V TOMTO VYDÁNÍ:
 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR
 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
 POSTŘELMOVSKÁ DRAKIÁDA
 ROZHOVOR: KRISTÝNA NOVOTNÁ KOUEIK

STŘELA

Zpravodaj obce Postřelmov

číslo 10, říjen 2018

Obec informuje

ZASTUPITELSTVO OBCE

Na svém posledním zasedání v tomto volebním období zastupitelstvo
obce dne 19. 9. 2018 schválilo:
– smlouvu o poskytnutí daru CHARITĚ Zábřeh ve výši 75 000,- Kč,
– smlouvu o poskytnutí daru organizaci Junák – český skaut, středisko Bukůvka
Postřelmov ve výši 60 000,- Kč,
– prodej pozemku parc. č. 45/2 – zahrada o výměře 249 m² v k. ú. Postřelmov (v majetku
obce) za cenu 100,- Kč/m² + DPH,
– prodej části pozemku o výměře cca 200 m² odděleného z parc. č. 330/2 – ostatní
plocha v k. ú. Postřelmov (v majetku obce) za cenu 100,- Kč/m² + DPH,
– uzavření smlouvy o směně a prodeji nemovitých věcí z majetku obce Postřelmov
týkající se:
• směny části pozemku odděleného z pozemku parc. č. 1811/49 – orná půda o výměře
		 2197 m² (z majetku obce) za část pozemku parc. č. 1817/77 – orná půda o výměře
		 1958 m² v k. ú. Postřelmov,
• prodeje části pozemku 1811/49 – orná půda (rozdíl směny) o výměře 239 m²
za celkovou cenu 4 780,-Kč/m²,
– uzavření smlouvy o udělení souhlasu a závazku provést stavbu,
– pořadí výstavby polních cest v k. ú. Postřelmov,
– rozpočtové opatření č. 4 obce Postřelmov na rok 2018.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení a provedených kontrolách,
– zprávu starosty o činnosti rady obce od 27. 6. do 19. 9. 2018,
– plnění rozpočtu obce za období leden – srpen 2018.
Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce.
Se zápisem z jednání zastupitelstva obce včetně schváleného usnesení se můžete seznámit
na obecním úřadě.

SVOZ PLASTŮ
Svoz plastů a nápojového kartonu bude v pondělí 1. října 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) vešlo co nejvíce. Totéž žádáme provést i s nápojovými kartony
(červený pytel). Upozorňujeme, že žluté pytle na plasty, které jsou k dostání zdarma
na OÚ, jsou určeny pouze na ukládání plastového odpadu a ne k jiným účelům!

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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Místo zpětného odběru elektropřístrojů, velkoobjemového a nebezpečného odpadu
u kotelny v ulici Závořická bude otevřeno v sobotu 6. 10. od 8.30 hod. do 12.00 hod.
a ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 12.30 hod. do 17.00 hod.
Stavební suť, eternit a jiné zbytky ze stavby zde nelze odevzdávat! Tyto
materiály převezme za poplatek firma Ekoservis Zábřeh na středisku Separex – odpady.
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
ˇ
ˇ

POPLATKY ZA ROK 2018
název poplatku
výše 			
splatnost
poplatek za komunální odpad
460,- Kč/osoba/rok
do 31. 10. 2018
variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla
vyúčtování vodného a stočného
za I. pololetí 2018 do 31. 10. 2018
U platby převodem vodného a stočného uvést variabilní symbol z daňového
dokladu!
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018
Volby do zastupitelstva obce Postřelmov a voleb do Senátu Parlamentu ČR se konají
v pátek 5. října od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 6. října od 8.00 hod.
do 14.00 hod. Volební místnost pro oba volební okrsky bude jako obvykle v malém sále
Kulturního domu Postřelmov v ul. Klubovní č. p. 247.
V případě 2. kola voleb do Senátu proběhnou volby následující týden a to v pátek
12. října od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. října od 8.00 hod.
do 14.00 hod. opět v malém sále Kulturního domu Postřelmov.
Volební okrsek č. 1 – levá část malého sálu pro voliče přihlášených k trvalému pobytu
v ulicích: ČSA, Klubovní, Krátká, Luční, Moravní, Na Konečné, Na Lužích, Nová,
Novodvorská, Nový Dvůr, Osvobození, Příční, Růžová, Sadová, Spálená, Spojovací, Školní,
Tichá, Tovární, U Zahrádek, Vyhnálovská, Zahradní, 1.máje.
Volební okrsek č. 2 – pravá část malého sálu pro voliče přihlášených k trvalému pobytu
v ulicích: Ballonova, Brachtlova, Hradecká, Komenského, Lihovarská, Mírová, Na Borech,
Pod Lipami, Potoční, prof. Jursy, U Kapličky, U Mýta, V Kopci, Závořická, Žerotínova.
Informace k volbám obdrží volič společně s hlasovacími lístky a poučením o způsobu
hlasování na adresu svého trvalého bydliště.
Při příchodu do volební místnosti je volič povinen prokázat příslušné volební komisi
svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Volič
obdrží jednu úřední volební obálku pro volbu do zastupitelstva obce (barva šedá)
a druhou pro volbu do Senátu Parlamentu ČR (barva žlutá). V případě, že si s sebou
nevzal hlasovací lístky s kandidáty, obdrží i hlasovací lístky. Následně odejde do prostoru
pro úpravu hlasovacích lístků a vloží hlasovací lístky pro jednotlivé volby do úřední
obálky a ty vhodí 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 přímo předsedu okrskové komise o provedení volby do přenosné volební schránky. Předsedové
okrskových volebních komisí zajistí, aby komise s přenosnou volební schránkou k voliči
přijela.
V naší obci se pro volby do zastupitelstva obce zaregistrovalo pět politických stran či
hnutí: Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, Komunistická
strana Čech a Moravy, Nestraníci, Strana práv občanů Zemanovci, Volba pro Postřelmov.
ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
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Každá z těchto stran má v kandidátní listině zapsaných 15 kandidátů, kteří se ucházejí
o místo v zastupitelstvu obce pro volební období 2018 – 2022. Hlasovací lístek může
volič upravit podle způsobu uvedených v poučení.
Nejvyšší důvěru u občanů mají obecní a městská zastupitelstva. Je to dáno tím, že v komunálních volbách mají občané možnost, aby se rozhodovali svobodně a nebyli vázáni
jednostrannou stranickou příslušností. Voliči si tak mohou vybrat z jednotlivých kandidátek jednotlivých stran osobnost, kterou znají a které si váží bez ohledu na stranickou
příslušnost. Využijte proto svého práva a přijďte k volbám!
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR si v našem obvodu mohou občané vybrat
ze sedmi kandidátů. Pokud žádný z kandidátů nezíská v 1. kole voleb nadpoloviční
počet hlasů, koná se následující týden 2. kolo voleb a v něm voliči vybírají pouze
ze 2 kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů v 1. kole voleb. Hlasovací lístky
pro druhé kolo voleb do Senátu nebudou již voličům dodány do schránek předem, ale
volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

PITNÁ VODA Z VODOVODNÍHO ŘADU JE NEZÁVADNÁ!

Na základě pravidelných rozborů prováděných krajskou hygienickou stanicí,
územní pracoviště Šumperk (1x měsíčně) byl v jedné domácnosti obce
Kolšov překročen limit mikroorganismů v pitné vodě. Správce vodovodu
firma Hájek a Kozlanský s.r.o. Zábřeh proto požádala starosty obcí napojených na vodovodní soustavu, aby informovali občany, kteří odebírají vodu z vodovodního řadu, aby ji k přímé konzumaci raději preventivně převařovali. Důvodem tohoto
opatření bylo to, že nebylo známo, zda se jedná o závadu pouze na přípojce k odběrateli nebo jde o závadu v celém systému vodovodního řadu a provozovatel chtěl tímto
předejít možným komplikacím, které by mohly mít vliv na zdraví obyvatel. Následně
byly odebrány vzorky z dalších míst vodovodní soustavy a zaslány k dalším rozborům.
Hygienická stanice po provedení rozborů mikrobiologické kvality vody konstatovala,
že voda ve vodovodním řadu naší obce i ostatních obcích Skupinového vodovodu
Postřelmov je nezávadná a může být používaná bez jakéhokoliv dalšího opatření.

PLÁN STAVEBNÍCH PRACÍ V OBCI
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V letních měsících byly dokončeny další stavební akce:
• Vybudování nového chodníku k bytovému domu č. p. 191 v ulici Osvobození
a rekonstrukce chodníků u panelových domů
č. p. 512, 513 a 516 v ulici Závořická
• Instalace okenních žaluzií na budově základní
školy k zlepšení podmínek žáků při vyučování
v horkých dnech.
• Vybudování dřevěného altánu a stánku v parku
u kulturního domu pro pořádání společenských a sportovních akcí.
• Rekonstrukce plynové kotelny na zdravotním
středisku.
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
ˇ
ˇ

• Dále pokračuje rekonstrukce budovy č. p. 10 na malometrážní byty. Dokončení stavby
je plánováno do konce letošního roku.
• Byla zahájena výstavby chodníku včetně veřejného osvětlení Postřelmov – Sudkov.
Předpokládané dokončení stavby – konec října 2018.
• Probíhá výměna garážových vrat v hasičské zbrojnici SHD Postřelmov.
Co nás letos ještě čeká:
• Rekonstrukce elektroinstalace v prostorách lékárny na zdravotním středisku.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Mírová a Ballonova.
• Oprava chodníku před prodejnami zeleniny a drogerie v centru obce.
• Oprava chodníků v ulici U Mýta a vytvoření nájezdů pro lepší přístup.
• Rozšíření vodovodního řadu v ulici U Kapličky, Klubovní a ČSA.

Osmisměrka
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Hledejte slova: AUTO, BABA, BALON, CEDR, CECH,

DAKON, DNY, DOKLAD, FEŠÁCI, FILM, GEN, GUMA,
HÁDKA, HOJ, HUDBA, CHALOUPKA, INDIE, JANTAR, JIH, KLAN, KOBERCE,
LAMAČ, LELEK,
A L U D O V O C E Í T S I L
LISTÍ,
LUP,
S O J A N T A R D T Č E M H MALBA, MASO,
O S L E U D N Y O N T N O Á MEČ, MĚCH,
S V M D R V A S K E O D S D MOST, MÝDLO,
NÁLET,
A E E Í Ý O D N L L L S T K
NEMOC, NOC,
M P P R CH M U Á A A A E Ý A NOS,
NUDA,
OSLE,
OVERAL,
Ř A O V A Í N B D M J N S N
OVOCE, PAPÍR,
P B E L E L E K N U T K - E
PENDREK, POA Z B N O E A N E G Á E R M
HODA, POLOM,
L A M A Č M A D I L T R D O ROUB,
RYS,
SELE, SMÍCH,
E U Ě N L B Ý N O K A D E C
H T CH I A B D U H H L N C K TÁTA, VLAK,
VLNA, VÝROI O F B E I Z E M Ě O E D A
BA,
ZEBRA,
J E J Z E B R A N C CH P U L
ZEMĚ, ŽALUD,
A L O U P K A I C Š Á E F V ŽELEZO.

Minulá tajenka: PO SVATÉM MATOUŠI - ČEPICI NA UŠI

 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
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
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Akce

7.

POSTŘELMOVSKÁ DRAKIÁDA

Neděle 7. 10. 2018, 14.00 hod., areál AVZO na Pískáči, startovné 20,- Kč
Knihovna a přátelé zvou srdečně všechny děti, rodiče
a prarodiče na podzimní drakiádu. Čeká nás tradiční
překážková dráha s draky (vyrobenými i koupenými),
tvořivá dílna, malování na obličej a mnohé další. V případě příznivého počasí ukázky létání modelů vrtulníku, letadla, řízení RC modelu auta a další. Za deštivého
počasí se akce nekoná.

 DIVADELNÍ SOUBOR HOKUS: DVEŘE (REPRÍZA)
Neděle 7. 10. 2018, 18.00 hod., velký sál KD, vstupné 50,- Kč
Hra nás zavádí do očistce. Úsměvohra o vážných věcech. Čeho se musíme vzdát, abychom mohli jít dál?
Režie: Zdenka Hrachovinová a kolektiv. Anděl Eleonor: Sophie Blaháčková/Marek Šnelly. Sv. Petr: Zdeněk Vepřek. Manželský pár: Lenka
Hajduková, Jan Hajduk. Dvě přítelkyně: Marie Sedláková, Zdenka Hrachovinová. Realitní makléř: „FIDO“
Pavel Jeřábek. Bezdomovkyně:
Dagmar Vepřková.
Scéna a světelné efekty: Zdenka
Hrachovinová a soubor Hokus. Technika: Michal Hajduk, Jakub Hajduk.
Text sleduje: Nela Hrachovinová.

7.

14.

 KINOKAVÁRNA: LEGO DC SUPERHRDINKY - STŘEDNÍ

ŠKOLA PRO PADOUCHY

Neděle 14. 10. 2018, 15.00 hod., KD, vstupné 40,- Kč
Animovaný/Akční/Rodinný/ USA, 2018, 78 min
Superhrdinky LEGO DC jdou do akce. Střední škola Uber High
slibuje „méně úkolů a více zábavy“, a proto její popularita mezi
studenty Střední školy pro superhrdiny roste. Když začnou
do tajemné instituce odcházet, Wonder Woman, Supergirl
a Batgirl se pustí do pátrání! Čerstvě přijaté studentky Catwoman, Cheetah a Poison Ivy jsou ze školy, která jim „dovolí být
sebou samými“, nadšené. Jenže myslí to s nimi poctivě, nebo
někdo dívky využívá pro své temné plány? Tým hrdinek spolu
s novou členkou Green Lantern musí odhalit pravdu.
6

Videoreportáže z obecních akcí naleznete na YouTube - Postřelmov žije. Informace
o chystaných akcích a fotografie naleznete na Facebooku - Postřelmov žije.

ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
ˇ
ˇ

 KINOKAVÁRNA: TÁTOVA VOLHA
Neděle 14. 10. 2018, 18.00 hod., velký sál KD,
vstupné 40,- Kč
Česko/Komedie/Drama/90 min.
Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Eliška Balzerová,Tatiana Vilhemová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová,
Emilia Vašáryová, Martin Myšička, Bolek Polívka a další…
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se
jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy
má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň
naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská
kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse
ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21
na cestu, aby o tajemství zjistily víc…

14.

21.

KONCERT KPH: „TÓNY DŮVĚRNÉ“ BÁSNÍKA FRANTIŠKA

NOVOTNÉHO A PRAŽSKÉHO SMYČCOVÉHO DUA

Neděle 21. 10. 2018, 16.00 hod., velký sál KD, vstupné 50,- Kč, děti zdarma
Účinkují: Dr. František Novotný (básník, spisovatel, moderátor ČRo) – mluvené slovo
Miloš Černý – housle, zpěv, Eva Šašinková – kontrabas, zpěv
Víte, jak se žilo za první republiky? Jaká byla oblíbená jídla našich slavných autorů,
který z našich skladatelů získal olympijskou medaili? Chcete vědět, co rád jedl Mozart, kolik měl dětí J. S. Bach a proč se nedostala na měsíc česká tlačenka? Unikátní, velice úspěšný pořad je poetickou a úsměvnou
úklonou našim i světovým klasikům, kterou
nabízejí současný oblíbený básník, textař, rozhlasový moderátor a autor Českého rozhlasu 2
PhDr. František Novotný, spolu s kontrabasovou virtuózkou Evou Šašinkovou a houslistou
doc. Milošem Černým, členem bývalého Kocianova kvarteta, komponistou a hudebním
pedagogem na DAMU.
Dr. František Novotný je český rozhlasový
redaktor, scénárista, publicista, moderátor,
básník, písňový textař a odborník na krizovou
komunikaci. Dlouhodobě spolupracoval se
skupinou Spirituál kvintet.
Doc. Mgr. Miloš Černý je absolvent Konzervatoře v Plzni ve hře na housle a klavír, a také
absolvent HAMU – obor housle a sólový zpěv.
Mgr. Eva Šašinková je absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského, absolventka HAMU v Praze – obor kontrabas a nositelka řady
mezinárodních ocenění.
ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
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 DIVADLO S.K.L.O. - DRUHÁ KAPITOLA
Pátek 26. 10. 2018, 18.00 hod., velký sál KD, vstupné v předprodeji
250,- Kč, na místě 300,- Kč
Režie: Jakub Nvota. Hrají: Petra Jungmanová, Jiří Štrébl,
Zuzana Kyselová-Čapková,
David Punčochář.
Příběh je vlastně vztahem
muže a ženy, je to zajímavý
a uvěřitelný příběh ze života. Vtipné repliky a dialogy.
Představení je doplněno
hudbou z 60. let.
Spisovatel ve středním věku
– George Schneider – truchlí nad smrtí své milované ženy Barbary. Jeho bratr se ho
snaží dát dohromady s jinými ženami, aby Georga trochu rozptýlil, ale bez většího úspěchu. George se nakonec seznámí s čerstvě rozvedenou herečkou Jennie Maloneovou
a po dvou týdnech vztahu zjistí, že je opět schopen a připraven někoho milovat…

26.

OSLAVY - 100 LET VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

30.

 BESEDA - KRVAVÉ JAHODY

- příběh ženy, která přežila gulag

Úterý 30. 10. 2018, 18.00 hod., KD, vstupné 50,- Kč
Beseda s paní Věrou Sosnarovou – jednou z posledních
žijících pamětnic u nás. Paní Sosnarová vypráví o svém
životě stráveném v sovětských pracovních táborech. Poutavé, dojemné a tragické vyprávění s poselstvím: Nikdy se
nevzdávat a neztrácet víru, lásku a naději. Pořadem provází
spisovatel Jiří Brauner.

28.
28. říjen
říjen
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ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
ˇ
ˇ



31.

DOKUMENTÁRNÍ FILM
MORAVA 1918

Středa 31. 10. 2018, 18.00 hod., velký sál
KD, vstupné 40,- Kč
První film, který se zabývá tím, co se opravdu stalo na Moravě v této době – boje, přebírání státní správy, ne každé moravské
město se chtělo připojit k ČSR.

V rámci oslav výročí budete moci ve foyer
KD shlédnout výstavu dobových fotografií a materiálů z Postřelmova a okolí.

 PRAŽSKÝ HRADČANSKÝ ORCHESTR S POŘADEM MASARYK
Neděle 4. 11. 2018, 17.00 hod., velký sál KD, vstupné 100,- Kč
Na koncertu zazní legendární písně z přelomu doby v podání skvělého Pražského
hradčanského orchestru pod vedením rapotínského rodáka Josefa Kocůrka.
Josef Kocůrek – flétna, sólový zpěv. Radek Anděl – akordeon, zpěv. Jaroslav Kovář –
kontrabas, zpěv. Jiří Vopava – housle, zpěv.
Josef Kocůrek vystudoval obor flétna na Státní konzervatoři a JAMU v Brně. Hrál
první flétnu v Ostravské
a Zlínské filharmonii, ve Státní filharmonii Brno a získal
mnoho významných ocenění
na mezinárodních flétnových
soutěžích. Doprovázel také
pěvce Plácida Dominga.
Radek Anděl vystudoval
pražskou konzervatoř a v roce
1996 začal působit jako hudební pedagog. V roce 1993
vítěz národní soutěže konzervatoří ve hře na akordeon.
V 90. letech byl členem excelentního italského accordionového souboru OSIMO.
Jiří Vopava vystudoval konzervatoř v Plzni obor housle. Poté působil v několika symfonických orchestrech včetně filmového symfonického orchestru. Věnuje se také dalším
žánrům - bluegrass, folk rocku aj. Jako studiový hráč se podílel na mnoha albech české
hudební scény (Daniel Landa, Aleš Brichta, Pavel Lohonka, Greenhorns…)
Jaroslav Kovář vystudoval hru na kontrabas na pražské konzervatoři. Již během studií
se stal členem Symfonického orchestru v Karlových Varech a souboru Chorea Musica
Bohemica. K jeho hudebním aktivitám patří mimo jiné též spolupráce s folkovou skupinou Žalman a spol., dále s Pepou Nosem, Jakubem Nohou a dalšími.

P O Z V Á N K A
na podzimní setkání důchodců, které se uskuteční
ve čtvrtek 18. 10. 2018 ve 14.00 hod.
v Kulturním domě Postřelmov.
K tanci a poslechu zahraje PEPA a VAŠEK

ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
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Ohlédnutí

ZÁVODY KOLOBĚŽEK

Příjemné odpoledne přivítalo malé návštěvníky závodů koloběžek a odstrkovadel.
Došlo i na otlučené kolínko a slzičky, ale nakonec vše dobře dopadlo. Děti si po závodech
užívaly aktivit na zahradě, které připravili naši skvělí skauti spolu s Vlaďkou a Jitkou
z keramiky. Podpořili nás také hasiči s ukázkou své techniky. Celý tým organizátorů
zvládl vše bez chybičky a odměnou bylo pohodové odpoledne pro děti i dospělé. (Z. H.)

 KONTAKTY 
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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

Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
ˇ
ˇ

 KONTAKTY 

 VERNISÁŽ
Přívětivý podvečer protkaný písněmi Hany Hegerové s krásnými
dřevěnými sochami Romany Krestýnové všechny mile překvapil. Romana je jednou z mála žen, které
si troufnou vytvářet velké objekty.
To zvládne jen silná žena. Ale svou
tvorbou nám autorka dokazuje, že
má i citlivou duši, a jak dalece je
okouzlena přírodou a přírodním
materiálem dřevem.
Přijďte se také potěšit pohledem
na krásu. Info na kancelář KD
607 504 949. (Z. H.)

 POSTŘELMOVSKÉ HODY
Novinkou letošních hodů byl kulturní program, který se odehrával na jevišti u Osapa.
Nedělním programem provázela zpěvačka Postřelmovské muziky Jitka Budějovská. Sváteční odpoledne zahájil starosta Jaroslav Nimrichtr spolu s ředitelem školy Michalem
Malíkem a panem farářem Vladimírem Jahnem. Poté mohli diváci a kolemjdoucí po delší době shlédnout vystoupení souboru Markovice, která pod vedením Aleše Mrákavy
navázala na odkaz manželů Drtilových. Dále vystoupily postřelmovské mažoretky a děti
z 5. A naší školy s hanáckým pásmem pod vedením paní učitelky Aleny Rakové. Všechna vystoupení prokládala Postřelmovská muzika krásnými písněmi. V kulturním domě
vás mohla potěšit výstava prací paní Romany Krestýnové a den před tím, v sobotu, jste
v areálu hasičské zbrojnice mohli ochutnat výborný guláš či pečené makrely. (P. B.)

INZERCE

KOUPÍM GARÁŽ

v Postřelmově nebo Sudkově.
Navrhuji cenu 70 000 Kč v hotovosti.
Zprostředkujete-li prodej od někoho, kdo inzerát nečetl, odměna 2000 Kč.
Děkuji za nabídky.
Radek Smékal - 724 450 752
ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Po krásném slunečném létu se zase všichni žáci společně se svými učiteli sešli na školní zahradě, kde již tradičně proběhlo slavnostní zahájení školního roku.
Jako vždy vše nejvíce prožívali prvňáčci! Jejich třídní
učitelka Ivana Kolčavová si do vyzdobené třídy odvedla, a to už tady dlouho nebylo , 18 chlapců a pouze
7 děvčátek… Tak ať se vám, děti daří!

V sobotu 15. září 2018 se konal v Zábřeze jarmark, do jehož programu byly přizvány
i naše mažoretky. Holky z Přípravky, Karkulky a Hvězdičky předvedly skupinové skladby s hůlkou i pompony, vystoupily také sólistky, dua a miniformace. Za své vystoupení
děvčata sklidila zasloužený potlesk.
21. září se uskutečnilo 1. kolo X. ročníku baseballové soutěže Havraní pálka pro žáky
základních škol. Po vynikajícím výkonu dívky 7. – 9. třídy zaslouženě vybojovaly 1. místo, blahopřejeme!

Úžasná zpráva na konci sportovního zpravodajství! V rámci sportovních činností jsme
byli vyhlášeni jako druhá nejlepší škola z tzv. malých škol, předběhlo nás pouze Gymnázium Šumperk. Všichni ti, kteří se na úspěchu podíleli, si zaslouží pochvalu a poděkování.
(I. P.)
12

SBĚR PAPÍRU – PODZIM
Středa 3. 10. 13.00 – 14.30
Pátek 5. 10. 7.00 – 8.00

ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
ˇ
ˇ

Čtvrtek 4. 10. 7.00 – 8.00 13.00 – 14.30

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začala nám školička, to ví každý kluk i holčička. A jak to zvládají nové 2-3leté děti
(Myšičky)? Posuďte sami – jsou malí, ale šikovní!
(P. Bo.)

ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
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INZERCE
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
ˇ
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Známe své sousedy?

KAŽDÝ DEN V MÉM ŽIVOTĚ JE JINÝ

Už několik let slýchám – proč neuděláš rozhovor s Kristýnou? Proto, když jsem
KRISTÝNU NOVOTNOU KOUEIK náhodou potkala o prázdninách v Postřelmově, tak
jsem ji oslovila. Přestože už dvanáct let žije a pracuje v Dubaji, vzhledem k jejímu
povolání bývá ve svém rodišti celkem často. Kristýna je zástupkyní vedoucího letadla
u společnosti EMIRATES.

Jak se dostane mladá slečna z Postřelmova až
do daleké Dubaje?
Láska k cestování a ruch velkoměsta mě lákaly už od
dětství. I přesto, že se mi v Postřelmově líbilo, hned
po maturitě jsem se rozjela do Prahy, kde žil můj
tehdejší přítel. Pár měsíců jsem byla zaměstnaná
v baru, kde se mi naskytla jedinečná příležitost
pracovat pro jednu z největších realitních společností v Praze. Tu jsem využila a zůstala tam sedm
let. V roce 2002 jsem se rozhodla jít pracovat jako
Au Pair do Londýna, a přestože jsem neuměla anglicky ani slovo, práci jsem tam (skrze agenturu) dostala. Měla jsem štěstí, bydlela jsem u bezvadné rodiny
v nádherném domě. Jakmile jsem do Londýna přijeS rodinou
la, začala jsem ve škole studovat angličtinu. Po roce
jsem změnila rodinu. Ta mi umožnila dokončit školu, protože mě potřebovala jen jeden
den v týdnu. Ale chtěla jsem dělat něco jiného – chtěla jsem se stát letuškou. Dala jsem si
žádost ke dvěma leteckým společnostem a obě mě přijaly. Zvolila jsem Emirates (i proto,
že se mi strašně líbila jejich uniforma, která je laděná do decentní béžové představující
poušť a sladěná s červenou čepičkou představující růži a dalšími červenými doplňky) a v roce 2006 odletěla do Dubaje.
Kdy jste byla schopná se domluvit anglicky?
Asi po třech měsících v Londýně jsem začala rozumět rádiu
a po roce jsem se už domluvila docela slušně. V Anglii jsem
zůstala čtyři roky, takže jsem se jazyk naučila velmi dobře,
i když nikdy nebudu mluvit jako rodilý mluvčí.
Jaké byly začátky u tak renomované letecké společnosti?
Začátky byly náročné, ale i zajímavé. Hned druhý den začal tříměsíční trénink, který
končil zkouškami. V případě úspěšného složení zkoušek dostane letuška licenci a může
začít létat. Což byl naštěstí i můj případ.
Vaše povolání je asi časově dost náročné…
Letuška má zpravidla osm dní volna v měsíci. Koncem každého měsíce dostaneme aktuální přehled letů na nadcházející měsíc. Máme možnost si zažádat o tzv. „oblíbené
destinace“. V mém případě to vždy byla Praha. Obecně jsou lety rozděleny do dvou kategorií – long haul (dlouhé lety) s pobytem v destinaci okolo 24 hodin a short haul (krátké
lety, tzv. otočky), které jsou v letové vzdálenosti od Dubaje do čtyř hodin letu. Co se týče
dovolené, tak má každý zaměstnanec nárok na třicet dní dovolené ročně.
ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
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Hodně se řeší bezpečnost leteckého
provozu. Setkala jste se někdy s nějakou
nepříjemností?
Nesetkala. Emirates mají hodně přísná
bezpečnostní pravidla. Po přistání se celé
letadlo čistí a uklízí, aby bylo připraveno
na další let. Posádka se také ujistí, že letadlo prošlo technickou prohlídkou.
Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?
Vždycky mě fascinovala zdejší kultura a to,
že v naší společnosti pracují lidé z celého
světa. Toužila jsem pracovat pro velkou
S Billem Clintonem
nadnárodní společnost a mít možnost profesního růstu. A samozřejmě skutečnost, že
jsem procestovala všechny kontinenty světa a většinu světových velkoměst. Emirates
nabízí spoustu skvělých možností postupu. Od létání v ekonomické třídě, kde začínají
všechny letušky, přes prémiové
1. třída - A380
třídy – obchodní a první třídu
– a dále až k vedoucí roli na palubě. Můžete se stát i školitelem
při výcviku palubní posádky
a můžete se samozřejmě dostat
i dále do pozic v managementu. Všechna povýšení mají svůj
základ v pracovních výsledcích
a schopnostech člověka, nikoliv
v době strávené u společnosti.
Být letuška je velmi náročná práce a člověk musí být flexibilní,
musí být schopný pracovat ve stresu a časové tísni a přitom zůstat přátelský a usměvavý.
Který z Vašich pracovních letů trvá nejdéle?
Let do Los Angeles, ten trvá sedmnáct hodin.
V letadle máme nařízenou přestávku, kterou
trávíme v prostoru pro posádku.
Začala jste se učit i nějaký další jazyk?
Bohužel zatím ne, ale je to můj sen. Vzhledem
k tomu, že v Dubaji je 85 % přistěhovalců, stala
se angličtina jazykem, kterým zde mluví každý. Manžel, který pochází z Libanonu, mluví
kromě dalších jazyků také arabsky. Starší syn
navštěvuje mezinárodní školu, kde je hlavním
jazykem angličtina, ale učí se tam i arabsky
a francouzsky. A tak se mě oba snaží trochu
S kolegyní při prezentaci Emirates
vzdělávat. Ale je pravda, že s arabštinou jsem
trochu začala, už když jsem poznala manžela.
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
ˇ
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Máte dvě malé děti a jistě není jednoduché vše zvládnout a skloubit s prací…
Mateřskou dovolenou (nebo spíše neplacené volno) mají
letušky šest měsíců. Proto jsme byli nuceni si vzít chůvu,
což je v této zemi úplně běžná věc. Naopak, kdo nemá
chůvu nebo pomoc v domácnosti, je výjimka. Také mám
štěstí, že maminka je tak laskavá a s dětmi mi hodně pomáhá. Tímto bych jí chtěla ještě jednou moc poděkovat.
Jak jste to měla ze začátku s bydlením?
Emirates poskytnou svým zaměstnancům byt, který sdílí s ostatními. Ale tím, že je většina z nich často pryč, byt
je často prázdný. Byty jsou blízko letiště a jezdí sem speciální autobusy Emirates, které nás vozí na letiště na čas
našeho letu, což je velmi užitečné. Naše společnost má
partnerské hotely v každé z mnoha destinací, kam létá,
kde je potom ubytovaná posádka. Emirates má přes dvacet pět tisíc členů palubní posádky, takže na každém letu potkáte nové kolegy, což je věc, kterou na své práci opravdu
miluji. Jakmile jsem se ale vdala, tak jsem se z poskytnutého bytu musela odstěhovat
a s manželem jsme si pronajali byt společně.
Mohla byste nám říci
něco o Emirates?
Dnes máme největší flotilu Airbusů A380 a Boeingů 777 na světě - celkem
256 letadel. Emirates létá
do 155 destinací na šesti kontinentech skrz svůj
uzel v Dubaji a naše letecká síť se neustále rozšiřuje. Jelikož všichni cestující létají do svých cílových destinací přes Dubaj, je toto město logicky naší nejrušnější destinací. Cestující se společností Emirates jsou lidé nejrůznějších
národností, náboženství a společenského postavení. Jsou to jak obchodní, tak i volnočasoví cestující, kteří létají kamkoliv po světě, kde objevují nová místa nebo navštěvují
svou rodinu a přátele.
Uvažovala jste, že byste se vrátila zpátky do Česka?
Mně i manželovi se v Čechách moc líbí. Vystřídat po roce
písek za tu krásnou zeleň tady je fantastické. Na druhou
stranu musím říci, že i přes obrovské třídní rozdíly jsou
lidé v Dubaji většinou přátelští, štědří a otevření, se srdcem na dlani. Každý tam má v jakoukoli dobu stále dveře
otevřené. Je to přátelská země s úplně jiným způsobem
života. Do České republiky bychom se ale jednou rádi
vrátili.
Děkuji Vám za rozhovor.

(P. B.)

S maminkou

ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
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Sport

TJ POSTŘELMOV – oddíl kopané

Výsledky utkání našich mužstev odehraných v září:

MUŽI A – KRAJSKÝ PŘEBOR I. B TŘÍDA, SKUPINA C:
Zlaté hory – Postřelmov 		 1 : 1 (Vykydal) PK 4 : 3
Postřelmov – Ruda n. Mor.		 1 : 1 (Picka) PK 5 : 6
Staré Město – Postřelmov		 3 : 6 (Mičunda 4, Dvořák 2)
Postřelmov – Lesnice		
1 : 3 (Winkler)
Žulová – Postřelmov
4 : 5 (Nýdecký 2, Winkler 2, Špička)

MUŽI B – OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDA:
Loštice B – Postřelmov 		 9 : 0
Postřelmov – Jedlí		 2 : 2 (Straka 2) PK 2 : 4
Podolí – Postřelmov 		 0 : 2 (Minář 2)
Postřelmov – Písařov		 1 : 0 (Minář)

MLADŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA B:
Postřelmov – Sudkov 		 0 : 3
Postřelmov – Kamenná
14 : 0 (Konečný 5, Plhal 2, Polách 2,

Dvořák, Fúsik, Indra, Jakl, Kundera)

Leština – Postřelmov		
Štíty – Postřelmov 		
Postřelmov – Lesnice 		
Libina – Postřelmov 		

0 : 5 (Konečný 2, Indra, Jakl, Kundera)
5:0
3 : 2 (Konečný 2, Plhal)
2 : 4 (Plhal 3, Konečný)

STARŠÍ PŘÍPRAVKA – OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA A:
Postřelmov – Nový Malín		 0 : 20
Horní Pomoraví – Postřelmov 24 : 2 (Kundera, Schwarzer)
Postřelmov – Velké Losiny		 4 : 14 (Fúsik, Indra, Kindl, Seidl)
Staré Město – Postřelmov 		 13 : 4 (Kundera 3, Schwarzer)
Postřelmov – Hrabišín 		 6 : 11 (Kundera 3, Dvořák,
		
Hajtmar, Indra)
Libina – Postřelmov 		
16 : 4 (Kundera 2, Hajtmar, Indra)

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA B:

Postřelmov – Mohelnice 		 12 : 12 (Jícha 7, Miller 3, Drobilič,
			
Kamlar Dom.) PK 4 : 2
Postřelmov – Štíty 		 2 : 22 (Kamlar Dom., Miller)
Šumperk A – Postřelmov		 21 : 4 (Jícha 2, Mikulová, Miller)
Postřelmov – Lesnice
10 : 3 (Mikulová 5, Kamlar Dom. 3,
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Rovensko – Postřelmov		

Jícha, Miller)

5 : 7 (Dušek 2, Kamlar Dom. 2, Kamlar Dan., Mikulová, Miller)

ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
ríjen
2018
ˇ
ˇ

V říjnu budou fotbalové soutěže pokračovat, přijďte povzbudit naše fotbalisty:
Sobota 6. 10.
9.00 hod. mladší přípr. Postřelmov – Loštice
9.00 hod. starší přípr. Postřelmov – Petrov-Sobotín
10.15 hod. mladší žáci Postřelmov – Dubicko
12.30 hod. muži A		
Postřelmov – Písečná
15.00 hod. muži B		
Postřelmov – Lukavice
Sobota 13. 10.
10.00 hod. starší přípr. Vikýřovice – Postřelmov
12.30 hod. mladší žáci Rovensko – Postřelmov
15,00 hod. muži A		
Libina – Postřelmov
15.00 hod. muži B		
Libivá – Postřelmov
Neděle 14. 10.
10.00 hod. mladší přípr. Sudkov – Postřelmov
Sobota 20. 10.
9.30 hod. muži A		
Postřelmov – Dubicko
12.30 hod. mladší žáci Postřelmov – Zvole
12.30 hod. starší přípr. Postřelmov – Bludov
14.30 hod. muži B		
Postřelmov – Palonín
Sobota 27. 10.
14.30 hod. muži A		
Sudkov – Postřelmov
Neděle 28. 10.
14.30 hod. muži B		
Krchleby – Postřelmov (J. N.)

ˇ
ˇ
ˇ
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ríjen
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TJ POSTŘELMOV – oddíl futsalu – Krocani
Začátek sezóny se nám příliš nevydařil. Zatím jsme nezískali
jediný bod. Tato neblahá bilance je zaviněna zraněními a novými
aktivitami našich hráčů. Počet obdržených gólů není tak alarmující,
jako špatná produktivita v útoku a počet branek v soupeřově síti.
V prvních třech zápasech jsme vstřelili jen tři góly. Nejvíce nám chybí góly
v minulosti našeho nejlepšího střelce Pavla Mináře, který zatím nenastoupil.
Na první zápasy jsme se tak scházeli v malém počtu. Snad to bude v budoucnu lepší.
Svazu (FAČR) se podařilo získat nově internetovou doménu takže všechny výsledky
včetně naší soutěže lze najít na stránkách www.futsal.cz v sekci Soutěže » Olomoucký
kraj.
Zápasy Postřelmova v Olomouckém krajském přeboru (O4A)
1. kolo – sobota 08. 09. – Tyršův stadión Šumperk
Vichr Šumperk – Krocani Postřelmov		
6 : 2 (2 : 0) – Adam, Jureček
MK Sokol Dlouhomilov – Krocani Postřelmov
3 : 0 (2 : 0)
2. kolo – sobota 15. 09. – Školní hřiště Postřelmov
Krocani Postřelmov – 1. FC Olšany		
1 : 3 (1 : 2) - Procházka
Futsalová soutěž bude pokračovat těmito zápasy našeho týmu
3. kolo – sobota 22. 09. – Úsov
09:00
Fit Úsovsko – Krocani Postřelmov
09:50
Powermen Mohelnice – Krocani Postřelmov
4. kolo – sobota 29. 09. – Brníčko
09:50
Kamion Rapotín – Krocani Postřelmov
11:30
1. FC Bukovice – Krocani Postřelmov
5. kolo – neděle 7. 10. – Tyršův stadión Šumperk
11:30
Popeláci Šumperk – Krocani Postřelmov
12:20
Slavoj Šumperk – Krocani Postřelmov
6. kolo – neděle 14. 10. – Školní hřiště Postřelmov
09:50
Krocani Postřelmov – Kanárci Kopřivná
11:30
Krocani Postřelmov – Semtex Šumperk
7. kolo – neděle 21. 10. – Chromeč
09:00
1. FC Chromeč – Krocani Postřelmov
09:50
Brodway Zábřeh - Krocani Postřelmov

(M. J.)

Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ 00303232. 10. číslo vydáno 1.10.2018.
Šéfredaktor: Petra Balcárková, redakční rada: Luděk Nevoral, Iveta Petríková, Mirka Nezbedová, Marek Holzmann.
Dopisovatelé: Z. H. (Zdena Hrachovinová), M. J. (Milan Jílek), J. N. (Jaroslav Nimrichtr), P. B. (Petra Balcárková),
P.Bo. (Pavla Boriková), I.P. (Iveta Petríková). Úvodní foto: Jiří Švub. Ilustrační fota: Petra Balcárková, Jana Dobrovská, Kateřina Jánětová, archiv Kristýny Novotné, archiv Střely. Uzávěrka příspěvků: 20. den předcházejícího měsíce.
Periodický tisk územně správního celku. Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na www.postrelmov.cz; připomínky a náměty zasílejte na: strela@postrelmov.cz nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na www.postrelmov.cz. Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČR E 10302, určeno občanům obce Postřelmov.

