo času, aby se toho v životě tolik změnilo…
Marek Vajchr – Jména příběhu: Pátrání po smyslu podobnosti v portrétech dvou
vzdálených příbuzných, kteří se v životě nesetkali, dovádí vypravěče k objevům archivních pramenů, jež přinášejí překvapivá svědectví o proslulých představitelích české
barokní kultury i o jejich zapomenutých současnících.
Jodi Picoult – Velké maličkosti: Ruth je sestra pracující na novorozeneckém oddělení. Nyní stojí před soudem, protože ji obvinili ze smrti novorozence – syna bílého amerického fašisty. Ruth je černoška. Je však v tomto případu důležité, jakou má kdo pleť?
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Návštěva v knihovně
Konec listopadu je období, kdy děti slýchají ze všech stran: „Buď hodný nebo si tě odnese čert!“. A právě v tuto dobu se děti ze „Zajíčků“ a „Ježečků“ vypravily na návštěvu
do knihovny. A paní Balcárková opět nezklamala! Vysvětlila dětem historii tradice Mikulášů, čertů a andělů, děti si užily vyprávění, hádanky, písničky, básničky, společné malování Mikuláše a čerta i pekelné počítání! Z knihovny děti odcházely plné zážitků a dojmů
a s sebou si nesly dvě vypůjčené knížky, které jim budou paní učitelky číst po obědě
„na pokračování“.

Mikulášská nadílka
…a děti se dočkaly. Mikuláš, anděl a čerti se přišli podívat i do naší školky. A protože si
nakonec čerti nikoho neodnesli, byly asi děti hodné. Ale jelikož nic není zadarmo, tak
ani nadílka se bez krásných písniček a básniček neobešla. Ještě jednou moc děkujeme
výpravě deváťáků a p. učiteli Šimákovi za krásnou mikulášskou nadílku.
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v roce. U nás ve školce se pilně na tyto svátky připravujeme. Celý prosinec se vyrábějí vánoční dekorace, zdobí se třídy, šatny, chodby a v neposlední řadě se společně s rodiči setkáváme na vánočních posezeních. Ani letos tomu
nebylo jinak. Nejmladší děti ze třídy Myšiček vyráběly společně s rodiči andílka z březového polínka, Žabičky krásné vánoční svícínky a Ježečci vánoční zvoneček. Vánoční
tvoření se tak již několikátým rokem stává oblíbenou tradicí. Navíc děti ze třídy Ježečků
tvoření zahájily pohádkou „O Budulínkovi“ a pásmem vánočních básniček. Tancovalo se
a zpívalo také u Žabiček a nejstarší děti ze Zajíčků se představily svým rodičům „Vánoční pohádkou“. Na stolech samozřejmě nechybělo ani vánoční cukroví, které napekly naše
šikovné maminky.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
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Nezapomněli jsme ani na naše babičky a dědečky z postřelmovského penzionu, kam
se vydaly šikovné děti s p. učitelkami ze třídy Ježečků. Přinesly sebou krásné písničky,
básničky a také vánoční přáníčka.
Prosinec byl v naší školce provázen také hrou „Cesta do Betléma“, kterou připravily
p. učitelky ze Žabiček. Děti a p. učitelky měly za úkol vánočně vyzdobit naši školku, vyrobit zvířátka do Betléma, který vznikl společnými silami na školní zahradě a naučit
se známé české koledy, které si společně 20. 12. u Betléma zazpívaly. Po zpívání čekala
na děti sladká odměna, kterou připravily p, učitelky a děti ze Žabiček a nesměl chybět
také pravý dětský vánoční punč, který nám uvařily naše šikovné p. kuchařky. A nesměla
chybět ani ,„Vánoční pohádka“. Tentokrát ji pro nás připravily děti ze třídy Ježečků.
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

Napilno měli také naši malí zpěváčci a tanečníci. Nejprve potěšili v listopadu babičky
a dědečky, kteří v letošním roce slaví své 75. narozeniny. Na obecním úřadě jim děti
zazpívaly a zatancovaly. V prosinci pak svým vystoupením potěšily členky ČČK. Vánoční
písničky a básničky navodily v kulturním domě tu pravou vánoční atmosféru. (Š. T.)

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
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Úspěšný vstup
do nového roku, všechno
dobré, pevné zdraví, hodně osobních a pracovních
úspěchů přejí všem
děti a kolektiv
MŠ Postřelmov

Osmisměrka
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Hledejte slova: AUTO, BIDLO, CEDR, CEP, CLO, DÁ-

REK, DESKA, DOMOV, EVOLUCE, FIDO, FÍK, HOUSKA,
HRAD, HŮL, JAZYK,
D E S K A A K B E L B I D L O
KADEŘNÍK, KEKS,
E B L K O R B O E C O V O S E KIKS,
KOLOTOV I S L A L O M Ě CH O E J O Č ČE, KORD, KŘEN,
O L K K D T Ř I E M H E T J O LEBKA, LÍPA, MAL S S E A D Z U O R Z U A N T NOMETRY, MÁSU S V O K D T D A D A Z C L O LO, MĚCH, NOSY,
OVOCE,
C T Ě P U S E D A D Y E Ř E L OBROK,
OSADA,
PĚT,
PEPŘ,
E N T P P D Ý Ř E K D - P K O
A N L D R L D O N R U Č E Ř K PLYŠ, PRÁCE, PŘÍK B O O Ů O Y E L Í P A P E O CHOD, PROSPĚCH,
S L K S CH S S Š O S K R N N Z KŘEČ, ŘEK, SENO,
SÍŤ, SJEZDAŘ, SLAU Ů Z I Y C E P E D Á R E K E
LOM, SKLO, SLIB,
O H Ř L K L N V Ě C I M Ť E L
SVĚTLO, SŮL, ŠOS,
H P V N A S O V E CH Ý F Í K E TŘI, UZDA, VĚCI,
Y R T E M O N A M A D A S O Ž VLYSY, VOK, VOSA,
Tajenka z minulého zpravodaje: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
ŽELEZO.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ještě v měsíci listopadu absolvovali žáci 9. třídy SCIO testy z matematiky, českého, anglického a německého jazyka a z obecných studijních předpokladů, poslední testování,
které jim mohlo napovědět úroveň znalostí před přijímačkami už „naostro“. Ano, doba,
kdy se budou rozhodovat, na jakou střední školu nebo učiliště si dají přihlášku se nemilosrdně blíží… Využili nabídky zúčastnit se besedy v Informačním centru úřadu
práce v Šumperku a také začátkem prosince navštívili výstavu středních škol SCHOLARIS. Tam měli možnost poznat nabídky různých středních škol, setkat se se studenty
a pedagogy a získat co nejvíce informací o možnostech studia.
Prosinec je především měsíc předvánočního rozjímání, ale našel se čas i na soutěžní
klání. 1. prosince se konalo školní kolo olympiády z českého jazyka žáků 8. a 9. tříd.
Do okresního kola postupují Sophia Blaháčková (9. A) a Petr Válek (8. A), držíme palce!
4. prosince proběhl v postřelmovské sportovní hale velký turnaj žáků 1. stupně
za účasti 10 florbalových týmů. Naši kluci si vedli velice dobře, prohráli pouze dvakrát.
Dělené 3. místo je pro naši školu velkým úspěchem, překvapili, potěšili, jen tak dál!
„My se čerta nebojíme, protože my nezlobíme! Nebo jenom trošinku, tatínka
a maminku…“ To si děti 1. stupně v úterý 5. prosince mohly říkat třeba stokrát, stejně
se při příchodu „nebeské delegace“ za doprovodu hrůzostrašných čertů některé rozklepaly strachy a objevily se i slzičky… Kniha hříchů odhalila nezbedníky, ty hodné Mikuláš
pochválil. Čerti sice chrastili řetězy a hudrovali, ale nakonec nikoho neodnesli. Jako vzpomínka na letošní mikulášskou nadílku zůstaly školákům jen začerněné tváře a punčochy
nebo tašky plné sladkostí. Tak zase za rok!
S tak trochu netradiční silniční kontrolou
se mohli v tento den v dopoledních hodinách
setkat motoristé v Postřelmově. Na dodržování pravidel silničního provozu tam dohlíželi
policisté Dopravního inspektorátu Šumperk
společně s žáky 2. a 5. třídy naší školy. Policisté u řidičů provedli základní kontrolu a dále
je předali dětem přestrojeným za čerty, Mikuláše a anděly, aby mohly pod dohledem policistů poděkovat vzorným řidičům a vyčinit těm, kteří se dopustili
drobných prohřešků. Hříšníci slibovali, že už to víckrát
neudělají, zodpovědní řidiči dostali drobný dárek a čokoládovou figurku. Zpívalo se, recitovalo a nejednomu
řidiči tato akce vykouzlila úsměv na tváři. Zasmáli se
ale i policisté, když se jim podařilo zastavit auto, ve kterém řidič i spolujezdec cestovali také v přestrojení za
čerty… Dopravně preventivní akci každoročně pořádá
Územní odbor Policie ČR v Šumperku s partnerem akce.
Také ve školní družině nezaháleli. Školáci si vyrobili
krásné čertíky a už se těšili na svoji vánoční besídku…
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
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V předvánočním čase, 7. prosince, vyjeli na vlastivědnou exkurzi
do Brna čtvrťáci a páťáci společně
s třídními učitelkami Alenou Rakovou
a Jindřiškou Švomovou. Za krásného
slunečného, i když trochu mrazivého
počasí prošli historickou část města, měli možnost vidět novou radnici
s pověstným brněnským drakem i dvě
nejznámější divadla. Na tradičním jarmarku na Zelném trhu provětrali své
peněženky při nákupu dárečků a pak
už se jeli zahřát do planetária na Kraví hoře. Na závěr vydařeného výletu se v muzeu
Anthropos přenesli až do doby kamenné a domů odjížděli spokojeni
a se spoustou zážitků.
8. prosince žáci 2. stupně zavítali do jednoho ze sídelních měst
Organizace spojených národů
– Vídně. Během exkurze interiéru
moderního komplexu OSN se nejenom seznámili s posláním této
organizace, ale i s jejím chodem,
a zároveň si procvičili angličtinu.
V odpoledních hodinách pak navštívili významné památky staré
Vídně s výkladem učitele Martina Berky, který jel
společně s učiteli Jiřím Řmotem a Petrem Heclem
do Vídně s nimi. Návštěva vánočních trhů s překrásnou výzdobou už byla jen poslední třešničkou na předvánočním dortu…

16

12. prosince se zajeli do Šumperka podívat se svými třídními
učitelkami Danou Heclovou, Jarmilou Maturovou a vychovatelkou
Zuzanou Havlíčkovou druháčci.
Ve vlastivědném muzeu si prohlédli výstavu vánočních ozdob a sami
si zkusili vlastní ozdobu vyrobit
z korálků a drátku. Nemohli také
nechat bez povšimnutí vánoční

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

trhy na „Točáku“, kde si pochutnali na dětském punči a nakoupili maličkosti pro sebe
i rodinu. Příjemně vánočně naladěni se zase vlakem vrátili zpět do školy.
Vánoční besídky! Předzvěst blížícího se Štědrého dne, na který se děti tolik těší!
Prvňáčci si pro rodiče a prarodiče připravili divadelní představení „Vánoce u tří prasátek“. V dřevěném domečku se u Filuty, Fidly a Fistuly sešla snad všechna zvířátka
ze všech pohádkových knížek, protože na Vánoce přece nesmí být nikdo sám!
Druháčci si pod stromečkem poseděli už dopoledne. Rozdali si dárečky, společně zazpívali koledy, pochutnali si na cukroví…
Z žáků 3. A se zase na chvíli stali žáci 3. B. To proto, že si nacvičili vtipné vystoupení
s Machem a Šebestovou v hlavní roli! Nechyběl ani protivný Pažout s Horáčkem nebo
pes Jonatán a všichni zúčastnění včetně samotných herců se opravdu pobavili!

Také děti ze 3. B měly svoji besídku odpoledne. Dvě malé moderátorky seznámily hosty
s vánočními tradicemi a zvyky v jiných zemích, všichni si společně zazpívali spoustu
koled za doprovodu kytary, děvčata zvládla i taneček… Velice se líbilo „stínové divadlo“
na motiv známé vánoční písničky!
Besídka 4. třídy měla jako každým rokem svou generálku v penzionu. Vánoční příběh
o svaté rodině v podání školáků dojal nejen obyvatele penzionu, ale i všechny ty, kteří
přišli na vánoční besídku odpoledne.
Páťáci poseděli u čaje, cukroví a pohádky dopoledne. Všechny děti z 1. stupně si mezi
sebou rozdaly drobné dárečky, aby toho Ježíšek neměl moc… Žáci 2. stupně měli své
besídky každý po svém. Přece jen, jsou už starší, a tak už jsou trochu „nad věcí“… Ale to
neznamená, že by se na Vánoce netěšili. Tak šťastné a veselé! (I. P.)
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
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Známe své sousedy?

(NE)OBYČEJNÉ PŘEDVÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ

Manželé Blahoslava a Jan Kubíčkovi se do paměti naší obce zapsali nesmazatelným písmem. Snad každý z nás je zná a většina občanů se s nimi dříve často setkávala.
S panem Janem na obecním úřadě a s paní Blahoslavou na zdravotním středisku. Oba
jsou již v důchodovém věku a trochu se nám vytratili ze zřetele. Proto jsem byla velmi
ráda, když přijali mé pozvání k přátelskému povídání…
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Jste rodilí Postřelmováci nebo jste se sem
přistěhovali?
Blahoslava: Narodila jsem se ve Velkých Losinách a pak jsem bydlela v Rapotíně. Do Postřelmova jsem se přivdala.
Jan: Já jsem zdejší rodák. Když jsem byl malý, bydleli jsme s rodiči, bratrem a sestrou v ulici Osvobození na bývalé Vítkově vile a později v domě,
který táta postavil o kousek dál. Pamatuji si,
když koncem války jeli obcí Rusové, jak jsme se
z našeho domu dívali na hořící Divišův dům.
Kdy jste začali pracovat v Postřelmově?
Blahoslava: Po škole jsem nastoupila na interním oddělení v nemocnici v Šumperku a po čase jsem pak přešla do Zábřeha. Do Postřelmova jsem nastoupila v roce 1974 a působila jsem tady až do 1. ledna 2015. Ale
pracovat jsem nepřestala, protože hned jsem nastoupila do Šumperka k záchranné službě. Pracuji v ambulanci a mám odpolední a víkendové služby. Od října 2016 ještě k tomu
zastupuji v šumperské MediClinic za mateřskou dovolenou. Tam jsem velmi spokojená.
Jan: Než jsem začal starostovat, tak jsem pracoval v Melioračním družstvu Zábřeh, které
později spadlo pod Agrostav Šumperk. Po sametové revoluci jsme se opět dokázali osamostatnit a stala se z nás firma ZIS (Zemědělské inženýrské stavby) a později EKOZIS.
Působil jsem tam jako vedoucí přes dopravu, mechanizaci a investice. V prosinci 1990
jsem byl zvolen v naší obci starostou. Starostoval
jsem dvanáct let, a poté jsem ještě dělal osm let
místostarostu.
Co bylo ve vaší práci dříve jiné než je dnes?
Jan: Hlavně bylo podstatně méně byrokracie. Teď
se pořád se něco zjišťuje, zkoumá, dotazuje a na to
jsou potřeba lidé, kteří se té práci věnují. Většinou
jsou to ale bohužel nepodstatné, zbytečné a někdy
až nesmyslné věci.
Blahoslava: Nechci se opakovat, ale v lékařství je
to podobné, i když vzhledem k tomu, že jsem nyní
zaměstnaná, tak to naštěstí řešit nemusím a mohu
se plně věnovat pacientům. „Papírování“ řeší technici - od objednání pacientů, přes aktualizace, výS Václavem Klausem
kaznictví až po e-recepty. A to mi vyhovuje.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Blahoslava: Zpětná vazba. Když vidím uzdraveného pacienta, to je ten nejlepší pocit. Zpětná vazba je něco, z čeho se každý lékař může
poučit. Pro naši profesi je důležitá pokora,
optimismus, a také vcítění se do role pacienta
a komunikace s ním.
Jan: Mě nejvíce bavilo, když se podařilo zabezpečit dobré věci. Když se to, co se naplánovalo, podařilo zrealizovat. Bavil mě rozvoj obce
a realizace investičních „snů“. Když jsem sehnal peníze, nebo když se dokončila daná
etapa. Ať šlo o kanalizaci nebo o vodovod, tak
V ordinaci se sestřičkou
jsem denně jezdil po stavbách a kontroloval
průběh plánu. Nikdy jsem neseděl v kanceláři a nečekal co se stane. To bych nebyl já.
A na kterou věc, která se za Vás v obci podařila, jste nejvíce hrdý?
Když jsem začal starostovat, tak do 88 domácností se voda dovážela v cisterně. V obci se
brala voda z tzv. Hamalova dolu, další ze studen v Kopci a v ulici Nová. Otázkou bylo, kde
vzít zdroj. Ten existoval, ale bylo třeba prokázat, že patří obci, což se nakonec podařilo. Pak
se během tří let podařilo vybudovat kompletní vodovod včetně vodojemů a úpravny vody.
Potom jsme se pustili do kanalizace včetně čistírny odpadních vod. Později jsme vybudovali kompletní plynofikaci od regulační stanice až po posledního spotřebitele. Také jsem
se velkou měrou zasadil o vybudování obchvatu Postřelmova. Velmi důležitá byla i stavba
penzionu pro seniory. Před
odchodem z obecního úřadu jsem ještě připravil kompletní rekonstrukci koupaliště, ale ta se pak bohužel
nerealizovala. Za mého působení se v obci proinvestovalo zhruba 350 mil. korun,
což bylo v poměru na jednoho občana daleko více peTři starostové: V. Velčovský, J. Kubíček a J. Nimrichtr
něz než třeba v Šumperku.
Celé funkční období jsem se hlavně snažil o to, aby lidé nemuseli platit vysoké poplatky,
třeba za odpady. Dříve byla skládka přímo v obci, která pak skončila a my měli vozit odpad
do Rapotína, kde byly velmi vysoké poplatky. Sehnal jsem levnější skládkové místo, a to
na Medlově, kam se vozí odpad do dneška. Podstatné bylo, že jsem tu situaci řešil. Provozovatelé rapotínské skládky museli slevit ze svých požadavků, protože viděli, že se „škubeme“.
My jsme se sice do Rapotína nevrátili, ale ostatní obce, které tam odpad vozit nepřestaly,
ušetřily peníze. Také jsem byl zvolen do krajského zastupitelstva, kde jsem zase pracoval
v sociální komisi, a to v souvislosti s naším penzionem. Zařízení pro seniory, které tenkrát
patřily pod kraj dostávaly finance, ale zařízení, které spravovaly obce, nic nedostávaly.
My jsme proto bojovali společně s paní Jitkou Chalánkovou (dnešní místopředsedkyně
TOP 09 a poslankyně) za to, aby se situace změnila.
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ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018

Co vás za léta vaší praxe nejvíce překvapilo?
Blahoslava: Asi to, že do tak vysokého věku budu pracovně funkční a zdravá. A také to, že
moje vnučka i neteř následují mé kroky a studují medicínu.
Jan: Moje skutky a činy musí hodnotit jiní, ale pokud vím, tak reakce na mé starostování
byly většinou kladné.
Blahoslava: Jednou jsi ale musel udělat rozhodnutí, za které jsi byl pak uznávaný, ale bylo
to tenkrát rozhodnutí hodně rizikové.
Jan: To když byly v roce 1997 povodně a v Chromči praskla hráz a voda z Chromče přetekla do Postřelmova. Tenkrát jsme byli nuceni překopat železnici, aby mohla voda odtéct
a ředitel Správy dopravních cest Olomouce mě chtěl nechat málem zavřít. Nakonec ale
uznali, že jsme opravdu neměli jinou možnost než železnici překopat, pokud nemělo být
zatopeno ještě více domů.
Zajímáte se stále aktivně o dění v obci?
Jan: Zajímám. Zajímá mě kam to jde a zda se některé náměty,
které se nepodařily prosadit za mě, realizují.
Blahoslava: To víte že ano. S některými svými pacienty jsem
prožila velmi dlouhou dobu. Stále je potkávám a někteří mě
oslovují a třeba chtějí i drobnou radu. Pracovala jsem také nějakou dobu v Červeném kříži a i s nimi se stále ráda setkávám.
Je podle vás důležité oddělit práci a soukromí a jde to?
Blahoslava: Musela jsem to oddělovat. Když jsem přišla domů
a zavřela dveře, tak jsem se snažila na práci zapomenout. Je to
hodně důležité.
Jan: V mém případě to moc nešlo. Pár nepopulárních rozhodnutí jsem bohužel musel udělat, a to se pak někdy hranice mezi
prací a soukromím stírá.
S vnučkou Simonou u moře
Jak trávíte svůj volný čas?
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Jan: Se ženou jezdíme na kolách a se synem a vnučkou Simonou zase jezdíváme automobilové orientační závody - já už tedy spíš jako náhradník. Každou neděli pak chodím
k Andělovi na mariáš. Zbytek času trávím kolem domu, a také jsem hlídací dědeček. Máme
tři vnoučata - již dospělou Simonku, Kubu a nejmladší Nikolku. Dříve jsem hodně jezdil
na lyže, ale teď už ze zdravotních důvodů nemůžu. Přece jenom mi je 79 let.
Blahoslava: Rádi cestujeme, teď objevujeme krásy Česka. Abychom to zvládli i na kole,
tak jsem si pořídili elektrokola. Letos jsme byli třeba na Šumavě nebo jsme projeli Lednicko-valtický areál. Já si ještě ráda v zimě vyrazím na běžky.
Je něco co byste rádi občanům vzkázali?
Jan: Rád bych jim řekl, že až budou volby tak ať si uvědomí, že obec povedou ti, které si
sami zvolí. Tudíž by měli v okamžiku voleb velmi přemýšlet, zda je ten či onen kandidát
vhodný. Když si zvolí populistu tak bude hodně mluvit. Když si zvolí člověka pracovitého,
tak za ním bude vidět práce. Funkce starosty není samolibá záležitost, ale starosta je tu
od toho, aby správně rozhodoval a vedl obec k jejímu rozvoji.
Blahoslava: Já bych ráda vzkázala, aby lidé dbali na prevenci, uchovávali si dobrou náladu, harmonii a tolik nehromadili hmotné statky. A do nového roku přejeme všem zdraví,
duševní pohodu a splnění tajných přání.
(P. B.)
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

FOTBALOVÝ ODDÍL POSTŘELMOV ZVE VŠECHNY FANOUŠKY NA
IV. ROČNÍK HALOVÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

O POHÁR STAROSTY OBCE

13. 1. 2018 OD 9.00 HOD
V PROSTORÁCH SPORTOVNÍ HALY POSTŘELMOV
Můžete se těšit na obhájce trofeje Velké Losiny, okresní
i krajské týmy a East Fife Praha
Zajištěno bohaté občerstvení!

Těšíme se na vaši návštěvu a podporu domácího týmu 
FOTBALOVÝ ODDÍL POSTŘELMOV ZVE VŠECHNY FANOUŠKY NA
IV. ROČNÍK HALOVÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARÝCH PÁNŮ

27. 1. 2018 OD 9.00 HOD
V PROSTORÁCH SPORTOVNÍ HALY POSTŘELMOV

PO SKONČENÍ TURNAJE NÁSLEDUJE RETRO DISKOTÉKA
- přijď v retro kostýmu a máš u nás panáka
- půlnoční překvapení 

Občerstvení zajištěno včetně domácí udírny!
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
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Sport

TJ POSTŘELMOV – oddíl florbalu – Worms

Výsledky zápasů ze dne 9. 12. 2017
TJ Postřelmov : Orel Jednota Troubelice
2 : 2 (Branky: Suchomel, Poulík)
FBC ZŠ Uničov B : TJ Postřelmov		
9 : 3 (Branky: T. Jáně, Marek, Ehler)
Olomoucký přebor mužů po 10. kole
(T. J.)
Družstvo

1. FBS Olomouc C
2. Orel Jednota Troubelice
3. FBC Cannibals Lipník

Z

9
10
10
4. FBC Playmakers Prostějov B 10
5. FBC Oldies Přerov C
10

V R P B

8
7
6
4
4

0
1
0
2
2

1
2
4
4
4

24
22
18
14
14

			

Z V RP B

6. TJ Postřelmov
7. FBC ZŠ Uničov B
8. Arktic Olomouc
9. Fbc Falcons Šternberk B

10
10
9
10

4
3
2
1

1
2
0
2

5
5
7
7

13
11
6
5

19. Zábřežská florbalová liga 2017-18 mladší žáci SESTAVA MLADŠÍ ŽÁCI
Tabulka po 3. kole
WORMS POSTŘELMOV:
1. Sokol Zábřeh
6 3 1 2		10 24 : 17
Vašíčková, Langhammerová,
2. Orel Troubelice
6 3 1 2		10 17 : 18
Müllerová, Vepřek, Mrázek,
3. Worms Postřelmov 6 2 1 3		7 15 : 17
Beneš, Pulkert, Křepelka, Straka,
4. Údolí Desné
6 2 1 3		7 14 : 18
Glet, Janů, Bín.
Výsledky zápasů ze dne 25. 11. 2017
Worms Postřelmov – Údolí Desné		
3 : 1 (2:0, 1:0, 0:1)
Branky: Vašíčková 2, Straka. Vyloučení: Vepřek 2´
Worms Postřelmov – Orel Troubelice
2 : 5 (0:3, 2:0, 0:2)
Branky: Beneš, Vepřek. Vyloučení: Vašíčková 32´, Mrázek 2´.
Výsledky zápasů ze dne 9. 12. 2017
Worms Postřelmov – Sokol Zábřeh		
3 : 4 (2:2, 1:1,0:1)
Branky: Beneš 2, Křepelka
Worms Postřelmov – Údolí Desné		
2 : 4 (1:1, 1:2, 0:1) Branky: Vepřek 2
19. Zábřežská florbalová liga 2017-18 starší žáci
Tabulka po 3. kole
1. Worms Postřelmov
2. Sokol Zábřeh
3. Údolí Desné
4. Sokol Dubicko

6
6
6
6

5
4
3
3

0
0
1
0

1 15 13:10
2 12 29:19
2 10 28:17
3 9 12:31

5. FbC Vikýřovice 6 2 1 3
6. Orel Troubelice 6 2 0 4
7. Orel Zábřeh
6 1 0 5

Výsledky zápasů ze dne 25. 11. 2017
Worms Postřelmov – Orel Zábřeh 		
Branky: Bureš, Polulikh. Vyloučení: 0 – Beneš 2´
Worms Postřelmov – Sokol Dubicko		
Branky: Beneš 3, Vašíčková

22

2:1
4:5

(1:0, 0:1, 1:0)
(2:0, 1:2, 1:3)

Výsledky zápasů ze dne 9. 12. 2017
Worms Postřelmov – Údolí Desné		
4:3
(2:1, 1:0, 1:2)
Branky: Bureš, Klimek, Mazuch, Holík P. Vyloučení: Klimek 2´, Bureš 2´
Worms Postřelmov – Orel Troubelice
3:1
(0:0, 0:0, 3:1)
Branky: Bahounek, Suchomel, Křepelka. Vyloučení: Mazuch 2´
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
ˇ
ˇ

7
6
3

18:22
13:15
14:22

SESTAVA STARŠÍ ŽÁCI WORMS POSTŘELMOV:
Šembera, Suchomel, Holík P., Holan, Bahounek, Mazuch, Morávek, Krmela, Polulikh,
Křepelka, Bureš, Klimek.

3. LIGA JUNIORŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Výsledky zápasů ze dne 25. 11. 2017
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBK JESENÍK 			
5 : 3 (0:0, 2:0, 3:3)
Góly: Suchomel – 3, Schwarzer, Holík V.. Nahrávky: Chlup – 2, Bahounek, Stejskal, Mazuch.
Vyloučení: Chlup, Soják.
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC ASPER ŠUMPERK
4 : 3 ( 0:2, 2:1, 2:0)
Góly: Suchomel, Stratil, Bahounek, Holík V. Nahrávky: Schwarzer, Ptáček, Chlup.
Vyloučení: Stříž, Holík V.
Výsledky zápasů ze dne 2. 12. 2017
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC DROŽDÍN
7 : 3 (1:0, 2:1, 4:2)
Góly: Chlup – 2, Schwarzer, Soják, Holan, Holík V., Holík P. Nahrávky: Ptáček – 2, Stratil – 2,
Chlup, Schwarzer, Holík V.. Vyloučení: Schwarzer, Chlup, Holík P.
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC HRANICE
		
5 : 5 (0:3, 3:1, 2:1)
Góly: Stratil, P. Ptáček, Schwarzer, Klimek, Bahounek.
Nahrávky: Chlup, Ptáček, Stříž, Schwarzer. Vyloučení: Chlup, Holík V, Holík P.
Tabulka k 15. 12. 2017
1. FBC MOHELNICE
2. FBC DROŽDÍN
3. TJ POSTŘELMOV
4. FBC HRANICE

22 bodů
18 bodů
16 bodů
14 bodů

5. FBC ASPER ŠUMPERK
6. FBK JESENÍK 		
7. FBC VIKÝŘOVICE 		

12 bodů
2 body
1 bod

(P. H.)

SESTAVA JUNIOŘI WORMS POSTŘELMOV:
Mazuch, Klimek, Bahounek, Ptáček, Soják, Schwarzer, Chlup, Stratil, Holík, Holík, Stříž,
Suchomel, Holan, Morávek, Stejskal, Komenda, Schön.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2018
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TJ POSTŘELMOV – oddíl stolního tenisu
KSST Olomouc – Krajský přebor I. tř.

RSST Šumperk – Regionální přebor I. tř.

TJ Sokol Jestřebí – TJ Postřelmov 		 4 : 10 TJ Sokol Palonín – TJ Postřelmov 7 : 11
TJ Sokol Ol.- Neředín – TJ Postřelmov 4 : 10 TJ Postřelmov – KS Líšnice
15 : 3
TJ Sokol Kolšov – TJ Postřelmov 		 9 : 9 TJ Postřelmov – TJ Sokol Jestřebí B 13 : 5
Mužstvo
U V R P Body
1. TJ Chropyně B
12 11 0 1 45
2. TJ Postřelmov A
12 8 2 2 38
3. Sportklub Štarnov A
12 7 1 4 34
4. TJ Sokol Tovačov A
12 5 2 5 29
5. KST Jeseník C
12 5 2 5 29
6. TJ Sokol Čechovice B 12 5 1 6 28
7. TJ Sokol Jestřebí A
12 4 3 5 27
8. SK Kolšov A
12 4 2 6 26
9. TJ Olympia Bruntál A 12 4 2 6 26
10. KMěsto Albrechtice B 12 3 2 7 24
11. TTC Pramet Šumperk B 12 4 0 8 23
12. TJ So Olomouc Neř C 12 3 1 8 22

RSST Šumperk – Regionální přebor II. tř.

Mužstvo
1. Jedlí A
2. Postřelmov B
3. Bludov B
4. Štíty B
5. Šumvald A
6. Jestřebí B
7. Dolní Studénky A
8. Mohelnice C
9. Nový Malín B
10. Velké Losiny B
11. Palonín A
12. Lišnice-Mohelnice A

U
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
8
8
7
5
6
4
4
2
2
2
1

R
1
1
1
2
3
0
3
1
2
2
0
0

P Body
1 30
2 28
2 28
2 27
3 24
5 23
4 22
6 20
7 17
7 17
9 15
10 13

RSST Šumperk – Regionální soutěž IV. tř.

TJ Postřelmov – TJ Sokol Jedlí B
12 : 6 TTC Mohelnice E – TJ Postřelmov 8 : 10
TJ Postřelmov – TJ Sokol Jestřebí C 11 : 7
Mužstvo
U V R P Body
TJ Postřelmov – TJ Sokol Bludov C 7 : 11
1. Mohelnice E
7 6 0 1 19
Mužstvo
U V R P Body 2. Úsov A
7 6 0 1 19
7 4 0 3 15
1. Šumperk C
11 9 2		0 31 3. Orel Zábřeh A
7 4 0 3 15
2. Bludov C
11 10 0		1 31 4. Postřelmov D
6 4 0 2 14
3. Linhartice A
11 8 1		2 28 5. Slavoj Loštice B
7 0 16 8
4. Postřelmov C
11 7 2		2 27 6. Lukavice-Zábřeh A
6 0 15 7
5. Jedlí B
11 4 4		3 23 7. Lišnice-Mohelnice C
5 1 04 7
6. Štíty C
11 5 1		5 22 8. Nemile A
7. Jestřebí C
11 4 1		6 20
POZVÁNKA
8. Nový Malín C
11 3 1		7 18 TJ Postřelmov ve spolupráci s KSST v Olomouci
9. Dubicko B
11 3 1		7 18
pořádá dne 20. 1. 2018
10. Dlouhomilov A
11 3 0		8 17
Krajské přebory dospělých
11. Kolšov C
11 1 3		7 16
a dne 21. 1. 2018
12. Slavoj Loštice A
11 1 0 10 13
Krajský bodovací turnaj mládeže
Zveme tímto všechny příznivce na sportovní podívanou v podání nejlepších dospělých
i mladých nadějných hráčů Olomouckého kraje.
(Z. S.)
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