STŘELA
Zpravodaj obce Postřelmov

V TOMTO VYDÁNÍ:
 Postřelmov zavádí mobilní rozhlas
 Zájezd do Kamence pod Vtáčníkom
 Posezení při muzice 70.- 80. let na Piskáči
 Rozhovor: Pater Vladimír Jahn

číslo 8, srpen 2018

Obec informuje

VODNÉ, STOČNÉ ZA I. POLOLETÍ 2018

Vyúčtování vodného a stočného za I. pololetí 2018 bude odběratelům doručeno v průběhu měsíce srpna a září.
Vyúčtování je splatné nejpozději do 31. 10. 2018. Případné
reklamace k vyúčtování lze podat v pokladně OÚ Postřelmov
u Jindřišky Bartošové na tel: 583 480 712.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKROZAŘÍZENÍ A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Místo zpětného odběru elektropřístrojů, velkoobjemového a nebezpečného odpadu
u kotelny v ulici Závořická bude otevřeno v sobotu 4. 8. od 8.30 hod. do 12.00 hod.
a ve čtvrtek 16. 8. 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.

SVOZ PLASTŮ

Svoz plastů a nápojového kartonu bude v pondělí 6. srpna 2018 od 6.00 hod.

UZAVŘENÍ POKLADNY OBECNÍHO ÚŘADU

Ve dnech 13. 8. a 15. 8. 2018 bude pokladna obecního úřadu uzavřena!

ZÁJEZD DO KAMENCE POD VTÁČNÍKOM

Z důvodu malého zájmu byl zrušen červnový zájezd do spřátelené obce Kamenec
pod Vtáčníkom. Od našich přátel jsme dostali nové pozvání na přátelské setkání, které
se uskuteční v sobotu a v neděli 1. a 2. 9. 2018. Sobotní odpoledne bude zpestřeno
návštěvou zámku Bojnice. Odjezd bude v sobotu ráno, přesný čas bude ještě upřesněn.
Ubytování a stravu v Kamenci pro nás zajišťují hostitelé. Účastníci přispívají pouze
na dopravné částkou 300,- Kč/osobu a hradí si vstupné na zámek (5,70 €) .
Podrobnější informace podá a přihlášky přijímá: Miroslav Vláčel, telefon 724 183 458.

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
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OBECNÍ ÚŘAD		

tel. 583 480 711

www.postrelmov.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

tel. 583 437 095

www.zspostrelmov.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel. 583 437 094

www.skolka.postrelmov.org

KULTURNÍ DŮM		

tel. 607 504 949

www.kulturak.postrelmov.org

TĚLOCVIČNA		

tel. 725 060 628

www.sport.postrelmov.org

PENZION U LÍPY		

tel. 725 060 625

www.penzion.postrelmov.org

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
srpen 2018
ˇ
ˇ

 KONTAKTY 

 KONTAKTY 

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
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Akce

POSEZENÍ PŘI MUZICE - 70.- 80.LÉTA

Sobota 11. 8. 2018, 17.00 hod., areál AVZO na Pískáči, vstupné dobrovolné
Srdečně vás zveme na posezení s Ivanem Zelou při muzice z let
sedmdesátých a osmdesátých.

11.

Připravujeme

1.

UKONČENÍ PRÁZDNIN

Sobota 1. 9. 2018, 19.00 hod., areál na Piskáči, vstupné dobrovolné, děti zdarma
AVZO POSTŘELMOV vás zve na večerní akci u příležitosti ukončení letních prázdnin.
Můžete se těšit na tradiční program a také na DJ Rossiho. Občerstvení zajištěno, děti
dostanou malé pohoštění zdarma. Těší se na vás pořadatelé.

 ZÁVODY KOLOBĚŽEK A ODSTRKOVADEL
Sobota 8. 9. 2018, prostor před kulturním domem
Na již tradičních závodech koloběžek a odstrkovadel budou
vítány všechny děti od malých „Budulínků“ až po velké školáky. Koloběžky bude možno na místě vypůjčit, odstrkovadla
si rodiče dětí musí zajistit. Těšíme se také na závodníky
na kolečkových bruslích.
V ceně startovného bude drobné pohoštění.

8.

Ohlédnutí

DIVADELNÍ SOUBOR HOKUS – DVEŘE

Snad nelitoval nikdo, kdo se přišel podívat
v červnu na představení divadelního souboru
Hokus – Dveře. Soubor se na premiéru připravoval dlouho a celý se sešel opravdu až v onen den.
Hra Jana Zindulky se odehrává v očistci. Jednotlivé postavy se smiřují se životem a musí se před
vstupem do nebe rozloučit s věcmi, které mají
rády. Pěkná hudba a světelné efekty podtrhly
herecké výkony jednotlivých představitelů.
Zajímalo nás, kdo je ukryt za autorem hry. Pan
Zindulka je opravdu vzdálený příbuzný herce
Stanislava Zindulky, ale to je asi tak vše. Jeho
oborem je matematika, má rád přírodu a ve volných chvílích píše povídky a divadelní hry.
Dle zachycených střípků z rozhovorů diváků se
hra líbila. Tak pokud to tak opravdu je – máme
všichni radost. Teď jen si občas zahrát, aby
se hra, jak se říká, ohrála. (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,
srpen 2018
ˇ
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 TWINNING - SETKÁNÍ OBCÍ VE WILLINGHAMU BY STOW
Letošní setkání partnerských obcí se konalo v Anglii ve vesnici Willingham by Stow.
Přihlášení účastníci, z nichž většina vloni ubytovávala naše přátele v rámci setkání
v Postřelmově, vyrazili na cestu dlouhou asi dva tisíce kilometrů hodinu před půlnocí
v úterý 17. července.
První zastávkou byl Brusel, kde jsme si
prohlédli slavné Atomium, což je model
základní buňky krystalové mřížky železa zvětšený 165 miliardkrát. Tato stavba
byla zhotovena ku příležitosti mezinárodní výstavy Expo 58. Druhý den ráno
nás čekala plavba trajektem do anglického Doveru. Cestou jsme se zastavili
v krásném městečku Rye a na impozantním křídovém mysu Beachy Head nedaleko města Eastbourne. Třetí den jsme
se zastávkami ve Windsdoru a Oxfordu konečně dorazili do Willinghamu.
Naši angličtí přátelé připravili bohatý program. Páteční večer jsme strávili v rodinách
a v sobotu ráno jsme všichni společně vyrazili k moři. Dopoledne strávené na pláži, tradiční oběd „fish and chips“ a odpolední plážový
baseball byli pro nás suchozemce velmi příjemným překvapením. Večerní program se
odehrával v místním kulturním domě a nesl
se v duchu koňských dostihů - tedy pouze
těch virtuálních. Večer uběhl jako voda a my
se těšili na volné nedělní dopoledne, které
každá rodina pojala po svém. Odpoledne jsme se opět sešli, tentokrát na místním hřišti.
Hrálo se divadlo pro děti a dospělé zase potěšila místní rocková kapela. Právě když kapela hrála, mnoho účastníků se tiše vytratilo. Kam? Do místního „pubu“, protože právě
probíhalo finále MS ve fotbale, a to si naši francouzští
přátelé (ani angličtí) nemohli nechat ujít. Když Francie
vyhrála, tak místní hospoda málem spadla.
V pondělí ráno v půl osmé jsme po dlouhém loučení
s našimi hostiteli vyrazili směr Londýn. Toto krásné
město si užil každý po svém a hodinu před půlnocí jsme
jej opustili. Cestou zpátky jsme kanál La Manche podjeli
tunelem a v úterý těsně před 21. hodinou jsme vystoupili v Postřelmově.
Jelikož tentokrát jely nové tváře a i z francouzské a anglické strany se přidali noví účastníci, tak se navázala
další přátelství, což je vlastně smyslem Twinningu.
A my se už nyní můžeme těšit příští rok do francouzkého Moyenneville… (P. B.)
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
srpen 2018
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 OLDSKAUTSKÝ TÁBOR PRO RODINY S DĚTMI
Stejně jako každý rok i letos kromě standardního skautského
tábora proběhl v prvním červencovém týdnu tábor rodinný, který
pro sebe a své děti pořádají oldskauti. Podvacáté se skauti vrátili
na tábořiště u Koruny na kraji Slováckého údolí.
Zkraje prázdnin všechny překvapilo nezvykle studené počasí, že
mnozí museli sáhnout i po zimním oblečení. Vždyť nejchladnější
noc spadla teplota pod 5° C! Ale i ti nejmenší zvládli spaní ve stanu a ve druhé polovině se vrátilo pravé letní počasí, takže došlo
i na večerní posezení u ohně s kytarou.
Letošní táborovou hru na téma Vesmír provázel Ottík, zelený
cestovatel z dalekého vesmíru, který u tábora havaroval ve své
vesmírné lodi. Děti pak strávily týden plněním různých úkolů, aby
pomohly svému novému kamarádovi zpátky domů. Každý den se
dostaly na jinou planetu plnou nových překvapení.
Celkem se letošního tábora zúčastnilo 62 táborníků, z toho 38
dětí ve věku od jednoho do 15ti let. Věkový rozdíl dětí ve skupině je o něco náročnější
na přípravu, ale o to zajímavější momenty se naskytnout v průběhu hry. Všichni se účastní
a jsou zapojeni do hry podle svých schopností. V duchu skautských tradic starší pomáhají mladším, a ti menší pak pod jejich dohledem plní úkoly, se kterými se možná doma
ani nepotkají.
Nakonec se dětem Ottíka
přece jen podařilo zachránit,
a ten se mohl vrátit domů.
Všichni ostatní účastníci
ho brzy následovali a i oni
se vydali na cestu ke svým
domovům, aby se někteří
z dětských účastníků, kteří
jsou dnešními skauty, vlčaty
nebo světluškami, o pár dnů
později vrátili na stejné místo prožít nová dobrodružství
na letním táboře. (Oldskauti)
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 SKAUTSKÝ TÁBOR STŘEDISKA BUKŮVKA NA KORUNĚ
Letos se starší děti vydaly na ostrov Madagaskar, kde si měly užít spoustu zábavy
se lvem Alexem, žirafou Melmanem, hrošicí Glorií a zebrou Martym. Cestou je potkalo
nemilé překvapení v podobě pádu
letadla. Letadlo ztroskotalo v Mali
(západní Afrika) a prvním velikým
úkolem dětí bylo dostat se do osady Dogonů, což je etnická skupina
obývající skalní masiv zvaný bandiagarský útes. Osada Dogonů byla
od místa ztroskotání vzdálena celé
tři dny cesty. Cesta byla náročná, počasí ne zcela příznivé, krosny těžké,
ale děti to zvládly na výbornou.
Po příchodu se děti seznámily s domorodci a večer je čekal ceremoniál,
při němž jim Veliký Hogon, vůdce kmene, předal náhrdelník s kančím zubem jako symbol sounáležitosti s ostatními členy kmene.
Další dny čekal děti pestrý program. Na chvíli se staly šamany, jejichž úkolem bylo vzkřísit nemocného soukmenovce, popustily uzdu fantazii při výrobě totemů, vyzkoušely si
vaření oběda na ohni, a také
zapojily své mozkové závity
při debatě na téma minimalismus.
Podvečer posledního dne vyhlásil Velký Hogon letní slavnost. Vše začalo nástupem,
při němž byla vyseknuta sekyra práce a spuštěna státní
vlajka. Následovalo divadlo, děti si nacvičily scénky
na téma „Jak se Velký Hogon
stal náčelníkem“. Vedoucí
zinscenovali hru Afrika z repertoáru Divadla Járy Cimrmana a za zpěvu domorodců, flétny a bubínku jsme celý tábor zakončili táborákem. S hlavou plnou zážitků jsme zalezli
do spacáků a užili si poslední táborovou noc spaním pod širým nebem.
(D. B.)

ˇ
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 POHÁDKOVÝ KARNEVAL S PRVNÍ POMOCÍ V MŠ POSTŘELMOV
Dne 27. 6. 2018 si mohly poprvé děti z MŠ Postřelmov vyzkoušet v karnevalových
maskách první pomoc se zvířátky ze známých pohádek. Vše následovalo po průvodu
v karnevalových maskách obcí Postřelmov.
Na začátku byly děti seznámeny s významem organizace
Českého červeného kříže (ČČK) a popovídaly si s Machem
a Šebestovou o Kapce krve, bezpečnosti a způsobu poskytování první pomoci. Kapka krve, interaktivní hračka ke zdokonalování motorických dovedností, byla v závěru dětem věnována. Mohou si na ní nacvičit zapínaní zipu, zavazování tkaniček
na botičkách, z kapsiček mohou vytahovat bacily a samozřejmě v batůžku na zádech se ukrývají vitamíny a bílé rukavičky
sloužící k nácviku nasazování na ruce.
Na krásné zahradě mateřské školky bylo umístěno 5 stanovišť,
kde mohly děti získat informace o nejběžnějších zraněních, se kterými se mohou v životě setkat (včelí bodnutí, popálenina, úžeh, odřenina, zaskočené sousto). Děti ze základní
školy Postřelmov měly nachystané veršované povídání o zraněních a za podpory členů
ČČK malým dětem vysvětlily, jak zdravotní obtíže ošetřit.
Na konci měly všechny děti za úkol zapískat na darovanou píšťalku, aby vyzkoušely
volání o pomoc. Pískání v jeden okamžik tolika dětí se všem maximálně líbilo a Postřelmov jistě tak nádherný dětský projev radosti dlouho nezažije.
Akce se skutečně vydařila. Děti byly vzorní posluchači, úžasně spolupracovaly, dokázaly
neskutečně improvizovat a pracovat se zadaným tématem.
Učme, prosím, naše děti komunikovat. Komunikovat a nebát se říct si o pomoc v krizových situacích. Naučme je mluvit nahlas a říkat své názory, zkušenosti a přání. Podporujme je. Je to generace, která
přijde po nás.
Přeji pozitivní energii nové generaci v rozvoji sdílnosti, která
se vyvíjí již od samého začátku života v rodinách, mateřských školkách a školách… a je
na nás, jak uchopíme směr vývoje našich dětí ve schopnosti
porozumění, pochopení a uměním zhodnotit možné životní
situace z více úhlů pohledu.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na
projektu: Musíme si pomáhat – Pohádková první pomoc dětem pod ČČK Zábřeh,
Postřelmov. Děkuji za skvělou spolupráci ČČK Postřelmov, Zábřeh, ZŠ Postřelmov, MŠ
Postřelmov a ZŠ Severovýchod Zábřeh. Ocenění patří všem, kteří se byli ochotni účastnit. Jen týmová práce s chutí a bezprostřední improvizací dá vzniknout smysluplnému
projektu. Projektu, který podporuje osvětu první pomoci již od mateřských a základních
škol a vzájemnou interaktivní komunikaci.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
srpen 2018
ˇ
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K připomenutí: Společnost Český červený kříž (ČČK) je
humanitární společností působící na celém území České republiky. Je státem uznanou národní společností
Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní
a zdravotně výchovné. 7 principů ČČK je: Humanita, Nestrannost, Neutralita, Nezávislost, Dobrovolnost, Jednota
a Světovost.
MUDr. Hana Weinlichová
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CENINA, ČELO, DROŽKA, ESKYMÁK, ESO, ETA, GUMA,
HLAVA, HRAD, HÝL, CHLÉB, JEV, JILM, KAPSLE, KOČKA,
R A M Y N A V L A B KLY, KOROPTEV,
KRUH,
B O A K O Č K A Č K KULKA, KYTA K Í P R S C Z N O KA, LASIČKA,
Č E O N T Ě N O A R LARVA, LILIE,
E N A R V A S V N O MAPA, MASO,
MOŘE, META T A U A V R O E P
RO, NOS, OJE,
S N A T K A A P Ž T SAD, OPONA,
A A E Í L L Ý H Ě E ORBA, OSY,
P K K R U H R R V V SAKO, PÍKA,
A K P O K A M A E C POVOZ, PRAVIDLO, PŘE,
M A S O R K O D G O PŮLNOC, RAB Ě H E Š T Ř D U N KETA, STAN,
I P P Ř E Y E E M L STRANA, SŮL,
VATA,
C E N Ě V K E M A Ů SÝR,
VĚC, VĚNEC,
A R P A N I N E C P
VEŠ, VĚŽE.

Minulá tajenka: JAN HUS, CYRIL A METODĚJ

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
srpen 2018

9

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: Ve čtvrtek 2. 8. a ve čtvrtek 16. 8. 2018 bude knihovna zavřená.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásný zbytek léta.

Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé
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Helen Fields – Dokonalé stopy: V odlehlém koutě Skotské
vysočiny shořelo tělo Elaine Buxtonové. Jediné, podle čeho může
policie pohřešovanou právničku identifikovat, je zub a cár zkrvaveného šátku. V tajné místnosti kdesi v Edinburghu mezitím skutečná Elaine Buxtonová vyděšeně křičí do tmy…
John Banville – Moře: Kunsthistorik Max Morden se vrací
do přímořské vesnice, kde kdysi, jako chlapec, trávil prázdniny.
Snaží se tím uniknout před nedávnou ztrátou, ale i čelit traumatům, na která dávno téměř zapomněl. Zestárlý Max, který se
nedávno musel smířit se smrtí své ženy, podniká výlet do vlastní
minulosti i do vlastní rozbolavělé duše.
Magda Váňová – Zapomeň na minulost: Složité rodinné vazby,
které nabízí tři manželství jednoho muže, jsou zdrojem hořkých úvah, ale i možností,
jak začít život ještě jinak. Hrdinův adoptivní syn si bere hrdinovu bývalou třetí ženu,
za svědka se chystá hrdinova druhá žena, a i první žena dává o sobě vědět… Tento složitý propletenec vztahů je východiskem pro rekapitulaci příběhu života lékaře, který se
třikrát snažil o dobré manželství a třikrát musel pokus vzdát, pokaždé z jiného důvodu.
Nora Roberts – Kdo chce víc: Lila dalekohledem pozoruje mladý pár. Přistihla oba
při vášnivé hádce, ta skončí tím, že dívka proletí oknem a zabije se. Lile dojde, že se stala
svědkyní vraždy, a zavolá policii. Případ se zdá jasný – vrahem
nemůže být nikdo jiný než přítel zabité. Jenže bratr podezřelého
si to nemyslí a žádá Lilu o pomoc. On ani Lila netuší, do jak nebezpečné hry se zapletli.
Barbara Wood – Zlatá země: Mladičká Hannah Conroyová
touží věnovat se lékařské profesi jako její otec, ale to je v Anglii
poloviny devatenáctého století pro ženu nemyslitelné, a tak se
po otcově smrti vydává do daleké neprozkoumané Austrálie, kde
doufá začít nový život. Po počátečních přehmatech a zklamáních
se jí v zemi, kde je o zdravotnickou péči nouze, přece jen zvolna
daří prosadit se na jinak čistě mužském poli medicíny. Do jejího
života však vstupuje také láska - nejen k nádherné australské přírodě, ale i ke dvěma mužům, kteří jsou rozdílní jako den a noc.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
srpen 2018
ˇ
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Známe své sousedy?

VÍRA JE NEODMYSLITELNÁ SOUČÁST ŽIVOTA

Ke každé větší obci patřil od nepaměti člověk, který se staral o bolesti a trápení
věřících, dodával jim sílu, naději a těšil je v jejich smutku. Lidé se mu svěřovali
a důvěřovali mu. I když to v dnešní moderní době už platí v omezené míře, přesto je
pan farář v každé obci stále velkou ikonou. Většina z nás jej zná od vidění, ale víme,
proč se dal na kněžskou dráhu, co ho baví ve volném čase nebo odkud k nám přišel?
Na tyto a mnohé další otázky jsem odpověď neznala, a proto jsem se za tím „našim panem farářem“ – páterem Vladimírem Jahnem, vydala. A povídání to bylo velmi milé.

Ráda bych se Vás, pane faráři, zeptala, odkud
pocházíte a kde jste strávil své dětství?
Já jsem místní krajan, narodil jsem se a vyrůstal
v Šumperku. Přes Postřelmov jsem často projížděl jako
student Střední průmyslové školy do Mohelnice.
Kde jste působil před tím?
Na kněze jsem byl vysvěcen v roce 1991. Nejprve jsem
sloužil jako kaplan v Přerově, kde jsem byl dva roky.
Pak mě přeložili do Hustopečí u Hranic na Moravě, tam
jsem měl na starosti čtyři farnosti. Po dvanácti letech si
mě zavolal generální vikář a sdělil mi, že půjdu právě
do Postřelmova. Mám na starost tři farnosti – Lesnici,
Dlouhomilov a Postřelmov. Postřelmov patří pod Zábřežský děkanát, ale do Šumperka
je to blízko. Je velmi příjemné být deset kilometrů od rodičů. Zde jsem již dvanáct let.
Jak často mění kněží svá působiště a jak tu změnu vnímají?
To je na rozhodnutí pana arcibiskupa a každá změna je individuální. Já, když jsem odcházel z Hranicka, tak jsem odcházel s těžkým srdcem. Prožil jsem tam kus života, zvykl
jsem si na to prostředí i na ten kraj. Tam nám bylo dobře. Říkám nám, protože se mnou
spojila svůj život moje rodná sestra, která mi dělá hospodyni. Ale zvykl jsem si za ta léta
samozřejmě i na tomto působišti. Můžu říct, že už se mi tady vytvořil domov, takže když
jdu v noci na záchod, vím, kde hledat vypínač .
Rozhodnutí studovat teologii asi nebývá úplně jednoduché. Co Vás i Vaši sestru přimělo spojit život s Bohem?
Já jsem šel na teologickou fakultu v roce 1986. V té době
nebylo snadné jít studovat teologii. Pracoval jsem tehdy
u Pozemních staveb jako elektrikář. Poté, co jsem si podal
přihlášku na teologii, si mě zavolali na ředitelství a byl z toho
pěkný povyk. Mnoho žen se zajímalo o to, že se už neožením,
od chlapa jsem takovou poznámku nikdy neslyšel. Jako kluk
jsem ministroval a myslím, že každého ministranta někdy
napadne otázka, zda by mohl být knězem. Pak mě tu otázku pokládali šumperští kaplani a ona začala být neodbytnou.
V té době jsem se přátelil s jednou dívkou, která náš vztah
brala velmi vážně, ale u sebe jsem stále přemýšlel, co bude se
ˇ
ˇ
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mnou, až jsem řekl: „Pane Bože, budu Tvůj“. Když jsem se stal knězem, moje nejmladší
sestra se rozhodla, že se o mě bude starat, a zároveň ji zaujala myšlenka, že by také mohla duchovně působit. Dálkově vystudovala teologii v Olomouci a má možnost například
vyučovat náboženství.
Je obvyklé, aby měl kněz na faře hospodyni?
Dřív to bývalo obvyklé, dnes už moc ne. Když je to vlastní sestra, tak to samozřejmě
problém není, ale pokud by to byla nějaká šikovná farnice, tak by to problém být mohl.
Nejlepší je paní v letech, která se o vás mateřsky stará nebo dobrá farnice, která nemá
postranní úmysly, a která vždy taktně odchází do pozadí.
Jak vypadá Váš běžný den?
Jsou věci duchovní a věci úřední. Ráno se modlím breviář a každý den mám mši
svatou. Během dne přicházejí lidé na přípravy – ať už se rodiče připravují na křest dítěte, snoubenci na sňatek nebo se vyučuje náboženství. Z těch úředních věcí je to vedení
účetnictví, péče o farní majetek, žádosti o dotace a spousta dalších věcí. Starám se také
o zahradu. Někdy nevím, kam skočit, ale někdy je celkem klid.
Jsou Vám bližší Vánoce nebo Velikonoce, pokud se to dá vůbec říct?
Oboje svátky jsou nádherné. Obecně se říká, že Vánoce jsou něžné, čisté a krásné.
A Velikonoce jsou vznešené. Nelze říci, co mi je bližší.
Pro kněze je asi čas kolem Velikonoc a Vánoc hodně jiný než běžné dny…
To ano. Jsou zrušené všechny přípravy, chodí se po nemocných se svatým přijímáním,
je hodně zpovědí a hodně bohoslužeb. V zimě to bývá dost náročné. Já mám mnohem
raději léto než zimu, a když je člověk v kostele v neděli od půl osmé do půl jedné v kuse,
je to velmi vyčerpávající.
Z jakých pramenů čerpáte, když připravujete kázání?
Z Písma svatého, z Bible. Při mši svaté se vždy čtou z Bible dva až tři úryvky, a to dává
dohromady nějakou společnou myšlenku. To si pročtu a promyslím „co tím chtěl básník
říct“. Když si vše spojím, tak to tlumočím farníkům. Ve všední dny, kdy se také slaví svátky svatých, třeba vezmu jejich životopis, ojediněle ventiluji i společenská témata.
Máte nějaké koníčky, které se netýkají Vaší práce?
Nejsem kdovíjaký sportovec, ale protože miluji léto, rád chodím plavat. V zimě to bývá na bazén, v létě si zase rád vyjedu
na Krásné. Pohyb je pro mě hodně důležitý. Rád se také podívám na nějaký sci-fi nebo dobrodružný film. Každý večer
pak sleduji v televizi na ČT24 Události, komentáře. Když jsem
byl dítě, rád jsem četl knihy Julese Verna, jejichž témata jsou
mi velmi blízká. Nyní se chystám přečíst velmi zajímavou knihu o vesmíru Elegantní vesmír.
Co říkáte na naši současnou politickou situaci?
To je na hodně dlouhé povídání. Cokoliv řeknu, může zůstat
nepochopeno, protože ten, který si to přečte, neví, co všechno
mám v sobě – zážitky, podněty, úvahy… Co se týče politiky,
každý máme nějaká kritéria. Někdo důchody, někdo školství
a pro někoho je důležitý postoj politiků k migrační krizi.
Pro mě je nejdůležitější to, jak se společnost staví k rodině,
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
srpen 2018
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protože rodina je základ společnosti. Podle mě dělá dobrou politiku ten, kdo podporuje
rodinu, šíří pokoj a podporuje spravedlnost.
Mohl byste nám, pane faráři, říci něco o kostele Svatého Matouše?
Když jsem sem přišel poprvé, zaujala mě jedna zvláštnost.
V každém kostele jsou tři místa – oltář, kazatelna (která
už se nepoužívá) a křtitelnice. A nad křtitelnicí vždy bývá
obraz Jana Křtitele, jak křtí Pána Ježíše. Ale v našem kostele je to jinak. Místo toho klasického výjevu je zde socha
Svatého Metoděje, jak křtí knížete Rostislava. Vloni jsme
v rámci výročí sta let zjevení panny Marie ve Fatimě koupili novou sošku Panny Marie Fatimské a umístili ji na oltář. Pokud se chcete o kostele dozvědět více, odkázal bych
vás na Noc kostelů, kde vám farníci rádi kostel představí.
Jak je to s financováním našeho kostela?
Kostel si musíme financovat sami. Každý týden se mezi
farníky dělají finanční sbírky. Někteří přispívají svou dvacetikorunou týdně, jiní víc
a někteří hodně. Většina lidí si myslí, že má církev po restitucích „peněz jako želez“, ale
to bohužel není pravda. Abychom opravili střechu, varhany nebo cokoli jiného znamená,
že buď si na to vybereme, nebo ne. Je pravda, že jsme dostali dotaci od MAS (pozn. Místní
akční skupina Horní Pomoraví), a také příspěvky od Obce Postřelmov. Všem dárcům,
sponzorům a také Obci bych chtěl vyjádřit veliké díky a Pán Bůh zaplať.
Mluvil jste o opravě varhan. Může na varhany přispět každý?
Samozřejmě že může, budeme velmi vděční. Přemýšleli jsme, jak získat finance, a farníci přišli s nápadem adopce píšťal. Každý si může zaplatit nějakou píšťalu. Dostane
upomínkový list a na kůru pak bude umístěn obraz se jmény dárců a jejich příspěvky.
Ceny jednotlivých píšťal navrhl pan varhanář. Kdyby se adoptovaly všechny píšťaly, tak
bychom vybrali přes pět set tisíc. Jenže oprava varhan nejsou jen píšťaly, ale také měch,
motor, restaurování dřeva… Celá oprava bude stát asi milion sto šedesát tisíc korun.
Pak se musí opravit podlaha pod nimi, což je dalších sto čtyřicet tisíc, a spousta dalších
drobností. Pokud se rozhodnete některou z píšťal adoptovat, tak stačí přijít za mnou.
Každá píšťala má jinou cenu podle jejich velikosti a nutnosti opravy. Můžete si adoptovat píšťalu za deset tisíc korun, ale také za stokorunu. Každá koruna je dobrá.
Kdy by měly být všechny opravy dokončené?
Opravy budou hotové na podzim. Přijede některý z olomouckých biskupů a při mši svaté
je požehná. Odpoledne pak bude koncert, na kterém nám varhany představí organolog,
což je odborník na varhany, který vede veškeré jejich opravy. Čímž všechny srdečně zvu
jak na slavnostní bohoslužbu dopoledne, tak na odpolední varhanní koncert. Termín je
však ještě v jednání.
Co byste nám řekl závěrem?
Jsem moc rád, že jsme si spolu mohli popovídat, a že mohu touto cestou oslovit více lidí.
Moje touha je vyprávět lidem o Pánu Bohu a lásce Pána Ježíše. Křesťanství je nádherná
myšlenka a dělá lidi šťastnými.
(P. B.)
Děkuji Vám za rozhovor.
ˇ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Na konci školního roku, ještě před odjezdem dětí na prázdniny, se žáci 4. třídy společně
s třídní učitelkou Alenou Rakovou rozhodli
potěšit nejen rodiče a prarodiče, ale také
klienty „Penzionu U lípy“. Zkompletovali
učivo
českého
jazyka,
vlastivědy
a estetické výchovy a vytvořili úžasné
pásmo „Po hanácke sobě dopnem“
týkající se našeho regionu. Dopoledne
zavítali do penzionu, odpoledne pak
předvedli své pěvecké i herecké umění
na besídce, kterou spojili i se svátkem
matek a otců. Předáním dárečku vyjádřili
rodičům svůj dík za jejich lásku a péči.
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„Zazvonil zvonec a pohádky je konec…“
Příběh psaný školní křídou, který trval
krásných devět let, je u konce. Žáci 9. A
dostali své poslední vysvědčení na naší škole
a vydávají se „psát své příběhy“ někam jinam…
S učiteli, mladšími spolužáky i rodiči se
rozloučili tradičně, zábavným a vtipným více
jak hodinu trvajícím vystoupením v kulturním
domu. Snad si na naši školu alespoň občas
vzpomenou… A my jen můžeme říci: „Ať se
vám, holky a kluci daří!“ (I. P.)
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
srpen 2018
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
srpen 2018
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Sport

TJ POSTŘELMOV – oddíl kopané

V srpnu bude prvními zápasy zahájen nový fotbalový ročník 2018/2019. V novém
ročníku bude naši obec reprezentovat pět mužstev. Tři mládežnická a dvě mužstva
mužů. V okresních soutěžích bude hrát „B“ mužstvo mužů, mladší žáci, starší přípravka
a mladší přípravka. „A“ mužstvo mužů bude hrát I. B třídu krajského přeboru.
Zveme vás na první utkání našich mužstev:
Sobota 4. 8.
17,00 hod. muži A		
Postřelmov – Bludov
Sobota 11. 8.
17,00 hod. muži A		
Jindřichov – Postřelmov
Neděle 12. 8.
17,00 hod. muži B 		
Postřelmov – Malá Morava
Sobota 18. 8.
14,00 hod. muži A		
Postřelmov – Nový Malín
16,30 hod. muži B		
Postřelmov – Leština B
Středa 22. 8. – okresní pohár FAČR
17,00 hod. muži A		
Postřelmov – Leština
Sobota 25. 8.
13,00 hod. starší přípravka
Hor. Pomoraví – Postřelmov
14,00 hod. muži A 		
Postřelmov – Štíty
16,30 hod. muži B		
Postřelmov – Libina B
Neděle 26. 8.
10,00 hod. mladší přípravka Zábřeh – Postřelmov
10,00 hod. mladší žáci		
Leština – Postřelmov
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