Zpravodaj obce
Postřelmov

STŘELA

číslo 1,
leden 2019

Vážení spoluobčané,
věřím, že jste prožili hezké a klidné vánoční svátky a do nového roku 2019 vstupujete
odpočatí, s novým elánem a předsevzetími. Rok 2018 byl pro někoho úspěšný více
a pro někoho méně. Ale určitě převládala pozitiva. Konec starého a začátek nového roku
je čas pro bilancování. Proto mi dovolte, abych zhodnotil práci v minulém roce, na které
se v hlavní míře podílel ještě bývalý starosta Jaroslav Nimrichtr.
Důležitou stavbou, která ovlivnila provoz na komunikaci, byla rekonstrukce chodníků
na ulici Žerotínova a Osvobození. Tato akce byla podpořena dotací ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Nové řešení by mělo přispět k větší bezpečnosti provozu
na komunikacích. Dalším podobným projektem bylo vybudování nového chodníku
mezi Postřelmovem a Sudkovem včetně veřejného osvětlení. I tato akce byla dotována
z integrovaného regionálního operačního programu. Zbylé náklady budou rozděleny
mezi obce Postřelmov a Sudkov. Na některých obecních budovách byly provedeny dílčí
stavební práce: na základní škole montáž venkovních žaluzií, na zdravotním středisku
stavební práce v lékárně a kotelně, u penzionu byl postaven přístřešek a oplocení.
Velkou akcí, která se dokončila v prosinci, byla rekonstrukce domu č. p. 10 na ulici

1. máje, kde bylo vybudováno šest malometrážních bytů. Na ulicích Ballonova a Mírová
byla provedena oprava veřejného osvětlení.
Největší stavební akce, která byla plánována na rok 2018, se zatím nezahájila.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva nyní probíhá přepracování zastaralé projektové
dokumentace na fotbalové hřiště v lokalitě Pískáč. Doufám, že v roce 2019 již dojde
ke spuštění stavebních prací.
V letošním roce by mělo dojít k opravě druhé strany ulice Osvobození, nazvané jako
„přídavné pruhy“, a tím bude tato část obce zcela dokončena. Dalším plánovaným
projektem je rozšíření učeben v mateřské školce (bývalé prostory fitnes) včetně
odpovídajících sociálních zařízení. Kromě těchto finančně náročných prací nás čeká
i mnoho dalších drobných oprav a průběžná údržba majetku obce. Dále se bude
pokračovat i v přípravných pracích na nových a již rozpracovaných projektech.
Vážení občané, dovolte mi, abych vám jménem zastupitelstva obce, zaměstnanců
obecního úřadu i jménem svým popřál do nového roku především pevné zdraví,
spokojenost a úspěchy v pracovním i osobním životě.
Ing. Jiří Pumprla, starosta obce

Obec informuje
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo obce dne 17. 12. 2018 schválilo:
– jednací řád zastupitelstva obce Postřelmov,
– plán činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2019,
– přijetí částky ve výši 4 251 252,62 Kč za odkup 3 200 ks akcií vlastněných obcí
Postřelmov od České spořitelny a. s. na základě rozhodnutí valné hromady České
spořitelny a. s. o nuceném přechodu všech akcií na Erste Group,
– poskytnutí finančního příspěvku ve výši 650 000,- Kč TJ Postřelmov, z. s. pro rok 2019,
– poskytnutí finančního daru ve výši 60 000,- Kč Dechové hudbě Postřelmov z. s.
– měsíční odměnu předsedovi kulturní komise 1 500,- Kč,
– zmocnění Rady obce Postřelmov k provádění rozpočtových opatření do výše maximálně 600 tis. Kč na jedno rozpočtové opatření po projednání s finančním výborem,
– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 – o místním poplatku za komunální odpad
(roční sazba pro rok 2019 činí 460,- Kč na osobu),
– obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 – o regulaci provozování hazardních her (OZV
zakazuje provozování hazardních her na území obce,
– prodej pozemku parc. č. 45/50 (v majetku obce) – zahrada o výměře 16m² v k.ú.
Postřelmov za cenu 100,- Kč/m²,
– nečerpat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) v rámci realizace
projektu sociálního bydlení na rekonstrukci domu č. p. 10 v ul. 1. máje,
– rozpočtové opatření č. 6 obce Postřelmov na rok 2018,
– rozpočet fondu obnovy vodovodu a kanalizace obce Postřelmov na rok 2019,
– rozpočet sociálního fondu obce Postřelmov pro rok 2019,
– rozpočet obce na rok 2019 s příjmy ve výši 71 712 000,- Kč a výdaji 96 547 000,- Kč.
Ztráta je krytá financováním ve výši 24 835 000,- Kč ze zůstatku na účtech obce.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
ˇ
ˇ

Zastupitelstvo obce jmenovalo:
– na návrh předsedy finančního výboru členy finančního výboru,
– na návrh předsedy kontrolního výboru členy kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– zprávu starosty o činnosti rady obce od 19. 9. 2018 do 17. 12. 2018,
– zprávu o plnění rozpočtu obce od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018,
– informaci o rozpočtové změně č. 5.
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:
– připravit podklady pro akci „Fotbalový stadion“ v tomto rozsahu: náklady celého
díla (projektový nebo kvalifikovaný odhad), hlavní hrací hřiště, tribuna, zázemí
pro diváky, klubovna, šatny, byt, volejbalové hřiště, val, parkoviště, tréninková plocha
s dráhou pro hasiče, infrastruktura, provozní náklady (energie, pojištění, daně),
financování, termíny realizace,
– provést aktualizaci krátkodobého investičního plánu obce včetně předpokládaných
termínů realizace a „Plánu obnovy a rozvoje obce Postřelmov“ (POROP) v návaznosti
na „Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2019 – 2022“,
– připravit a realizovat anketu pro občany k využití prostor bývalého koupaliště
(webové stránky, zpravodaj Střela, facebook).
Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce.
Do zápisu z jednání zastupitelstva obce je možno nahlédnout na OÚ.

SCHVÁLENÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE. OZV č. 2/2018
OZV č. 2/2018 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 nabývá
účinnosti 1. ledna 2019. Roční poplatek pro rok 2019 za komunální odpad činí 460,- Kč
za osobu s trvalým pobytem v obci nebo vlastníka stavby určené k individuální rekreaci,
bytu, rodinného domu, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.
Poplatek lze uhradit jednorázově nebo ve splátkách nejpozději do 31. 10. 2019.
Úhradu lze provést v hotovosti, platební kartou v pokladně OÚ, nebo bankovním převodem na účet obce č. 905697329/0800, variabilní číslo = prvních 6 čísel rod. čísla plátce.
Stejně jako v minulých letech i v roce 2019 zůstává sazba poplatku pro občany za sběr
a svoz komunálních odpadů stejná a je to zásluhou vás občanů, kteří svým zodpovědným přístupem a důsledným tříděním odpadů z domácností přispíváte ke snižování celkových nákladů za likvidaci komunálního odpadu. Děkujeme.

POPLATEK ZA DODÁVKU PITNÉ VODY A ODVOD ODPADNÍCH VOD

Poplatek pro rok 2019 bude ve výši:
dodávka pitné vody (vodné)
19,-Kč/m³
odvod odpadních vod (stočné) 40,-Kč/m³
Důvodem zvýšení cen za dodávku pitné vody a za odvod a čištění odpadních vod jsou
především zvyšující se provozní náklady, zejména cena energií a u čištění odpadních vod
také povinnost splnění podmínek dotace poskytnuté ze SFŽP ČR na rozšíření ČOV Postřelmov, spočívající ve stanovení odpisů (tvorba finan. prostředků na opravy zařízení).
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
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SVOZ PLASTŮ
Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude v pondělí 7. 1. 2019 od 6.00 hod.
Žádáme vás, abyste plastové láhve sešlápli a co nejvíce snížili jejich objem, aby se jich
do sběrného pytle (žlutá barva) vlezlo co nejvíce. Totéž žádáme provést i s nápojovými
kartony (červený pytel). Informace o termínech svozu platů naleznete v kalendáři obce.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Místo zpětného odběru elektropřístrojů, velkoobjemového a nebezpečného odpadu
u kotelny v ulici Závořická bude otevřeno v sobotu 5. 1. od 8.30 hod. do 12.00 hod.
a ve čtvrtek 17. 1. 2019 od 12.30 hod. do 17.00 hod.
Místo zpětného odběru je otevřeno 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 jsou uvedeny v kalendáři
obce). Elektrozařízení, velkoobjemový a nebezpečný odpad mohou odevzdat pouze občané s trvalým bydlištěm v obci nebo ti, kteří na území obce vlastní nemovitost.

ODEČTY VODOMĚRŮ

V případě, že odpočet vodoměru nebyl proveden (vlastník nemovitosti nebyl zastižen,
obdržel výzvu k nahlášení konečného stavu), je nutné do 6. ledna 2019 nahlásit stav
fakturačního vodoměru odběru pitné vody za II. pololetí 2018 firmě Hájek – Kozlanský (HAK), s.r.o., Oborník 31c, a to osobně nebo telefonicky na čísle 733 747 487,
736 616 508 (od 7.15 do 15.30 hod.) nebo e-mail hak.voda@seznam.cz.
Vyúčtování vodného a stočného a II. pol. 2018 bude doručeno do poštovních schránek
začátkem měsíce března 2019.

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

provedou pracovníci obce v úterý 8. ledna a v úterý 15. ledna 2019 vždy od 8.00 hod.
Stromky uložte u popelnic. Později lze vánoční stromek odvézt na úložiště u Pískáče.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO POSTŘELMOV

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost v Postřelmově MUDr. Katarína Berková
tel: 731 811 900. Ordinační doba od 3. 1. 2019:
		
pro nemocné
pro objednané
pondělí, středa
8:00 hod. – 10:00 hod. 10:00 hod. – 12:00 hod.
úterý, čtvrtek
12:00 hod. – 13:30 hod. 13:30 hod. – 15:00 hod.
pátek 		
11:00 hod. – 13:00 hod.
–

ÚŘEDNÍ DNY A POKLADNÍ DNY OÚ POSTŘELMOV
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Pondělí a středa
8.00 hod. – 11.30 hod.		
12.30 hod. – 17.00 hod.
Mimo uvedené úřední dny budou záležitosti občanů řešeny po předchozí dohodě
s pracovníkem obecního úřadu.
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
ˇ
ˇ

Jak to vidí zastupitel…

JOSEF DOUBRAVA

1. Proč jste kandidoval do zastupitelstva?
Kandidovat do zastupitelstva obce
jsem se rozhodl proto, abych se mohl
podílet na programu, se kterým naše
strana KSČM oslovila občany Postřelmova. Když hovořím o občanech,
nemohu jinak než poděkovat za hlasy, které jsem ve volbách dostal. Kandiduji již několikáté volební období
a myslím, že výsledky které byly dosaženy jak za Jiřího Kubíčka, za Vladimíra Velčovského, tak za Jaroslava
Nimrichtra, byly vždy ve prospěch
občanů. To, co u nás bylo dosud
vybudováno, nám ostatní obce závidí. Přesto vím, že řada občanů má výhrady k některým realizovaným projektům. Je však možné se k navrhovaným projektům vyjadřovat
na zasedáních zastupitelstva obce, ale účast občanů na těchto zasedáních je minimální.
A to mě velmi mrzí.
2. Co se Vám v naší obci líbí?
Do Postřelmova jsem se přistěhoval v roce 1961 a šestnáct let jsem s rodiči bydel
v kulturním domě. Jsem přesvědčen, že rozmanitost veškerých činností v této obci je
na výborné úrovni. Mám na mysli zájmovou činnost jak kulturní, tak sportovní i hudební. Vyzvedl bych zejména organizování řady společenských akcí, a to především pro ty
nejmenší, ať již obcí u kulturního domu nebo na Pískáči sdružením AVZO.
3. Co Vás u nás trápí a jaké byste navrhoval řešení?
Co mě trápí je to, že jsme v naší obci nedokázali dotáhnout několik připravovaných projektů, které by řešily spokojenost požadavků vyplývajících z volebních programů. Jako
jedním z rozhodujících je vybudování sportovního areálu v lokalitě Pískáč. Museli jsme
již několikrát řešit opravy projektu, přestože všechny strany v obci napříč politickým
spektrem mají realizaci tohoto sportovního stánku ve svých volebních programech.
Dalším z nedotažených projektů je revitalizace obce, kde jsme dokonce museli vracet finanční prostředky. Tento projekt byl také řešen několik let a mnohokrát jsme se k němu
vraceli. Přesto bohužel nedošlo k jeho uskutečnění. Záležitost, co mě ještě trápí, jsou
odstavná místa pro automobily v Klubovní ulici. Chtěl bych zde prosadit vybudování
parkovacích stání, aby občané, kteří jdou od nádraží, nemuseli za nepříznivého počasí
kličkovat mezi nánosy bláta, které auta zanechají na komunikaci.
Na závěr mi jako předsedovi pořádkové komise dovolte vás ujistit, že celá komise udělá
všechno proto, abyste se u nás v obci cítili bezpečně. Vím, že se v naší obci pohybují lidé,
kteří nedodržují základní pravidla lidského soužití. Proto naše komise ve spolupráci
s Městskou policií Zábřeh i státní policií chce více dohlédnout na to, aby tito lidé neohrožovali a neomezovali ostatní občany.
(P. B.)
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
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Akce

5.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Sobota 5. 1. 2019, dopoledne
V sobotu dopoledne v naší obci navštíví domácnosti skupinky tří králů. Organizátorem sbírky je Charita ČR. Sbírka je konána v souladu se
zákonem o pořádání veřejných sbírek. Na území děkanátu Zábřeh ji realizuje Charita
Zábřeh. Záměrem koledování je bezprostřední pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a podpora charitního díla.
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 ve tvaru: DMS KOLEDA a odeslat na číslo 87 777.
Za vlídné přijetí tříkrálových skupinek děkují: J. Holínková, V. Grauová a M. Vybíhalová.

 BESEDA S PANEM FARÁŘEM: KŘTINY A KŘESŤANSTVÍ
Středa 9. 1. 2019, 18.00 hod., KD, klubovna č. 4
Co je křest – proč křtít – o čem je křesťanství? Možná jste se chtěli na tyto a podobné
dotazy zeptat a nevěděli jste koho nebo kde. Nyní máte možnost na besedě v kulturním
domě. Všichni jsou srdečně zváni.

9.

 DEN ZDRAVÍ
Sobota 12. 1. 2019, od 10.00 hod., KD,
vstupné na jednu akci 50,- Kč, celodenní vstupné 150,- Kč
Předběžný program – časy budou uvedeny na plakátech.
Dopoledne:
• Mandaly přání (Světluška – Radomíra Hubeňáková) – meditace, vůně… Dozvíte se,
na co se zaměřit, a jak pracovat se svou osobností (200,- Kč, předem nutno objednat).
• Jóga s Vladimírem Vlčkem.
• Od 12.00 hod. ochutnávka dobrot s vegetariánským zaměřením: pomazánky, chléb.
• Stánek s Energy, Diochi, Lavilette, TianDe, Bylinná hvězda života.
Odpoledne:
• Kartářka. • Beseda: Emoční imunita – síla odpuštění (Božena Sofie Bröcklová).
• Muzikoterapie (Nela Hrachovinová). • Intuitivní tanec, regrese, meditace kreslením (Irena Příhodová). • Cvičení na balonech (Milena Richterová). • Kondiční cvičení
(Alois Voráč).
Zájemci o cvičení potřebují svou karimatku a deku, na muzikoterapii ještě polštářek
a spacák. Na workshop s sebou pastelky a podložku pod papír.
Předprodej v KD Postřelmov pondělí a středa od 15.00 do 18.00 hod.

12.

 KONCERT: OLD TIME JAZZ BAND LOUČNÁ
Neděle 20. 1. 2019, 19.00 hod., malý sál KD, vstupné 100,- Kč
Po roce u nás opět uvítáme legendární kapelu OLD TIME JAZZ BAND Loučná. Letošní
koncert se koná k 80. narozeninám klarinetisty pana MVDr. Jiřího Sedláčka.

20.
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
ˇ
ˇ

 PŘIJĎ SE UKÁZAT S DÁRKEM…
Neděle 13. 1. 2019, 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 budete 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 tentokrát budeme mít 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! 

13.

25.

 KONCERT KPH: KRISTINA FIALOVÁ, PETR NOUZOVSKÝ

Pátek 25. 1. 2019, 17.00 hod., velký sál KD , vstupné 50,- Kč, děti zdarma
Kristýna Fialová – viola, Petr Nouzovský – violoncello. Program s názvem „Humoreska“.
Na programu jsou skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, L. v. Beethovena, R. Haase, A. Dvořáka
a A. Skoumala.
Kristina Fialová po získání titulu absolutního vítěze na mezinárodní soutěži v polských Katovicích v roce 2013
se mladé violistce otevřely cesty
na přední koncertní podia. Kromě pozvání na dánský Tivoli festival debutovala ve slavné Tonhalle Zurich, Sumida Triphony hall v Tokiu, Gran Teatro
Nacional v Limě, v Kolíně a na MHF
Pražské jaro 2015. Koncertovala ve většině států Evropy, v Rusku, Africe, Asii
a v Jižní i Severní Americe.
Petr Nouzovský je pravidelným hostem MHF Pražské jaro a laureátem řady mezinárodních prestižních festivalů. Jeho hru
slyšeli v sálech v Amsterdamu, Moskvě, Petrohradu, ve Valencii, Alžíru, Barceloně,
v Kodani v Haagu nebo Teatro Coliseo v Buenos Aires. Opětovně hrál v Japonsku, Číně,
v Německu, Polsku, Slovensku, Španělsku a Holandsku.

 BESEDA: VÍT LUCUK - ZANIKLÉ OSADY
Středa 30. 1. 2019, 18.00 hod., KD, klubovna č. 4, vstupné 50,- Kč
Na Šumpersku se nachází několik zaniklých osad, které několik let po odsunu Němců
na přelomu 50. a 60. let 20. století srovnalo se zemí vojsko Československé armády.
V některých z nich lze jen velmi obtížně nalézt stopy bývalých obydlí. Na kdysi pulzující
život vás upozorní jen několik starých ovocných stromů a při bližším zkoumání také

30.

ˇ
ˇ
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Ohlédnutí

valy kamenů, jež zde po staletí ze svých políček
sbírali místní obyvatelé. Některé působí depresivním dojmem, v jiných zůstaly rozlehlé horské louky
a občas i některý z domů. Z těchto luk jsou často
krásné rozhledy do okolní krajiny. Domy sice již
dnes nestojí, ale osadu tvořili především lidé, kteří
zde prožívali své osudy. A právě o takových osadách
a jejich obyvatelích bude beseda v Postřelmově.
V knihovně a na chodbě kulturního domu si můžete
do konce ledna prohlédnout výstavu, která tyto zaniklé osady připomíná.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018 OČIMA
DŮCHODCE Z PENZIONU

Je to jako by včera, když jsme se společně loučili s vedoucí „NAŠEHO“ penzionu, paní
Naďou Joklíkovou, která po odvedení kvalitní a bohulibé práce odešla do zaslouženého
důchodového odpočinku, a kdy vedoucí žezlo v areálu „Pod lípou“ převzala paní Jana
Sedláčková. Přesto však již uplynul další rok našeho pobytu ve společném domově. Rok
plný nadějí, společných akcí a péče o náš příbytek.
Díky příkladné péči a organizačním schopnostem personálu jsme prožili mnoho pěkných chvil. Byla to celá řada společných výletů, a to nejen na poutní místo Grulich
u Králík, či na nedaleký kopec Bludoveček, ale i do lázní Velké Losiny, nebo na Farmářské trhy. Na uvedená cestovní „dobrodružství“ nás, stejně jako v minulosti, vozil
pan František Švoma. Těchto zdařilých výjezdních akcí se nezúčastnili pouze důchodci,
ale i jejich vnoučata, no a také přítulný psík Edík…

8

Personál penzionu nám rovněž zajistil nejedno odpolední družné posezení spojené
s opékáním špekáčků či makrel. Také nám zařídil prodej oděvů a obuvi přímo v naší
budově, což hlavně dámská část osazenstva vždy přivítala s povděkem. Dle naší potřeby
nám byly zprostředkovány pedikérské i kadeřnické služby.
Nelze přehlédnout úsměv na tváři a spokojenost v očích babiček i dědů, když nás navštíví roztančený masopustní průvod s veselou kapelou na vlečce s koňským potahem…
Samostatné ohlédnutí si zaslouží škála kulturních akcí, které nám vedení penzionu
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
ˇ
ˇ

zprostředkovalo. Jen namátkou vzpomenu na vystoupení dětí z mateřské školy ke Svátku matek, na již tradiční vystoupení žáků zdejší základní školy pod vedením jejich třídní
učitelky paní Aleny Rakové, na vánoční vystoupení dětiček ze školky, ale i žáků školou
povinných, i na vánoční besídku s kulturní vložkou žáků hudební školy pod uměleckým
vedením paní učitelky Gabriely Kubíčkové. Nelze také nevzpomenout na uvedení reportáží, které nám promítal Marek Holzmann, na příjemná setkání při svařeném vínečku
s taneční živou hudbou pana Vaška, ale i na atrakci, kterou mnozí na vlastní oči viděli
prvně v životě, jíž byla úchvatná ohňová show postřelmovské skupiny POSTRPOI.
Tradičním se již stalo velikonoční a vánoční setkání s místním panem farářem Vladimírem Jahnem, který náš penzion vždy navštíví „se srdcem na dlani“, a také předvánoční „nadílka“ od dětí z keramického kroužku, jejichž výrobky zdobí byt každého z nás.
Pokud bychom zapomněli zmínit mikulášskou nadílku s dárečky, které jsme obdrželi
od místního Mikuláše a anděla, tak nás bezzubý čertík příště odnese do PE…

OBECNÍ ÚŘAD		
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
KULTURNÍ DŮM		
TĚLOCVIČNA		
PENZION U LÍPY		

tel. 583 480 711
tel. 583 437 095
tel. 583 437 094
tel. 607 504 949
tel. 725 060 628
tel. 725 060 625

www.postrelmov.cz
www.zspostrelmov.cz
www.skolka.postrelmov.org
www.kulturak.postrelmov.org
www.sport.postrelmov.org
www.penzion.postrelmov.org

 KONTAKTY 

 KONTAKTY 

A tak se tu – MY DŮCHODCI – máme, a to i díky nemalé zásluze vedení obce, které bylo
tomuto zařízení pro seniory vždy příznivě nakloněno. Také v roce 2018 byla realizována nejedna investiční akce na zvelebení celého areálu. Byl vybudován nový dřevěný
i drátěný plot, postaven přístřešek pro uložení inventáře penzionu, zhotoveny boxy
na tříděný odpad, a také byl obnoven trávník v místech narušených výkopovými pracemi spojenými s položením nové kanalizace i chodníku u vstupní brány do areálu. Ještě
se těšíme na nový altánek, který nám obec přislíbila, a můžeme bez nadsázky konstatovat, že se tu máme jako v RÁ…
Za osazenstvo penzionu Bořivoj Holínek

Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
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 LOSOVANÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ KNÖDELCUP 2018
Sobota 8. 12. patřila v naší tělocvičně volejbalu. Losovaný turnaj přilákal třicet šest
hráčů rozdílných výkonností a věku. Vynikla krása kolektivního sportu, snad proto, že
v družstvech byli hráči rozdílných úrovní, výborně se doplňovali a týmový duch převládl. Vítězství v dramatické koncovce v tiebreaku získalo Tornádo, když porazilo Dream
-Drum Team 15:13. Další losovaný volejbalový turnaj pro každého plánujeme na jaro.
Budeme velmi rádi, když se zúčastní více postřelmovských hráčů. Motto turnaje „přišel,
viděl, nelitoval“ platí nadále… (A. B.)

 ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZÁBŘEH
Kouzelný adventní koncert Dechového orchestru Zábřeh nenechal nikoho na pochybách, že zde máme výborné dechové těleso. Mladí hráči pod vedením dirigenta Luboše
Vepřka opět okouzlili úžasnou hrou i skvělým výběrem skladeb. Dirigent oznámil přímo
na pódiu netušícím hudebníkům, že v roce 2019 jsou pozváni do Číny. To byl skvělý
vánoční dárek pro všechny. Koncert zpestřilo vystoupení dětí ze sborečku z MŠ a ZŠ
pod vedením Aleny Rakové. Jejich nadšení nakazilo všechny diváky a byli odměněni
bouřlivým potleskem.
(Z. H.)

KULTURNÍ DŮM
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Začátkem roku 2019 budou v KD zahájeny tyto kurzy:
• Cvičení na balonech (Milena Richterová) – čtvrtek 10. 1. v 9.30 hod., 10 lekcí, 550,- Kč
• TAI-ČI (Alois Voráč) – čtvrtek 17. 1. v 17.00 hod., 10 lekcí, 550,- Kč
• Jóga (Kateřina Jaňourová) – úterý 8. 1. v 18.30 hod., 10 lekcí, 550,- Kč
• Keramika pro dospělé (Grauová, Skálová) – čtvrtek 7. 2. v 18.00 hod, 5 lekcí, 600,- Kč
• Celodenní řezbářský kurz (Romana Krestýnová) – sobota 16. 2. Kapacita: 10 osob.
Bližší informace v kanceláři KD, tel. 607 504 949.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
ˇ
ˇ

Známe své sousedy?

DĚTI NA VESNICI JSOU FAJN

Nedávno oslavila naše základní škola 80. výročí svého otevření. Při té příležitosti jsem
požádala jejího ředitele Mgr. Michala Malíka o rozhovor.

Na začátek si dovolím položit obvyklou otázku – jste rodilý Postřelmovák?
Nejsem, pocházím z Jižních Čech z Horní Plané
u Lipna. Žil jsem tam s rodiči a bratrem Bohumírem, se kterým jsme dvojčata. Později jsem
vystudoval pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, kde jsem byl i na vojně. Během vojny
jsem se poznal s mojí ženou, která v té době bydlela v Šumperku.
Kdy jste se sem přistěhoval?
Nejdříve jsem učil půl roku v Českých Budějovicích. Pak se tady naskytla možnost práce pro mě
i pro ženu. Dostali jsme přidělený byt na zdejší
poště a v roce 1995 jsme se přestěhovali.

Jaké předměty jste vystudoval?
Vystudoval jsem matematiku a základy
techniky, což jsou dílny. Ve škole jsme
měli i informatiku, ale bylo to tenkrát
úplně něco jiného než dnes. Ale jelikož
je to předmět, který mě hodně baví, tak
učím i informatiku, protože dílny se
u nás už neučí.
Než jste se stal ředitelem školy, tak
jste byl zástupcem ředitele…
Ano. Pak bohužel v září 2009 zemřel
dlouholetý ředitel Jiří Brauner a já převzal prozatímní vedení školy po něm. Později se uskutečnil konkurz, který jsem vyhrál,
a byl jsem jmenován ředitelem školy.
Proč jste se chtěl stát ředitelem?
Já se ředitelem stát nechtěl. Kdyby pan ředitel nezemřel a byl dál na svém místě, já bych
byl spokojenější jako zástupce. Ale okolnosti rozhodly jinak.
Co Vás jako ředitele školy nejvíc nebaví?
Strašně mě rozčiluje vyplňování velkého množství výkazů. A když se přidá projekt z Evropské unie, tak je toho papírování nad hlavu. Téměř už nejde o to, co se děti naučí nebo
co se jim zakoupí, ale nejdůležitější je, aby to bylo na papíře.
Jakou změnu za tu dobu, co zde učíte, považujete za zásadní?
Určitě vybavení školy. Když jsem nastoupil, tak v počítačové učebně byly pouze čtyři
počítače, jazykáři používali pár kazetových magnetofonů a k dispozici bylo ještě několik meotarů. Dnes máme v počítačové učebně třicet počítačů a každá třída na prvním
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
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stupni i učebna fyziky a chemie má interaktivní tabuli. Také máme dvě specializované
jazykové učebny.
A je i něco, co se změnilo k horšímu?
Může to být můj subjektivní pocit, ale když jsem se připravoval před lety s deváťáky
na přijímací zkoušky, tak jsem s nimi bez problémů dělal příklady, se kterými by ti dnešní deváťáci měli problémy. Za těch dvacet let jsem musel nároky na děti trochu snížit.
Neuvažovali jste o obnovení školní zeleninové a ovocné zahrady?
Neuvažovali. Pouze sedmáci mají pěstitelství, a to jednu hodinu týdně. Není kdo by se
o zahradu staral. Proto pan ředitel Brauner zahradu zrušil a vytvořil prostor na baseball.
Také dílny, které byly na školním hřišti, se zrušily…
To bylo obdobné. Dílny měli zase šesťáci, a to pouhé dvě hodiny týdně. Bylo tam hodně
nešikovně udělané topení, takže provoz dílen kvůli dvěma hodinám týdně a jedné třídě
byl neúměrně drahý.
Kromě vybavení školy se modernizuje také samotná budova…
Vloni proběhla velká rekonstrukce vnitřních prostor včetně elektroinstalace, letos jsme
nechali namontovat na všechna okna venkovní žaluzie, se kterými jsme maximálně spokojeni. Když začalo v létě pořádně svítit slunce, tak jsem nemohl v kanceláři vydržet
a žáci se někdy učili i na chodbách. Teď je to úplně v pohodě.
Plánovala se rekonstrukce půdních prostor. Jak to s ní vypadá nyní?
Žádost o dotaci, kterou jsme podali, neprošla o tři body. Čekáme, jestli se nevyskytne nějaká jiná dotace, o kterou bychom mohli zažádat. Pokud ne, tak plánuji projednat s obcí,
jestli by bylo možné tuto rekonstrukci financovat z obecních prostředků. Na půdě je
naplánovaná kuchyňka a čtyři učebny. Jedna jazyková, jedna multimediální a také malý
sál pro kulturní a sportovní programy o velikosti dvou tříd oddělených paravanem. Součástí dotace byla i výstavba altánu, který by sloužil jako venkovní učebna pro 28 žáků.
Byl bych rád, kdyby se tento altán podařilo vybudovat v průběhu roku 2019 z obecních
prostředků.
Na škole je i spousta mimoškolních aktivit. Můžete nám o nich něco říci?
Děti mají možnost navštěvovat několik sportovních, počítačových a jazykových kroužků, výtvarný kroužek, dramatický či hudební. Před dvěma lety začal fungovat kroužek
Lega a nyní připravujeme novinku – bude-li o ni zájem – kroužek programování microbitů. Microbit je malinký počítač,
který se dá jednoduše naprogramovat a ovládat. Je to relativně levná záležitost, ale děti se na ní naučí
hodně věcí.
Jaké máte koníčky?
Jako kluk jsem moc rád lepil papírové modely z časopisu ABC. Asi před
třemi lety jsem se k tomu vrátil
a dnes dělám i modely kovové.
Máme v ložnici přes celou zeď prosklenou skříňku, a kdykoli tam vejdu, tak je všechny vidím . Vlastně
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
ˇ
ˇ

kolem aut mě baví snad všechno. Úplně nejradši mám, když sednu do auta a řídím. Jsem
vlastně rád, že moji rodiče bydlí tak daleko, že si to řízení užiju. Jako kluk jsem chodil
do pionýra, kde jsme měli úžasného vedoucího, se kterým jsme dělali spoustu věcí. Například jsme každý rok sjížděli na vojenských člunech Vltavu. Moc rád na to vzpomínám.
Také rád cvičím, ale od té doby, co se v Postřelmově zrušilo fitko, tak to bohužel nedělám.
Bylo těžké si po malebných Jižních Čechách zvyknout na Severní Moravu?
Nebylo, a jsem moc rád, že jsem právě v Postřelmově. Kdybychom zůstali v Českých
Budějovicích, tak by tam bylo bydlení mnohem dražší než tady a určitě ne tak pěkné.
I jako kantor jsem rád, že jsem na vesnické škole, protože děti na velkých městských
školách jsou úplně jiné než ty naše. Učil jsem v Budějovicích půl roku na veliké škole,
kde bylo sedmdesát učitelů. V tom našem malém kolektivu se všichni známe. Kolegové
vycházejí vstříc mně a já naopak jim. Takové dobré vztahy bych určitě se všemi kolegy
na velké škole neměl. Kdyby tady nebyl kolektiv kantorů takový, jaký je, tak bych tenkrát
do konkurzu na ředitele určitě nešel. Takže příjemná pracovní atmosféra je to, co oceňuji
na naší škole nejvíce. Také si moc vážím výborné spolupráce se zřizovatelem. Já se stal
ředitelem, když už byl starostou pan Nimrichtr. Nikdy se nestalo, že by mě odbyl, že by
na mě neměl čas nebo nehledal řešení ohledně financování. Vždycky nám obec vyhověla.
Dá se říci, v čem jsou městské děti jiné
než ty vesnické?
Zdá se mi, že tady nemusíme až tak moc
řešit mezi dětmi problémy typu „já mám
značkové oblečení, dražší mobil, ty jsi socka…“, za což jsem vděčný. Často se mi naopak stává, že na naše děti slyším chválu.
Moje žena, která učila v Chromči a teď učí
v Zábřehu, tuto teorii potvrzuje. Ve větším
městě jsou prostě děti „oprsklejší“ a drzejší.
Je něco, co Vám v Postřelmově chybí?
Koupaliště. Zvlášť když jsme ještě měli děti
malé, tak nám to tady hodně chybělo.
A na závěr bych se ráda zeptala, jak se
Vám naše obec líbí?
Mně se líbí, jaký je tady pořádek. Když jdu
po ulici vidím spoustu opravených domů. Všude jsou chodníky se zámkovou dlažbou,
je uklizeno, zameteno… Když tady byli nedávno moji rodiče a šli jsme se projít, tak
nám taky tu naši vesnici jenom chválili. Přestože bydlím v paneláku, tak výhled z okna
na krásně posečenou trávu a nově vysazené stromy je hodně příjemný. Už bych se nikam
jinam stěhovat nechtěl, ani zpátky do Jižních Čech.
Děkuji Vám za rozhovor.
(P. B.)

 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 2019
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vánoční čas bývá především obdobím plnění nejrůznějších přání… Nelze proto
nezačít ničím jiným, jak zprávou, která těší a dojímá zároveň.
Ve dnech 6. – 7. prosince se deváťáci společně se svým třídním učitelem Petrem Heclem,
učitelem Miroslavem Šimákem a učitelkou Alenou Rakovou vypravili do Prahy. Nic neobvyklého, že? Oni ale přijeli především na vyhlášení vítězů projektu „Dětský čin roku
2018“ v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. Vítězem v kategorii „kolektivní pomoc“ se totiž stala naše žákyně Bára Langová se svým příběhem „Domácí zvířátko“.
Patronem této kategorie byl cyklista Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz a mistr
světa. Vyhlášení se účastnily také další české osobnosti, například Petra Černocká, Jitka Čvančarová, Zora Jandová. Celé dopoledne moderoval čestný předseda projektu Aleš
Háma. Vítězové si odnesli mnoho věcných cen a 9. A získala voucher na velký sedací vak
do své třídy. Odpoledne se pak všichni přesunuli do muzea voskových figurín a muzea
čokolády – všem moc chutnalo .
Druhý den žáci navštívili muzeum smyslů, a aby těch muzeí nebylo na jeden výlet moc,
pobyt v hlavním městě zakončili „přestřelkami“ v laser aréně. Gratulujeme Báře k vítězství a současným deváťákům děkujeme, že svým skutkem dali možnost tomuto
příběhu vzniknout… Za všechny třídní učitel Petr Hecl.
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Jmenuji se Bára Langová, je mi 14 let a chodím do 9. třídy ZŠ Postřelmov. Před třemi lety, v roce 2015, jsem trávila celý rok v Dětské
nemocnici v Brně pro vážné onemocnění. Po první operaci hlavy si
pamatuji, že mi maminka slibovala za to, že jsem byla tak statečná,
že si mohu vybrat nějaké zvířátko. Já jsem si vybrala pejska. Další
dny jsme si prohlíželi různé stránky na internetu a hledali malé, roztomilé štěňátko, které bychom si mohli pořídit domů. Zanedlouho,
po dalších třech operacích hlavy, jsem ležela na JIP a koukala do stropu. Pro zpříjemnění pobytu byla se mnou každý den na oddělení moje
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
leden 2019
ˇ
ˇ

maminka. Když mě po dlouhé době pustili na víkend domů, přišla za mnou moje paní učitelka a přinesla mi spoustu dopisů od mých spolužáků, které mně udělaly velikou radost.
Když už jsem po dlouhé době mohla být z nemocnice přes víkendy doma, začali mě moji
spolužáci navštěvovat. A já jsem byla moc ráda, že jsem zase chvíli s nimi.
Jednou o Vánocích k nám přišla moje třídní paní učitelka a se slzami v očích mi sdělila, že
se spolužáci složili na mého vysněného pejska, kterého jsem si tolik přála. Dnes už má můj
pejsek 3 roky a jsem za něho moc ráda. Nikdy nezapomenu na tak krásný vánoční dárek.
Všem moc děkuji a jsem velmi šťastná, že jsem v životě poznala takové hodné lidi.
Čerti dupou po chodníku,
Mikuláš jde po schodech,
hodným dětem naděluje
do punčochy na oknech…
Zavítal i do naší školy s celou
svou družinou. A jak už to bývá,
hodné děti se bály, plakaly, slibovaly… a malí darebáci měli
pro strach uděláno. Ale jen do
doby, než zasáhli čerti. Naštěstí
nikoho neodnesli a Mikulášská
nadílka proběhla k všestranné
spokojenosti všech.
Akademie,
nejvýznamnější školní akce v tomto roce!
Škola oslavila „osmdesátku“
1. prosince a určitě všichni,
kteří slavili společně s námi,
nebyli zklamáni. Den otevřených dveří, den, kdy školu
navštívili i lidé, kteří v ní nebyli třeba 30 let. Mnozí z nich
se nestačili divit, jak moc se
změnila, a rádi zavzpomínali
na dětství nad starými kronikami a fotkami. Kulturní
program žáků
s vtipnými moderátory Míšou
Schönovou a
Martinem Malíkem pobavil!
Učitelé, když
slyšeli každou
chvíli bouřlivý
potlesk v sále,
zapomněli na
ˇ
ˇ
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nekonečné hodiny strávené
nacvičováním se svými „miláčky“… K slavnostní atmosféře
této významné události přispěla
i krásná výzdoba, ať už ve škole, nebo v předsálí kulturního
domu. Tak zase za deset let?
7. prosince se žáci 4. – 8. třídy zúčastnili naučného a poznávacího
programu s názvem „Pohled
Krásný dort jako dárek od kolegyň z mateřské školy...
do světa hmyzu a bezobratlých“. Jednalo se o názornou ukázku exemplářů z jedinečné sbírky v České republice
čítající více než 100 kusů živých jedinců z celého světa doprovázenou odborným výkladem. Součástí programu byla i ukázka největších brouků světa. Děti si mohly některé
druhy vzít přímo do ruky, i když ne každý tuto nabídku uvítal.
Ještě v listopadu proběhlo v postřelmovské sportovní hale okresní kolo „Čeps cupu“
ve florbale smíšených družstev žáků 1. stupně za účasti 10 týmů. Byly to nervy! Našim
florbalistům se velmi dařilo, postup do krajského kola jim unikl jen „o fous“, a to neuvěřitelnou náhodou. V posledním zápase s Bludovem ještě 20 sekund před koncem vedli
a mohli postoupit z 1. místa. Náš hráč vystřelil míček zpoza branky, ten trefil protihráče
do kolena, od kterého míček lobem překonal našeho brankáře. A aby kuriozitám nebyl
konec, čtyři družstva na prvních místech měla stejný počet bodů včetně vzájemných
zápasů. Každé družstvo jednou vyhrálo, jednou prohrálo a jednou remizovalo. Turnaj
nakonec rozhodla minitabulka, v které jsme měli bohužel nejhorší skóre, a tak jsme
skončili až na 4. místě, škoda!
3. prosince se 25 žáků reprezentujících naši školu na sportovních soutěžích vydalo
za odměnu společně s učiteli Jiřím Řmotem a Petrem Heclem do Prahy, aby shlédli dvě
utkání MS ve florbale. Bohužel kvůli tříhodinovému zpoždění vlaku nestihli úvodní
zápas mezi Singapurem a Japonskem, ale vše jim vynahradil další zápas Lotyšska proti
Německu. Na úžasnou atmosféru v O2 Aréně určitě jen tak nezapomenou…
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12. prosince se konal na IV. ZŠ
v Šumperku Den otevřených
dveří s kulturním programem,
kde se jako hosté představily i naše malé mažoretky se
svou skladbou „Strašidla“.
Moc se líbily a sklidily zasloužený potlesk!
Předvánoční čas si ve škole
užívali především ti nejmenší. Psali dopisy Ježíškovi, zpívali koledy, vyráběli přáníčka
i drobné dárky, zdobili stromeček. Některé třídy chystaly
program na vánoční besídku
pro rodiče, některé vyrazily se svými učiteli na vánoční trhy nebo na výlet do mírně
(zatím?) zasněžených Jeseníků… Školou se linula vůně čerstvě upečených perníčků.
Prostě Vánoce…
(I. P.)

Ředitel školy Mgr. Michal Malík děkuje všem učitelům
i ostatním zaměstnancům školy za poctivě a dobře
odvedenou práci v roce 2018 a jim i ostatním občanům
Postřelmova přeje hodně štěstí, zdraví a elánu v roce 2019.

ˇ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I u nás ve školce se nadělovalo. Mikuláš s čerty a andělem přinesl dětem dobroty. Některé
děti se návštěvy obávaly, ale nakonec vše dobře dopadlo. Slíbily, že už nebudou zlobit,
zazpívaly písničky, pověděly všem básničky, a pak už se jen radovaly z nadílky.
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Vůně perníčků a jehličí, to byla
vánoční atmosféra v naší školce.
Děti se pilně připravovaly
na besídky, pekly perníčky
a vánoční cukroví, vyráběly
vánoční přáníčka a dekorace,
zpívaly koledy, zkrátka tu na vás
Vánoce dýchaly na každém kroku.
Děti z Myšiček pojaly svoji besídku přímo
„andělsky“. Nejprve si zazpívaly u klavíru, potom
s maminkami vyráběly andílka z dřevěné vařečky,
a protože měly besídku 4. 12., nezapomněly také
nazdobit „Barborku“.
Také v Žabičkách se děti
zapojily spolu s rodiči
do „předvánočního shonu“.
Všichni soutěžili a za zpěvu
vánočních koled se vypravili
k Betlému. Besídku ukončili
společným tvořením zdobením perníčků a výrobou svícnu
z jablíčka a lodiček z ořechových skořápek.
U Ježečků se také pilně tvořilo. Vyráběli maminky, tatínci,
sourozenci, a na světě byly během chvilky nádherné stromečky
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ze šišek v překrásně zdobených květináčcích. Na závěr děti všem zatancovaly taneček
Mikuláš a zazpívaly a přednesly vše, co se dosud naučily.
I Zajíčci přivítali své rodiče na vánočním tvoření. Atmosféru navodili krátkým kulturním
programem a poté se již tradičně pustili do tvoření. Rodiče také ochutnali vánoční
cukroví, které jim děti upekly.
A teď už se všechny děti těší na příchod Ježíška a dárečky pod stromečkem.

NÁVŠTĚVA PENZIONU
Děti z Ježečků byly také potěšit babičky a dědečky v penzionu. Krásné vánoční posezení
vyplnily tanečkem a vánočními koledami, společně se poveselily a popřály všem krásné
Vánoce. (Š. T.)

Mnoho radosti, štěstí, zdraví a spokojenosti, osobních i pracovních
úspěchů v novém roce přejí děti a kolektiv MŠ Postřelmov
ˇ
ˇ
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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

Upozornění pro čtenáře: Od 2. 1. do 4. 1. 2019 bude knihovna zavřená. Děkujeme
za pochopení a do nového roku 2019 přejeme vám všem jen to nejlepší.

Virtuální univerzita třetího věku

Ve středu 12. 12. 2018 jsme ukončili již pátý
semestr studia Virtuální univerzity třetího
věku. Znovu začínáme 6. února 2019 tématem Klenoty barokního sochařství v českých zemích. Zájemci se mohou přihlásit do úterý 5. února 2019 mailem nebo přímo
v knihovně. Více informací o VU3V najdete 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.

Osmisměrka
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A P A M O S
E V D A Z R
V L K E E T
E T B A S R
O R L A L O
A E M Í E Z
Š L D R A K
F D Í L O V
O I N L M S
Y V L Í O M
M P S M O K
S T U L O L
O O O L U CH
N P 2 B CH 0
E Z E V E C

Hledejte slova: BULVA, CENINA, DÍLO, DOZOR,

DRAK, DVŮR, ELBA, ETIKETA, FILM, GUMA, HLAD,
HUMOR, CHLUPY,
T A T E K I T E
INDIGO, JALOVEC,
I Š A T A V H G
JEZEVEC,
LANO,
O R Ů V D L N U
LOVCI, KEŘ, KNĚZ,
A Z A J A I Y M
KŘEN, MAPA, MASI Č O D R V M A
TI, MÍSTO, MOST,
P Ý A D Z P U A
NOS, NŮŽ, OČI, ODR R Í Z V L Z N
DÍL, OKOLÍ, OTKA,
POLOM,
POSED,
Í A A Ě A R O I
POT, PÓL, PRANÍ,
Ž T C N O O R N
PUSA, ROZUMY, RÝČ,
V A O K Í M É E
SÍRA, SRAZ, SRP,
V R R A S U P C
TOVÁRNA,
UCHO,
O V C I R H N N
VATA, VĚC, VIDLE,
O C L Ó P Ů E E
VLIV, VLK, VRATA,
Ř E K 1 Ž 9 ! Ř
ZDAR, ZEBRA, ZLA,
C E V O L A J K
ZRADA, ŽÍR.

Minulá tajenka: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
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Sport

TJ POSTŘELMOV – oddíl florbalu

MLADŠÍ ŽÁCI TJ WORMS POSTŘELMOV
V sobotu 1. 12. 2018 se v Postřelmově uskutečnily další zápasy ZFL – ZÁBŘEŽSKÉ
FLORBALOVÉ LIGY 2018/2019. Sestava: Brankář: Janů. Hráči: Straka, Nguen, Bien,
Nejezchleb, Novotný, Jureček, Petr, König.

TJ WORMS POSTŘELMOV – OREL TROUBELICE 2 : 1 (1 : 0, 1 : 1)
Branky: Novotný, König. Asiatence: Petr, Nguen.
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC VIKÝŘOVICE 9 : 3 (6 : 1, 3 : 2)
Branky: Novotný 4, Straka 2, Jureček 2, König. Asistence: Novotný, Petr, Nejezchleb, König.
TABULKA PO TŘETÍM KOLE:

1. TJ WORMS POSTŘELMOV 48 : 7 18 b.
2. OREL TROUBELICE 		 36 : 13 12 b.
3. KOSTELEC NA HANÉ 		 21 : 14 9 b.

4. SOKOL ZÁBŘEH
5. DÍVKY Z ÚDOLÍ
6. ÚDOLÍ DESNÉ
7. VIKÝŘOVICE 		

27 : 25		
21 : 40
17 : 31
18 : 55

9 b.
9 b.
3 b.
3 b.

STARŠÍ ŽÁCI TJ WORMS POSTŘELMOV
Sobota 1. 12. 2018 Postřelmov. ZFL – ZÁBŘEŽSKÉ FLORBALOVÉ LIGY 2018/2019.
Sestava: Šembera, Holík, Morávek, Bureš, Vašíčková, Holan, Křepelka.

TJ WORMS POSTŘELMOV – KOČKY Z ÚDOLÍ
9 : 1 (3 : 0, 6 : 1)
Branky: Bureš 2, Morávek 2, Vašíčková 2, Holan 2, Křepelka. Asistence: Morávek 3,
Holík 2, Holan 2.
TABULKA PO TŘETÍM KOLE:

1. OREL TROUBELICE 		 13 : 3
2. WORMS POSTŘELMOV
20 : 8

18 b.
10 b.

3. ÚDOLÍ DESNÉ		
4. SOKOL ZÁBŘEH
5. KOČKY Z ÚDOLÍ

23 : 8 10 b.
12 : 14 9 b.
6 : 19 3 b.

JUNIOŘI TJ WORMS POSTŘELMOV
V sobotu 24. 11. 2018 v KOSTELCI NA HANÉ odehráli FLORBALOVÍ JUNIOŘI svá dvě
další utkání letošního ročníku 3. LIGY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018/2019.
Sestava: T. Mazuch, M. Stříž, P. Holík, D. Schwarzer, O. Bahounek, P. Ptáček, J. Soják,
R. Suchomel, J. Holan, M. Morávek, O. Stratil, V. Křepelka, V. Holík.

TJ POSTŘELMOV – FBC HRANICE 6 : 3 (1:0 1:3 4:0)
Branky: O. Stratil 2, P. Holík 2, J. Holan, V. Křepelka. Nahrávky: O. Stratil, V. Holík,
P. Holík, M. Stříž, V. Křepelka. Vyloučení: M. Stříž – 5 min., M. Morávek – 2 min.

TJ POSTŘELMOV – FBC ASPER ŠUMPERK 8 : 4 (4 : 1, 1 : 1, 3 : 2)
Branky: O. Stratil 2, P. Holík 2, V. Holík 2, R. Suchomel, J. Holan. Nahrávky: P. Holík 2,
V. Holík, M. Morávek 2, O. Stratil. Vyloučení: M. Stříž – 2 min.
(P. H.)
TABULKA PO TŘETÍM KOLE:

1. TJ WORMS POSTŘELMOV 44 : 27 14 b.
2. SK K2 PROSTĚJOV 		 23 : 12 10 b.
3. FBC DROŽDÍN 			 15 : 5 10 b.

4. FBC ASPER ŠUMPERK
26 : 21
5. FBK JESENÍK 				 24 : 23
6. FBC HRANICE 			 23 : 29
7. PLAYMAKERS PROSTĚJOV 7 : 45

9 b.
5 b.
3 b.
0 b.

ˇ
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TJ POSTŘELMOV –
oddíl stolního tenisu

Okresní přebor 1. třídy

Poslední výsledky našich družstev
v první polovině soutěže a jejich
průběžné umístění v tabulce.
(Z. S.)
Krajská soutěž 1. třídy

TJ Postřelmov A - TJ Sokol Bludov A

Mužstvo
1. KST Město Albrech. A
2. TJ Sokol Čechovice B
3. TJ Sokol Bludov A
4. TJ Postřelmov A
5. SK Kolšov A
6. KST Jeseník C
7. TTC Pramet Šump. B
8. TTC Mohelnice B
9. TJ Sigma Lutín A
10. TJ OP Prostějov A
11. TJ Sokol Tovačov A
12. T. J. Sok. Olom.-Neř. C

10 : 2

U

V 		 R P Body

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
6
5
4
4
4
4
4
1
2
0

2
1
3
2
4
4
4
5
6
4
7
9

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

10 : 8
4 : 14

U

V

R P Body

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
8
7
6
6
4
5
4
3
2
2
0

0
0
1
2
1
4
1
2
2
3
1
1

1
3
3
3
4
3
5
5
6
6
8
10

31
27
26
25
24
23
22
21
19
18
16
12

38
37
31
30
26
26
26
25 Okresní přebor 2. třídy
24
TJ Postřelmov C - TJ Sokoj Jestřebí C
7 : 11
20
19
Mužstvo
U
V R		 P Body
13
1. Lišnice-Mohel. A 11 9 1 1 30
2. Jedlí B
10 9 1 0 29
3. Dubicko B
11 6 2 3 25
4. Postřelmov C
11 7 0 4 25
5. Nový Malín C
11 5 2 4 23
6.
Dlouhomilov
A
11 5 1 5 22
TJ Postřelmov-oddíl stolního
7. Linhartice A
11 4 2 5 21
tenisu ve spolupráci s KSST
8. Jestřebí C
11 4 1 6 20
Olomouc pořádá dne
9. Šumvald B
11 2 4 5 19
10. Mohelnice D
11 2 3 6 18
19.1.2019
11. Kolšov C
11 3 1 7 18
12. Štíty C
10 0 0 10 10
KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÝCH

POZVÁNKA

0
2
2
4
3
3
3
2
1
6
2
2

TJ Sokol Bludov B - TJ Postřelmov B
TJ Sokol Štíty B - TJ Postřelmov B

a

20.1.2019

KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ
MLÁDEŽE

Zveme tímto všechny příznivce
na sportovní klání nejlepších
dospělých hráčů i hráček
Olomouckého kraje a také
mladých stolně tenisových nadějí
22
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Okresní soutěž 4. třídy
1
2
3
4
5
6
7
8

Mužstvo
U
Orel Zábřeh A
7
Dolní Studénky B 7
Slavoj Loštice B
7
Úsov B
7
Postřelmov D
7
Šumvald C
7
SCB Petrov A
7
Lukavice-Zábřeh A 7

V

R P Body

7
6
5
3
2
2
2
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
1
2
3
4
5
5
7

21
19
17
14
12
11
11
7
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Pořádající oddíl TJ Postřelmov
vás srdečně zve na

1. FOTBALOVÝ

PLES
8. ÚNORA
2019

od 20:00 hod.
VSTUPNÉ
100 Kč vč. místenky
VSTUP POUZE
ve společenském oděvu

HRAJE
YANTAR BAND
TOMBOLA lákavá
OBČERSTVENÍ bohaté

Lístky na tel. 724 232 398, e-mail: dvorak.storck@gmail.com
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