STŘELA

číslo 12, prosinec 2018

Zpravodaj obce Postřelmov

 Ustavující zasedání zastupitelstva obce
 Školní akademie
 Vánoční zpívání u stromečku
 Rozhovor: Jaroslav Nimrichtr

Obec informuje

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Dne 5. listopadu 2018 proběhlo ve velkém sále kulturního domu ustavující zasedání
zastupitelstva obce. Na svém prvním zasedání noví zastupitelé zvolili výkonné orgány obce – starostu a místostarostu obce, členy rady obce, předsedy finančního výboru
a kontrolního výboru.
Do funkce starosty obce byl zvolen Ing. Jiří Pumprla, místostarostou Mgr. Petr Hecl,
členy rady se stali Jaroslav Nimrichtr, Ing. Petr Vepřek a Ing. Lenka Vláčelová. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Michal Sedláček a předsedou kontrolního výboru Vratislav Rak.
Nový starosta obce Ing. Jiří Pumprla ve svém projevu poblahopřál členům zastupitelstva
k jejich zvolení a poděkoval za hlasy, které dostal při volbě starosty. Zhodnotil uplynulé
volební období a poděkoval bývalým zastupitelům za jejich odvedenou práci pro obec
a vyslovil přání, aby i nové zastupitelstvo bylo dobrým týmem, který ve svém volebním
období posune naši obec zase o něco dále.

Členové zastupitelstva obce - zleva: Zdeněk Stryk, Jana Sedláčková, Ing. Michal
Sedláček, Mgr. Miroslav Šimák, Ing. Tomáš Černý, Ing. Lenka Vláčelová, Vratislav
Rak, Josef Doubrava, Jaroslav Nimrichtr, Ing. Jiří Pumprla, Mgr. Petr Hecl, Ing. Alois
Horák, Miroslava Vybíhalová, Ing. Petr Vepřek, Ing. Milan Jílek.

2

Rada obce Postřelmov na svém prvním zasedání 14. listopadu 2018 jmenovala
předsedy těchto komisí:
komise výstavby – Zdeněk Stryk,
komise zdravotní, sociální a bytová – Jana Sedláčková,
komise životního prostředí – Ing. Tomáš Černý,
komise školská – Mgr. Miroslav Šimák,
komise inventarizační – Ing. Alois Horák,
komise ochrany veřejného pořádku – Josef Doubrava,
komise kulturní – Marek Holzmann,
komise sboru pro občanské záležitosti – Miroslava Vybíhalová.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

Zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 17. 12. 2018
v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov.
Z programu jednání:
– zahájení, volba členů návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele,
– projednání jednacího řádu zastupitelstva obce,
– kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce a zpráva starosty o činnosti rady
obce od 19. 9. do 17. 12. 2018,
– jmenování členů finančního a kontrolního výboru,
– informace o plnění rozpočtu obce za leden – listopad 2018,
– informace o rozpočtovém opatření č. 5,
– projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2019,
– projednání návrhu sociálního fondu obce na rok 2019,
– projednání návrhu rozpočtu obnovy vodovodu a kanalizací na rok 2019,
– projednání návrhu rozpočtu MŠ Postřelmov a ZŠ Postřelmov na rok 2019,
– přijetí proti plnění České spořitelny a. s. za odkup akcií z důvodu vytěsnění majoritním
akcionářem,
– projednání žádosti na poskytnutí finančního příspěvku TJ Postřelmov pro rok 2019,
– projednání žádosti na finanční příspěvek Postřelmovské muzice,
– projednání měsíční odměny za výkon funkce předsedovi kulturní komise,
– zmocnění rady obce k provádění rozpočtových opatření, které neovlivní příjmy
a výdaje schváleného rozpočtu obce,
– projednání obecně závazné vyhlášky – o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů,
– projednání obecně závazné vyhlášky – o regulaci provozování hazardních her,
– prodej pozemku parc. č. 45/50 v k. ú. Postřelmov z vlastnictví obce,
– projednání rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2018,
– plán činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2019,
– různé, závěr.
Upřesněný a doplněný program jednání zastupitelstva obce bude zveřejněn na plakátech
a webových stránkách obce.

UZAVŘENÍ POKLADNY OÚ POSTŘELMOV
Ve středu 2. ledna 2019 bude pokladna obecního úřadu uzavřena.

SVOZ PLASTŮ

Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude v pondělí 10. 12. 2018 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).

 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,
prosinec 2018
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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 1. 12. od 8.30 hod. do 12.00 hod.
a ve čtvrtek 20. 12. 2018 od 12.30 hod. do 17.00 hod.

KALENDÁŘ OBCE 2019

Vážení spoluobčané,
do poštovních schránek jste obdrželi kalendář obce na rok 2019, ve kterém naleznete informace o konání různých kulturních, společenských a sportovních akcí, termínů
svozů plastů, otevření zpětného odběru velkoobjemového odpadu apod. Najdete v něm
i kontakty na organizace v obci.
Pokud máte zájem o další kalendář, můžete jej zakoupit za cenu 50,- Kč v pokladně OÚ.

ODEČTY VODOMĚRŮ

Od 17. 12. 2018 do 28. 12. 2018 bude správce sítě vodovodního řadu firma HaK
Zábřeh provádět odečty stavu fakturačních vodoměrů v objektech odběratelů
za II. pololetí roku 2018. Odběratelé jsou povinni umožnit pracovníkům firmy (budou
označeni jmenovkou) přístup k vodoměrům v objektech a ostatním zdrojům vody (např.
v zahradách). V případě, že nemůže být objekt ze závažných důvodů zpřístupněn, musí
majitel odběrného místa konečný stav vodoměru nahlásit nejpozději do 31. 12. 2018
osobně nebo telefonicky s uvedením jména, ulice, čísla popisného a výrobního čísla vodoměru, firmě Hájek–Kozlanský, HAK s.r.o., Oborník 31 c, osobně nebo telefonicky –
733 747 487, 736 616 508 (od 7.15 do 15.30 hod.); nebo e-mail: hak.voda@seznam.cz.

PUBLIKACE O OBCI

Postřelmov – Zajímavosti obce		
30,- Kč
Postřelmov na dobových pohlednicích a fotografiích
170,- Kč
Bukůvkové z Bukůvky a jejich rodinná hrobka v Postřelmově 30,- Kč
130 let Sboru dobrovolných hasičů Postřelmov		
30,- Kč
Hrajeme a zpíváme již 160 let (Hudba Postřelmov)
30,- Kč
60 let Markovice Postřelmov			
30,- Kč
Osvobození Postřelmova v květnových dnech roku 1945
30,- Kč
Publikace je možné zakoupit v pokladně OÚ Postřelmov.

Vážení občané,

jménem zastupitelstva a rady obce, zaměstnanců
obecního úřadu, redakční rady zpravodaje

Střela

a jménem svým vám všem přeji příjemné

prožití vánočních svátků.
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

Ing. Jiří Pumprla – starosta obce

OZNÁMENÍ
MUDr. Eva Neoralová, PLDD v Postřelmově, oznamuje
ukončení lékařské činnosti ke dni 31. 12. 2018.
Od 1. 1. 2019 převezme dětskou ordinaci v Postřelmově MUDr. Katarína Berková,
PLDD, která bude v poskytování zdravotních služeb pokračovat.
Upozorňuji rodiče, že od 1. 1. 2019 dojde ke změně ordinačních hodin
a telefonního čísla dětské ordinace v Postřelmově.
Děkuji všem za přízeň a přeji dětem i jejich rodičům hodně zdraví a štěstí!
MUDr. Eva Neoralová
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Hledejte slova: AUTOKRATI, BRANKA, CELISTVOST,

CÍL, DĚLO, DÝNĚ, DUDEK, EVROPA, GALAPÁGY, FILTRACE,
HOLUB,
T A R K O T U A
CHÁTRA, IDYLA, JAT A J Ť I U Ú C
LOVEC, JILM, KILTY,
R S K E D U D E
KOLONKA, LOS, MAO E A I Y Ě O L
LINÍK, MYSL, NÁNOSY, OCET, OKNO,
L L C V L S L I
OTAVA,
PIJAVICE,
Á E N O A T Í S
POČET,
POTOKY,
K P O Č E T Y T
POUTO,
PRSO,
PYZ L T O C N O V
TEL, RÁKOS, RATAJ,
J O U T I Y S O
ROLÁK,
ROTOR,
L V O B V K V S
RUM, SELE, SKOT,
I O P O A O A T
STRAVA,
SVATBA,
Á N K R J T T Ě TABULKA, TÁC, TOČ,
P N Í Á I O B N
TVAROH,
ÚDOLÍ,
UDICE, UŠI, VÍRA,
O K K K P P A Ý
VODA, VOJÁK, ZOO.
Y A P O R V E D

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 

Minulá tajenka: 17. LISTOPAD DEN STUDENTŮ

Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
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Jak to vidí zastupitel…
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ING. TOMÁŠ ČERNÝ

1. Proč jste kandidoval do zastupitelstva?
Předně bych rád poděkoval všem Postřelmovákům, kteří šli k volbám, protože jim není lhostejná
budoucnost naší krásné obce, a děkuji jim též za důvěru, kterou mi svými hlasy dali. Bude mi ctí tuto veřejnou službu vykonávat. Jsem zaměstnaný ve státní
správě na odboru životního prostředí MěÚ Šumperk
a již řadu let externě spolupracuji s vedením obce
jako člen a později předseda komise životního prostředí, která je poradním orgánem rady obce. Před
posledními volbami mě oslovil dnes už bývalý starosta obce Jaroslav Nimrichtr, zda bych nechtěl
kandidovat do zastupitelstva za volební uskupení
„Nestraníci“ a nabídku od úspěšného a oblíbeného
starosty nelze odmítnout.
2. Co se Vám v naší obci líbí?
Bydlím v Postřelmově celý život a vždycky se tu budu
cítit doma. Myslím, že největší hodnotou Postřelmova jsou jeho občané, kteří se svojí každodenní činností podílejí na životě a vzhledu naší obce. Za poslední tři desetiletí bylo
vždy naší chloubou schopné vedení obce, vzdělaný a příkladný učitelský sbor, moudrý
pan farář, erudovaní a vlídní lékaři a zdravotníci a další nadšení a obětaví občané, kteří
se věnují mládeži a obecně prospěšným činnostem.
3. Co Vás u nás trápí a jaké byste navrhoval řešení?
Vyloženě mě netrápí nic, ale vždy se najde prostor něco zlepšit. Velkou devizou Postřelmova je jeho poloha na hlavním tahu Zábřeh – Šumperk spojená s výbornou dopravní obslužností. Nemáme daleko na výlet na hory ani do krajské metropole Olomouce.
Spolu s dostupností všech důležitých služeb je naše obec krásným místem pro rodinný
život. Postřelmov a jeho blízké okolí je charakteristické rovinatým terénem a převážně zemědělskou krajinou s nízkým zastoupením krajinné zeleně. Z hlediska krajinného
rázu se mi jako nejcennější jeví území kolem řek Moravy a Desné s mozaikou luk a remízků, které se nabízí k příjemným procházkám. Pro starší lidi, pro lidi se zdravotním
hendikepem nebo maminky s malými dětmi je tato vzdálenější část postřelmovského
katastru hůře dostupná, a proto bych uvítal, kdyby v centru obce vznikla odpočinková
zóna s parkem. Vedení obce již má představu o vhodném umístění takové zóny, a to
v prostoru bývalého koupaliště, který sousedí s penzionem pro seniory. Ještě bych zmínil
jednu věc, kterou považuji za vážnější problém. Stále se ještě najdou bezohlední občané,
kteří svým sousedům znepříjemňují život spalováním plastů a podobných zdraví škodlivých látek, a to i přesto, že palivové dříví je v současné době poměrně snadno dostupné.
Závěrem bych chtěl sdělit, že pro mě jako občana Postřelmova je prioritou zdravé životní prostředí v obci, pro jehož udržení je základem ochrana ovzduší, vody, půdy, zeleně
a zodpovědné hospodaření s odpady. K tomu bych i já, jako váš zastupitel, rád přispěl
svými znalostmi a zkušenostmi získanými v rezortu životního prostředí.
(P. B.)
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

Akce

1.

80. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY

Sobota 1. 12. 2018, 13.00 - 15.00 hod. – ZŠ, 16.00 hod. – kulturní dům
Co nejsrdečněji zveme všechny příznivce naší školy na 80. výročí jejího otevření.
V prostorách školy proběhne Den otevřených dveří a od 16.00 hodin v kulturním domě
kulturní program, který si pro vás připravili žáci školy pod vedením svých učitelů.

2.

Folklórní soubor Markovice ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Postřelmov vás srdečně zvou

POSTŘELMOVSKÝ
MIKULÁŠ
Neděle 2. 12. 2018

15.30 hod. FARNÍ KOSTEL SV. MATOUŠE
Přivítání dětí svatým Mikulášem. Děti budou moci zhlédnout
scénku „O chudém obchodníkovi a starém koberci“.

16.00 hod. SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
SV. MIKULÁŠE, ANDĚLŮ A ČERTŮ
Průvod půjde z kostela do tělocvičny.

16.30 hod. TĚLOCVIČNA
Také zde se na vás bude těšit svatý Mikuláš s anděly a čerty. 		
Balíčky označené jménem dítěte nechávejte od 15.00 hodin
u vstupu do tělocvičny.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
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7.

 ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZÁBŘEH

POD VEDENÍM DIRIGENTA LUBOMÍRA VEPŘKA

Pátek 7. 12. 2018, 19.00 hod., velký sál KD, vstupné 70,- Kč, děti 20,- Kč
Orchestr tvoří bezmála sedmdesát hráčů, kteří hrají v klasickém nástrojovém obsazení široké spektrum žánrů od klasických českých pochodových skladeb po náročnější
skladby koncertního charakteru, jak od českých, tak zahraničních autorů.
Tentokrát uslyšíte mimo jiné skladby jako Vodní hudba, Elysium, Virginia a další filmovou a klasickou hudbu a samozřejmě také koledy. S Dechovým orchestrem Zábřeh a jeho
sólisty vystoupí i děti z mateřské školky a ze základní školy Postřelmov.

 TRADIČNÍ KLAVÍRNÍ PŘEHRÁVKA ŽÁKŮ HUDEBNÍCH KURZŮ
Pondělí 17. 12. 2018, 17.00 hod., velký sál KD
Srdečně vás zveme na koncert žáků hrajících na klávesové nástroje pod vedením učitelů
Kateřiny Morávkové a Kamila Najamy.

17.

 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ SE SOVOU
Čtvrtek 20. 12. 2018, 13.30 – 16.30 hod., KD, příspěvek na materiál 30,- Kč, pro děti z dětského sboru je vstup zdarma
Zveme děti, rodiče i prarodiče na Vánoční tvoření, které se uskuteční
před Zpíváním koled. Příchod již ve 13.30 hod. není podmínkou.

20.
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 ZPÍVÁNÍ KOLED U STROMEČKU
Čtvrtek 20. 12. 2018, 17.00 hod., prostor před KD, vstup zdarma
Blížící se Štědrý večer vám zpříjemní děti ze ZŠ, MŠ a Postřelmovská
muzika výběrem z českých koled. Občerstvení je zajištěno včetně
svařáku a různých druhů punče. Také si budete moci dát grilovanou
klobásu či párek v rohlíku. Již tradičně bude k dispozici Betlémské
světlo, které budou rozdávat postřelmovští Skauti.
Jako novinku jsme pro vás připravili originální hrníčky na horké
nápoje. Chceme tímto krokem zpříjemnit divákům sváteční večer
a také podpořit snižování spotřeby plastů.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Milý lide postřelmovský, na vědomost se dává, že v sobotu
22. prosince od 8:00 do 11:00 hod. budou členové skautského střediska Bukůvka Postřelmov rozdávat betlémské světlo. Jako obvykle
bude zájemcům plamínek k dispozici u nákupního střediska.
Betlémské světlo je světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista
– Betlémě a tento plamínek putuje celou Evropou.
I tento rok k nám tradičně doputuje z Vídně
a každý z vás bude mít tu možnost, aby zdobilo
jeho dlaně, dům i srdce. Na požádání vám můžeme světlo donést až domů. Stačí, když zavoláte
na tel. číslo 604 646 074 a zanecháte svou adresu.
Betlémské světlo bude k dispozici též ve čtvrtek
20. 12. na Zpívání koled u stromečku u KD.
Skautské středisko Bukůvka

22.

Připravujeme

BESEDA S PANEM FARÁŘEM

Středa 9. 1. 2018, 18.00 hod., KD kl. č. 4
Beseda o křtu a křesťanství – přednáší pan farář Vladimír Jahn.

Ohlédnutí

VÍTÁNÍ DĚTÍ DNE 3.11.2018

 OSLAVY ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA
Oslavy založení Československa byly zahájeny velmi zajímavou a citlivou besedou s pamětnicí ruského gulagu paní Věrou Sosnarovou. Paní Sosnarovou nejdřív zarazilo prostředí na jevišti, kde byla obklopena diváky. Až když se rozsvítila světla v sále a uviděla
na všechny přítomné, tak se uklidnila, a začalo poutavé vyprávění plné emocí. I silní
chlapi se neubránili slzám. Milá paní si získala srdce všech přítomných. Mnozí z nás si
uvědomili, že většina našich problémů vlastně žádným problémem není. Odcházeli jsme
s odkazem, aby si každý vážil svých bližních, své země a byl vděčný za každý východ
slunce a prosté věci kolem nás.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
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Oslavy pokračovaly promítnutím dokumentu mladých nadšenců a historiků na téma
28. říjen na Moravě a v neděli na závěr oslav
vystoupil Pražský hradčanský orchestr
s výběrem písní z přelomu století a šlágrů
stříbrného plátna. Ještě dlouho nám zněla
v uších píseň Jen pro ten dnešní den stojí
za to žít… V programu vystoupil mimo jiné
za houslistu J. Vopavu fagotista Bedřich Kameník a koncert uvedla netradičně a velmi
půvabně skupina POSTR-POI. (Z. H.)

 MUZIKÁL SUGAR
Pohodový výlet do Prahy na muzikál Sugar - Někdo to rád horké, dopadl dobře i přes
kritický termín 17. listopadu. Naše skupina se takticky vyhnula všem průvodům
demonstrantů a zamířila na Vinohrady. Krásný slunečný den pokračoval vycházkou
na nám. Míru a obědem v příjemné restauraci Sokolovna. K divadlu Na Fidlovačce jsme
dojeli bez problémů. Před tím jsme se ještě vrhli do sympatické cukrárny a pochutnali
si na úžasných zákuscích. Divadlo, které připomínalo archu, nás obklopilo záplavou červeně a samotný muzikál byl prostě skvostný. Bylo milé vidět herce, které známe pouze
ze seriálů, v jiné podobě. Na jevišti ukáží, co opravdu umí. Hlavní představitelé Aneta
Krejčíříková, Martin Písařík, Lukáš Pečenka a Václav Svoboda nás nadchli zpěvem, pohybem i hereckým výkonem. Čekal nás zajímavý závěr. Před představením jsme všichni
dostali barevné dechové nástroje KAZOO – druh menebramofonu, který vydává troubivý zvuk. Diváci se sladili a podkreslovali píseň Modlitba od Marty Kubišové v podání
Martina Písaříka. Takto netradičně jsme oslavili také my 17. listopad. (Z. H.)
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Videoreportáže z obecních akcí naleznete na YouTube - Postřelmov žije. Informace
o chystaných akcích a fotografie naleznete na Facebooku - Postřelmov žije.

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

 OKOUZLENÍ KYTAROU
V rámci koncertů KPH u nás vystoupilo Pražské kytarové kvarteto ve složení: Marek
Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera, Patrick Vacík.
Čtyři kytaristé si získali srdce posluchačů. Vydařený koncert se skládal s úžasných
skladeb. Zvláště zaujala skladba od Joaquínqa Rodriga a Maurice Ravela. Bylo příjemné
vidět v sále přes 70 posluchačů. A hlavně potěšila návštěva 20 dětí. (Z. H.)

 MARTINSKÁ DÍLNA
Letošní Martinské dílny se zúčastnilo více
než dvacet dětí i dospělých, kteří vyráběli
drobné dekorace k svátku svatého Martina. Domů si mohli odnést přání s „pravou“
martinskou husou, prstového martinského koně, podzimní prostírání nebo soví
obrázek. Zdenka Nezbedová připravila výrobky tak, aby jejich tvoření bavilo malé
děti i dospělé. Těšíme se na vás na dalším
tvoření, tentokrát vánočním…
(P.B.)

 PODZIMNÍ BAZÁREK
V listopadu proběhl v KD již šestý
bazárek oblečení a věcí převážně
pro děti. Třicet prodávajících žen nabídlo věci, boty i hračky několika desítkám nakupujících, sjely se ze širokého
okolí, některé dorazily až z Olomouce.
Jako tradičně se sbírala víčka z pet lahví pro nemocnou Elenku. Děkujeme
za váš zájem. (Ž. H.)

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
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Známe své sousedy?

PRÁCE PRO OBEC MĚ BAVILA

Po dvanácti letech má naše obec nového starostu. To byla chvíle, kdy ten „starý“
pan starosta konečně souhlasil s rozhovorem do našeho zpravodaje. Věřím, že většina
z nás bude na JAROSLAVA NIMRICHTRA vzpomínat jako na člověka vstřícného, tolerantního a veselého, na kterého jsme se mohli kdykoli obrátit.
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Jak se cítíte, když už nechodíte do práce?
Dobře, akorát nic nestíhám . Zatím téměř
každý den docházím do úřadu pomáhat
novému starostovi, Jirkovi Pumprlovi. Důchodcem budu až od nového roku.
Vy nejste rodilý Postřelmovák…
Ne, pocházím z Leštiny, která je rodištěm starostů. Jen pro zajímavost, v právě skončeném
volebním období jsme v okolních vesnicích
starostovali čtyři rodáci z Leštiny. Do Postřelmova jsem se přiženil v roce 1983, před tím
jsem žil se svojí první ženou v Postřelmůvku.
Zpočátku jsme tady bydleli v paneláku, ale
jelikož jsem chlapec z vesnice, tak bydlení v paneláku nebylo moc pro mě, tak jsme si
začátkem devadesátých let postavili dům. Ale dovolím si tvrdit, že jsem Postřelmovák
jak poleno, cítím se být postřelmovským patriotem.
Co Vás bavilo, když jste byl dítě?
Jako správný vesnický kluk jsem hrál fotbal a hokej. Byl jsem také aktivním skautem.
Skaut byl v Leštině obnovený v roce 1968, kdy mi bylo třináct let a utvořila se tam
správná skautská parta. Náš oddíl spadal pod Lesnici stejně jako Dlouhomilov. Později
jsme začali jezdit po vandrech. Kontakt s přírodou a příroda sama mě vždycky lákala.
O prázdninách jsem jezdíval k babičce, kde jsem prožíval takové ty klasické vesnické
prázdniny, protože babička měla čuníka, dvě kozy, moře slepic, králíků, husy… Dodnes
na to rád vzpomínám.
Jakou školu jste vystudoval?
Střední průmyslovou školu železniční
obor elektrická trakce a kolejová vozidla
v Šumperku. U dráhy jsem pak pracoval
čtyři roky – dva roky v lokomotivním
depu Nymburk a dva roky jsem pracoval
na úseku zásobování v železničním skladu v Šumperku. Tam jsem ale nebyl moc
spokojený a na inzerát jsem si našel práci u Správy silnic, kde jsem dlouhá léta
pracoval jako zásobovač, krátce jako vedoucí dopravy a posléze jako provozní dispečer.
U Správy silnic jsem strávil skoro dvacet osm let. Paradoxně jsem byl teprve před pár
dny v tomto podniku rozvázat pracovní poměr, protože jsem byl na funkci starosty uvolněn, a všechny tři volební období jsem byl stále jejich zaměstnancem.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

Proč jste se tehdy rozhodl pracovat jako starosta obce?
V Zastupitelstvu obce jsem byl již v období 1994 – 1998. Tam jsem se seznámil s tehdejším starostou panem Kubíčkem, který mě později tlačil, abych kandidoval na starostu.
Já jsem to nejdříve odmítal a nechtěl jsem na to přistoupit ani v roce 2006. Nakonec
mě přesvědčil a já kývl s tím, že kdyby se vyskytlo cokoli, co by bylo proti mému přesvědčení, tak se toho postu vzdám. Nakonec vše proběhlo docela hladce, přestože jsem
o chodu úřadu neměl vůbec ponětí. Spadl jsem do toho rovnýma nohama a musel se
vším pomalu prokousat. Dalším důvodem byla i skutečnost, že jsem u Silnic byl tak dlouho, že se z mé práce stala rutina, a já chtěl v životě ještě dokázat taky něco jiného.
Bavila Vás práce starosty obce?
Můžu říci, že mě bavila, protože je to hodně různorodá práce. Bavilo mě, že jsem byl stále v kontaktu
s lidmi. Jsem otevřený člověk a nebojím se jednat
s občany. Stávalo se, že za mnou někdo přišel s ohněm
v očích a odcházel spokojený, protože jsme dokázali
najít smírné řešení. Nebylo to tak vždy, ale většinou
ano. S Postřelmováky se mi většinou jednalo velmi
dobře. Co mě na mé práci nebavilo, bylo papírování,
kterého je stále více. Já říkám, že obec dnes už není
žádná samospráva, ale tvrdě řízená správa. Dnes už
nemůžeme sami udělat prakticky nic. To byl také jeden z důvodů, proč už jsem nechtěl ve starostování
pokračovat.
Co se za Vašeho působení ve vedení obce změnilo?
Téměř hned, jak jsem nastoupil, tak jsem zavedl svoz bioodpadu, protože jsem vypozoroval, že ho lidé dávají do popelnic opravdu hodně. Později se tato služba už pro naše
pracovníky stala neúnosnou, množství odváženého materiálu se stále zvyšovalo, tak
se zakoupily kompostéry na bioodpad, které dostali občané zdarma, a na různá místa
v obci se přistavují kontejnery. Celkově se odpadové hospodářství zlepšilo, a to i díky
„hnízdům“ s kontejnery na tříděný odpad. Statistiky říkají, že pokud má člověk takovéto
„hnízdo“ vzdálené od domu do 150 metrů, tak je ochoten odpad více třídit.
Jako občan vnímám, že se toho v naší obci za poslední desetiletí hodně opravilo.
Je v popisu práce starosty iniciovat různé rekonstrukce?
Ano, protože starosta většinou na tyto rekonstrukce shání peníze a dotace. Jedna z největších investic, která se z velké části budovala za mě, byla sportovní hala, což bylo dílo
za více než 70 miliónů korun. Pro peníze jsem tehdy jezdil až na Ministerstvo financí. Ze stejného zdroje se podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci budovy
obecního úřadu. Další velkou investicí bylo rozšíření čistírny odpadních vod, kde dnes
čistíme odpadní vody i pro Sudkov a Kolšov. Na tuto stavbu a později na výměnu oken
a zateplení budov kulturního domu a pošty jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí, dotace z Regionálního operačního programu a ze Státního fondu dopravní
infrastruktury pomohly při rekonstrukci a budování chodníků. Kolem Postřelmova se
vybudovalo téměř dvacet kilometrů asfaltových polních cest, jejichž hodnota je téměř
60 miliónů korun, a které financovalo Ministerstvo zemědělství. Tyto cesty neslouží jen
zemědělcům, ale i občanům ze širokého okolí k volnočasovým aktivitám.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
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Jak vypadal běžný den starosty obce?
Každý den jsem byl rád, že jsem se probudil, a že žiju . Ráno jsem přišel do práce,
probral se poštou, „vyházel“ věci, kterými jsem se rozhodl nezabývat, předelegoval záležitosti dle kompetencí na jednotlivé zaměstnance obce a zůstalo mi to, co jsem vyřizoval já. No a pak už to bylo různé. Kromě běžných provozních věcí jsem se účastnil
mnoha setkání a školení. Navštěvoval jsem postřelmovské spolky a účastnil se různých
kulturních a společenských akcí. Snažil jsem se být aktivní i mimo Postřelmov – byl jsem
v radě Mikroregionu Zábřežsko, v krajské radě Sdružení místních samospráv a poslední
dva roky jsem v Zastupitelstvu Olomouckého kraje, v dopravní komisi. Tady bych chtěl
Postřelmovu pomoci s opravou komunikace směrem na Sudkov.
O Vás je známo, že máte velkou rodinu. Mohl byste nám ji trochu přiblížit?
Má oblíbená replika je, že se svojí ženou máme tři děti, žena má čtyři, já pět a dohromady šest. Od šesti dětí máme
zatím devět vnoučat, ke kterým
brzy přibude desáté. Perličkou
je, že si pamatuji narozeniny
všech našich dětí i vnoučat.
Co rád děláte ve volném čase?
Velmi rád jezdím na kole, i když
v posledních letech jsem na to
moc času neměl. Baví mě práce
kolem domu a na zahradě. Rád
pomáhám při rekonstrukcích
také svým dětem, protože jsem
z generace, která si všechno dělala sama, a dost jsem se toho
naučil.
Naše základní škola letos slaví 80 let od svého otevření. Co je dnes ve školství
podle Vás jiné?
Když jsem nastoupil do školy, tak se chodilo i v sobotu. Volné soboty byly zavedeny až
ve druhé polovině šedesátých let. Současně ale byly zavedeny tzv. pracovní soboty, aby
byl dodržen počet pracovních dnů v roce. Já myslím, že děti jsou pořád stejné, ale jiný je
přístup některých rodičů. Když jsem byl malý a něco jsem ve škole provedl, tak jsem se
to bál doma říct, protože by byl „rachot“. Ale dnes, když děti něco provedou, tak si rodiče
přijdou spíše stěžovat na kantora. Jiná je pravděpodobně i úroveň znalostí. Myslím si, že
jsme toho uměli ze školy mnohem více.
Zůstanete aktivním občanem?
Určitě, rád předám svým následovníkům získané zkušenosti, protože mně budou k ničemu a já budu nejšťastnější, když se naše obec bude dále rozvíjet a bude krásným místem
jak pro naše občany, tak pro návštěvníky.
Měl byste pro občany nějaká slova „na rozloučenou“?
Rád bych jim poděkoval za těch dvanáct let, kdy ke mně byli vesměs vstřícní, a popřál
jim, aby se jim v Postřelmově dobře žilo a byli tady šťastní.
Děkuji Vám za rozhovor. (P. B.)
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hned v úvodu alespoň krátké zpravodajství ze sportu. Ještě v říjnu proběhlo okrskové kolo ve florbale chlapců 6. a 7. tříd, kdy naši borci obsadili 1. místo a postoupili
do okresního kola v Mohelnici. Přestože i tam bojovali jako lvi, nakonec podlehli hokejové škole v Šumperku a umístili se na 2. místě. Bohužel nepostupové 2. místo získali
na okresním kole v Mohelnici i florbalisté III. kateg. (starší chlapci). Koncem listopadu
se v postřelmovské sportovní hale odehrála školská futsalová liga žáků 6. a 7. tříd.,
kde – do třetice – kluci skončili jako stříbrní, a tudíž bez
postupu do krajského kola…
Škoda, ale i tak slušný výkon!
Teplé podzimní počasí umožnilo dětem ze školní družiny
být déle venku a užít si pohyb na čerstvém vzduchu.
Rychlost, ale i obratnost
a šikovnost prokázali všichni,
kteří se zapojili do tradičních
soutěží letošní Drakiády.
Ve 4. oddělení se nezapomnělo
na dýňobraní, sice bez strašidel, ale zato s krásnou lucernou,
kterou si školáci sami vyrobili ze
sklenic od zavařenin, soli a kartonu a mohli si ji odnést domů…
Žáky 5. třídy zase navštívil postřelmovský rodák pan Miroslav
Novák. Věnuje se velmi zajímavému koníčku – sbírání krabiček
od zápalek, tzv. filumenii. Jeho

sbírka prý obsahuje až 25 000 kusů. Páťákům přinesl ukázat téměř 500 nálepek na krabičky od zápalek, ale také krabičky různých velikostí, provedení
a s originálními motivy.
28. říjen, den vzniku samostatného Československého státu… Tentokrát výročí obzvlášť významné,
1918 – 2018, 100 let! U nás v Postřelmově jsme jej
uctili ve středu 31. října 2018 slavnostním zasaze-

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
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ním mladé lípy na pozemku u kulturního domu. Kromě starosty obce, některých členů
zastupitelstva i občanů Postřelmova se akce zúčastnil také ředitel školy a několik tříd
z 1. stupně. Hezké bylo, že svou „lopatu hlíny“ tam vhodili nejdříve žáci, kteří měli 10 let.
Pak se samozřejmě dostalo i na ostatní, protože lípa musí držet v zemi pevně a dlouho!
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O průběhu slavnostní Akademie k výročí 80. let od založení školy v Postřelmově budeme informovat až v příštím vydání Střely. Učitelky českého jazyka na 2. stupni však
přišly za žáky s nápadem – udělejte rozhovor s někým, kdo si pamatuje na školu z doby
dávno minulé. Emilka Bartošová z 9. třídy to měla celkem jednoduché, vyzpovídala
svoji babičku, paní učitelku Marii Horáčkovou, která, stejně jako naše škola, letos oslavila 80. let. Zde je alespoň krátký sestřih toho nejzajímavějšího.
Jak dlouho jsi, babičko, na škole učila, a jak velké děti? Jako mladá učitelka jsem začínala
na jiných školách v okolí, ale pak jsem až do důchodu učila v Postřelmově, celkem 26 let.
Ze začátku jsem učila třeťáky, ale později jsem střídala 1. a 2. třídu.
Kolik jsi měla ve třídě žáků? Běžný počet byl kolem 25 až 30 dětí, ale když nastaly problémy, učila jsem v rámci úspor ve vyšších třídách až 50 žáků.
Předměty nebyly určitě stejné jako dnes… To ne. V té době některé děti navštěvovaly
náboženství, ale byly postihované, třeba tím, že se nedostaly na střední školy. Za pana ředitele Mikoláška byla vybudována školní zahrada se sadem, každá třída měla svůj vlastní
záhonek, kde si vypěstovala zeleninu nebo ovoce, které se využilo ve školní kuchyni. Také
byly dílny, kde se žáci učili zacházet s pilkou, hoblíkem… Myslím, že dnešní děti již nemají
k těmto věcem vztah. Z jazyků se učila od třetí třídy jen ruština a děti si dopisovaly s kamarády z Ruska azbukou.
Jak dlouho trvalo vyučování? Bylo běžně 5 vyučovacích hodin. Ale v rámci tepelných úspor
se v jedné místnosti učily i 2 třídy, jedna dopoledne a druhá odpoledne. Nebylo to moc
vhodné, protože žáci na odpoledních směnách byli často unavení a roztěkaní.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

Která osoba pro tebe byla na škole výjimečná? Byl to pan učitel František Snášel. Staral
se téměř o všechno, hřiště, tělocvičnu, a mezi žáky měl respekt.
Emilka si s babičkou povídala ještě dlouho, ale už nemáme moc místa. Tak tak nám postačí na básničku, kterou pro změnu k tomuto jubileu naší školy napsala Denisa Holz(I. P.)
mannová ze 6. A.

To, co jsi zažila!
Moje milá školičko,
přeji ti jen štěstíčko.
Ať máš hodně klidných dní
a chodbou zní samý smích.
Vždyť je ti už osmdesát let,
čas nejde vrátit zpět.
Moudrost, co jsi slyšela,
skutky, co jsi viděla,
předávej tak klidně dál,
já je ráda poslouchám.
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Ve středu 21. 11. navštívily
děti ze Zajíčků se svými
p. učitelkami knihovnu.
Paní Petra Balcárková je
seznámila s knihou Bruno
na horách. Děti si povídaly
o tom, jaká dobrodružství
mohou na horách zažít, co
vše si s sebou mají vzít, jak
se nejlépe obléci. Společně
pak děti stavěly sněhuláka,
což je moc bavilo.

Ředitel školy
Mgr. Michal Malík
přeje všem žákům, učitelům,
zaměstnancům školy
i občanům Postřelmova
krásné a pohodové Vánoce
prožité ve zdraví v kruhu
těch nejbližších...

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Za
připravený
program
paní
knihovnici ještě jednou děkujeme
a těšíme se na další setkání.
V pátek 23. 11. se také děti ze třídy
Žabiček zúčastnily zajímavé besedy
v knihovně pod názvem „Zvířátka
a loupežníci“. Děti si tak prohloubily
své znalosti z předcházejících aktivit
získaných v rámci třídního podtématu
„S veverkou v lese“.

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
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VĚTRNÍKOVÝ DEN
Ve středu 21. 11. se starší děti ze tříd Ježečků a Zajíčků zúčastnily mezinárodního
projektu Větrníkový den. Celý den společně stříhaly, lepily, vyráběly větrníky. Podpořili
jsme tak nemocné cystickou fibrózou. Jak se nám to podařilo, můžete posoudit sami.
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

TANEČNÍ A PĚVECKÝ KROUŽEK
V sobotu 24. 11. děti z tanečního a pěveckého kroužku potěšily svým vystoupením
75leté občany Postřelmova na obecním úřadě. Tanečky a písničky se všem moc líbily
a děti si své první letošní vystoupení moc užily.

BESEDA S MYSLIVCEM
Podzimní povídání v naší školce jsme uzavřeli nádhernou besedou s panem myslivcem
Markem Nimrichtrem, který nám přivezl ukázat spoustu vycpaných lesních zvířátek.
Děti si tak mohly většinu z nich prohlédnout na vlastní oči a dozvědět se tak hodně
zajímavostí o jejich životě. Besedu jsme si všichni společně moc užili. Tímto bychom
chtěli panu Nimrichtrovi ještě jednou moc poděkovat za poutavé a vtipné vyprávění
a těšíme se na další setkání. (Š. T.)

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
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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 20. 12. 2018 do 4. 1. 2019 bude knihovna zavřená.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků.

Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé

Anna Bolavá – Ke dnu: V době prvních mrazů na konci listopadu je v močálech na kraji
města nalezeno mrtvé tělo manželky lékaře Marka Diviše. Mezi obyvateli se začíná roztáčet kolotoč úvah, spekulací a pomluv. Román volně navazuje na autorčinu úspěšnou
prvotinu Do tmy, za níž obdržela roku 2016 Magnesii Literu.
Jan Havelka – Cesta na Praděd: Unikátním dokladem o tom,
kolik úsilí stálo takové dobytí Pradědu turisty v 19. století, je
text Jana Havelky, který dobývání Pradědu popsal v knize Cesty
po Moravě, vydané v roce 1883. Líčení dobrodružné výpravy
skupiny středoškolských profesorů z Olomouce a jejich žáků si
nic nezadá s popisem současné expedice do hodně vzdálených
krajin. K textu a reáliím doby patří i původní český jazyk.
Mary Kubica – Hodná holka: Napínavý a strhující literární
debut, který odhaluje, že ani v dokonalé rodině není nic takové, jak to na první pohled vypadá… Mia se rozhodla jít svou
vlastní cestou a stala se učitelkou. Jednoho večera se vypravila
do baru, kde se měla sejít se svým příležitostným přítelem, ale když nedorazil, odešla
s cizím mužem. Colin jí zpočátku připadá jako ideální kandidát pro vztah na jednu noc.
Ale když souhlasila, že s ním půjde domů, udělala největší chybu svého života.
Daniela Fischerová – Želvou proti zdi: Nejnovější sbírka Daniely Fischerové přináší více než třicet mistrně pointovaných povídek. Vyprávějí o lidských vztazích, o náhodě,
o lásce nešťastné i šťastné, o té první i o té poslední.

Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro děti a mládež
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Sylva Francová – Áďa spadla do kanálu aneb putování dávnou Prahou: Víte, jak
to bylo s Golemem a kde je zahrada mrtvých? Nebo co dokážou vyčarovat alchymisté?
A k čemu sloužily kašny a proč si raději nehrát na mostě na andílka? Holčička Áďa se
ocitla v Praze dávných dob a se svými novými kamarády se vydává na cestu za dobrodružstvím. Během svého putování městem do minulosti objeví odpovědi na tyto otázky
i na mnoho dalších. Nakonec zjistí, kudy vede cesta domů zpátky za sestrou, ale i to, co
se jí ukrývá hluboko v srdci.
Silène Edgar, Paul Beorn – 14-14 Přátelství napříč staletími: Hadrien a Adrien
jsou dva třináctiletí kluci, kteří od sebe žijí jen pár kilometrů ve Francii. Mají problémy
ve škole, doma a i s dívkami – jako většina kluků jejich věku. Jen jedna věc je od sebe dělí:
Hadrian žije v roce 1914 a Adrien v roce 2014. Jejich osudy se však záhadně propojí…
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

Sport

TJ POSTŘELMOV – oddíl florbalu
			

Olomoucký přebor mužů po 10. kole
Družstvo

1. Orel Jednota Troubelice
2. TJ Postřelmov
3. FBC Cannibals Lipník
4. Arktic Olomouc
5. FBC Playmakers Prost. B

Z

10
10
10
10
10

V R P B

9
5
5
5
5

0
3
2
2
0

1
2
3
3
5

27
18
17
17
15

Z V RP B

6. TJ Sokol Kostelec - HK B 8
7. FBC Oldies Přerov C
8
8. Fbc Falcons Šternberk B 8
9. FBC Lutín
8
10. FBC ZŠ Uničov B
8
11. FBC Vikýřovice
10

Výsledky zápasů ze dne 21. 10. 2018
TJ Postřelmov : FBC ZŠ Uničov B		
6:3
					
Fbc Falcons Šternberk B : TJ Postřelmov 5 : 5
Výsledky zápasů ze dne 3. 11. 2018
TJ Postřelmov : FBC Lutín		
4:4
FBC Cannibals Lipník : TJ Postřelmov
3:2
Výsledky zápasů ze dne 18. 11. 2018
TJ Postřelmov : FBC Vikýřovice		
4:1
FBC Oldies Přerov C : TJ Postřelmov		
2:3

5
4
2
2
1
1

0
0
2
2
1
0

3
4
4
4
6
9

15
12
8
8
4
3

(Branky: Poulík 2, Krmela, Mach,
Tempír, Weidinger)
(Branky: Poulík 2, Krmela 2, Weidinger)
(Branky: Poulík 2, Tempír 2)
(Branky: Poulík 2)

(T. J.)

(Branky: Krmela 2, Ehler)
(Branky: Ehler 2, Poulík, Krmela)

Dovolte, abychom vás pozvali na
DOMÁCÍ FLORBALOVÝ TURNAJ DRUŽSTVA MUŽŮ,
který se uskuteční 15. 12. 2018
ve sportovní hale v Postřelmově.

Turnaj bude probíhat již od 8 hodin a domácí tým se představí
v časech v 8:00 a v 11:30. Přijďte podpořit domácí borce!!!
MLADŠÍ ŽÁCI TJ WORMS POSTŘELMOV
V sobotu 17. 11. 2018 se v Rapotíně uskutečnily další zápasy nového ročníku
ZFL – ZÁBŘEŽSKÉ FLORBALOVÉ LIGY 2018/2019.
Sestava: Brankář: Janů. Hráči: Straka, Křepelka, Nguen, Bien, Nejezchleb, Novotný,
Jureček, König.

TJ WORMS POSTŘELMOV – SOKOL ZÁBŘEH 		
Branky: Nejezchleb – 3, Novotný, Křepelka.
Asiatence: Novotný, Jureček, Nguen, König.
TJ WORMS POSTŘELMOV – KOSTELEC NA HANÉ
Branky: König – 3, Novotný – 3, Bien, Nejezchleb.
Asistence: Novotný – 2, Bien, Jureček, Křepelka.

5 : 1 (2 : 0, 3 : 1)
8 : 2 (3 : 1, 5 : 1)

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
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TABULKA PO DRUHÉM KOLE:
1. TJ WORMS POSTŘELMOV 37 : 3 12 b.
2. SOKOL ZÁBŘEH
20 : 10 9 b.
3. OREL TROUBELICE
		 29 : 11 9 b.

4. KOSTELEC NA HANÉ 11 : 16 6 b.
5. DÍVKY Z ÚDOLÍ
7 : 34 3 b.
6. ÚDOLÍ DESNÉ 		
17 : 31 3 b.
7. VIKÝŘOVICE
5 : 23 0 b.

STARŠÍ ŽÁCI TJ WORMS POSTŘELMOV
Sestava: Brankář: Šembera. Hráči: Morávek, Bureš, Beneš, Holík, Křepelka, Ryšavý,
Müllerová, Vašíčková.

TJ WORMS POSTŘELMOV – SOKOL DUBICKO 		
Branky: Beneš, Morávek, Křepelka.
Asiatence: Ryšavý, Holík, Morávek.
TJ WORMS POSTŘELMOV – SOKOL ZÁBŘEH 		
Branky: Beneš – 3, Ryšavý.
Asistence: Holík, Ryšavý, Morávek.

3 : 2 (0 : 1, 3 : 1)
4 : 1 (1 : 0, 3 : 1)

TABULKA PO DRUHÉM KOLE:
1. OREL TROUBELICE
13 : 3 12 b.
2. TJ WORMS POSTŘELMOV 11 : 8 7 b.
3. SOKOL ZÁBŘEH
10 : 8 6 b.

4. ÚDOLÍ DESNÉ
5. KOČKY Z ÚDOLÍ
6. SOKOL DUBICKO

6: 3
10 : 15
6 : 19

4 b.
3 b.
0 b.

STARŠÍ ŽÁCI TJ WORMS POSTŘELMOV
V neděli 11. 11. 2018 v Jeseníku odehráli FLORBALOVÍ JUNIOŘI POSTŘELMOVA své dvě
další utkání letošního ročníku 3. LIGY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018/2019.
Sestava: T. Mazuch, M. Stříž, M. Klimek, P. Holík, D. Schwarzer, O. Bahounek, P. Ptáček,
J. Soják, R. Suchomel, J. Holan, M. Morávek, O. Stratil, V. Křepelka.
TJ POSTŘELMOV – FBK JESENÍK 			
7 : 7 (3:4 2:2 2:1)
Branky: O. Stratil – 3, J. Holan, P. Ptáček, D. Schwarzer, M. Morávek.
Nahrávky: J. Hollan – 2, D. Schwarzer, J. Soják, R. Suchomel.
Vyloučení: D. Schwarzer, V. Křepelka – 2 min.
TJ POSTŘELMOV – FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
4 : 0 (3:0 1:0 0:0)
Branky: O. Stratil – 2, P. Ptáček, V. Křepelka.
Nahrávky: P. Holík – 2, J. Holan, O. Stratil.
(P. H.)
Vyloučení: R. Suchomel, P. Holík, P. Ptáček – 2 min.
TABULKA PO DRUHÉM KOLE:
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1. TJ WORMS POSTŘELMOV
2. SK K2 PROSTĚJOV
3. FBC DROŽDÍN

4. FBC ASPER ŠUMPERK 11 : 10 6 b.
24 : 23 5 b.
30 : 20 8 b. 5. FBK JESENÍK
20 : 20 3 b.
13 : 4 6 b. 6. FBC HRANICE
7 : 0 6 b. 7. PLAYMAKERS PROST. 1 : 29 0 b

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
ˇ
ˇ

TJ POSTŘELMOV – oddíl stolního tenisu
Přehled dalších výsledků našich družstev odehraných během
října a listopadu. (Z. S.)
Krajská soutěž 1. třídy

Okresní přebor 2. třídy

TJ Postřelmov A TJ Postřelmov A Olomouc-Neř. C TJ Sokol Kolšov A TJ Postřelmov A TJ Postřelmov A -

KST M. Albrechtice A 6 : 10
KST Jeseník C		 9 : 9
TJ Postřelmov A		 6 : 10
TJ Postřelmov A		 9 : 9
TTC Mohelnice B		 5 : 10
TTC Šumperk B
10 : 1

TJ Sokol Kolšov C - TJ Postřelmov C
TJ Sok. N. Malín C - TJ Postřelmov C
TJ Postřelmov C - TJ Sokol Dlouhom.
TJ Postřelmov C - ST Šumvald B
TJ Sok. Dubicko B - TJ Postřelmov C
KS Líšnice A
- TJ Postřelmov C

TTC Šumperk C
TJ Sok. Jestřebí B
TJ Postřelmov B
TJ Postřelmov B

TJ Postřelmov B
12 : 6 TJ Postřelmov D - ST Šumvald C
TJ Postřelmov B
4 : 14 TTC Úsov B
- TJ Postřelmov D
TJ Sok. V. Losiny B 13 : 5 SCB Petrov A
- TJ Postřelmov D
ST Šumvald A
12 : 6

Okresní přebor 1. třídy
-

Okresní soutěž 4. třídy

Zveme tímto všechny příznivce
stolního tenisu na již tradiční

6 : 12
8 : 10
10 : 8
13 : 5
10 : 8
11 : 7
10 : 8
9:9
7 : 11

VÁNOČNÍ TURNAJ
Dne: 26.12.2018, začátek v 9:00 hod.
Místo: Sportovní hala Postřelmov herna st. tenisu
Kategorie: 1. Neregistrovaní
		 (bez omezení)
2. Registrovaní
		 hráči(ky) Tj Postřelmov
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Srdečně zvou pořadatelé

TJ POSTŘELMOV – oddíl kopané
Výsledky posledních podzimních utkání soutěží mužů:

MUŽI A – KRAJSKÝ PŘEBOR I. B TŘÍDA, SKUPINA C:

Bludov – Postřelmov 2 : 5 (Dus M., Janků, Krátký, Mičunda, Winkler)
Tabulka po podzimní části:
1. Postřelmov
2. Lesnice
3. Libina
4. Písečná
5. Jindřichov
6. Žulová
7. Zlaté Hory

14 11 0 2 1		 44 : 23
14 9 3 2 0		 26 : 11
14 6 2 4 2		 41 : 23
14 5 4 3 2		 35 : 21
14 5 3 2 4		 34 : 26
14 6 1 1 6		 27 : 31
14 5 2 1 6		 30 : 31

35
35
26
26
23
21
20

8. Sudkov
9. Nový Malín
10. Ruda nad M.
11. Staré Město
12. Štíty
13. Bludov
14. Dubicko

14
14
14
14
14
14
14

6
5
4
3
3
3
1

1
1
3
4
1
1
0

0
3
1
1
3
2
1

7		 26 : 33
5		 20 : 28
6		 21 : 23
6		 45 : 42
7		 26 : 33
8		 28 : 31
12		 9 : 56

20
20
19
18
14
13
4

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
prosinec 2018
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MUŽI B – OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDA:
Postřelmov – Bludov B		 2 : 4 (Minář, Straka)

(J. N.)

Tabulka po podzimní části:
1. Loštice B
2. Libina B
3. Libivá
4. Leština B
5. Palonín
6. Písařov
7. Lukavice

13 11 1 0 1		 52 : 6
13 11 0 0 2		 67 : 16
13 8 1 0 4		 38 : 23
13 6 2 0 5		 34 : 27
13 5 1 3 4		 24 : 17
12 6 0 1 5		 22 : 28
13 5 0 3 5		 19 : 24

35
33
26
22
20
19
18

8. Postřelmov B
9. Podolí
10. Krchleby
11. Bludov B
12. Malá Morava
13. Jedlí

12
13
13
12
13
13

4
3
2
4
1
2

2
3
3
0
1
1

1
1
1
0
4
1

5 17 : 39
6		 18 : 33
7		 15 : 26
8		 18 : 47
7		 26 : 42
9		 19 : 41

17
16
13
12
9
9

Děkujeme všem hráčům, trenérům a funkcionářům za práci v letošním roce.
Divákům děkujeme za přízeň a všem vám přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Výbor fotbalového oddílu

ODDÍL VOLEJBALU
vás zve do tělocvičny

v sobotu 8. 12. 2018
na losovaný turnaj ve volejbale

MIKULÁŠSKÝ KNÖDELCUP
Začátek turnaje v 9.00 hodin,
sraz účastníků v 8.30 hod.,
zápisné 50,- Kč.
Zájemci, hlaste se co nejdříve
na mailu lexab@centrum.cz.
Ideální příležitost si zahrát
volejbal na „obecní úrovni“.
(Motto: přišel, viděl, nelitoval ).
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