STŘELA
V TOMTO VYDÁNÍ:
 Zastupitelstvo obce
 Beseda Zdeňka Doubravského
 posezení s muzikou
 Oprava varhan
 Rozhovor
Kristýna Jílková

Zpravodaj obce Postřelmov
číslo 3, Březen 2018

Obec informuje

ZASTUPITELSTVO OBCE ZE DNE 19. 2. 2018

Zastupitelstvo obce schválilo:
– Pozastavit realizaci akce „Víceúčelový areál pro výcvik IZS a sportovní
aktivity mládeže“.
– Rozpočtové opatření č. 1 obce Postřelmov na rok 2018.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
– Vyplacení odměn členům volební komise z rozpočtu obce dle návrhu „Petice
za spravedlivé odměny členům volebních komisí“. (Volby prezidenta ČR konané
12. – 13. 1. 2018 a 26. – 27. 1. 2018).
Zastupitelstvo obce uložilo radě obce:
– Zajistit změnu projektu části: hygienické zázemí s krytou tribunou, ozvučení,
ochranné sítě.
Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce OÚ a webových stránkách obce.
Se zápisem z jednání zastupitelstva obce se můžete seznámit na OÚ.

POPLATKY ZA ROK 2018
Název poplatku

výše		
splatnost
— vyúčtování vodného a stočného za II. pololetí 2016
do 31. 3. 2018
U úhrady vodného a stočného uvést variabilní symbol dokladu!
— poplatek za psa
200,- Kč/rok
do 30. 4. 2018
— komunální odpad
460,- Kč/osoba/rok		
do 31. 10. 2018
		 variabilní symbol — prvních 6 číslic rodného čísla
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800

SVOZ PLASTŮ

Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude proveden v pondělí 5. března 2018.

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 3. 3. od 8.30 hod. do 12.00 hod.
a ve čtvrtek 15. 3. 2018 od 12.30 hod. do 17.00 hod. V místě zpětného odběru lze
odevzdat i oleje a tuky z domácností (potravinářský olej ze smažení a pečení).

UKLÁDÁNÍ VĚTVÍ

Větve z ořezu stromů lze uložit do vyhrazeného prostoru u zahrádkářské osady v části
Vyhnálov. Místo je určené pouze pro uložení větví!

JARNÍ ÚKLID
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Obracíme se touto cestou na občany s prosbou, aby pomohli s jarním úklidem veřejného prostranství v okolí svého bydliště. Odvoz smetí z úklidu zajistí pracovníci obce
po předchozí dohodě na OÚ – tel. 583 480 718. Děkujeme.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,brezen
2018
ˇ
ˇ
ˇ

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 9. 3. 2018 od 8.00 hod. do 13.00 hod.
bude přerušena dodávka elektřiny do některých domů v těchto částech obce (ulice):
1. máje, Nová, Novodvorská, Vyhnálovská, Brachtlova, Komenského, Krátká, Mírová,
Pod Lipami, Potoční, prof. Jursy, V Kopci, Závořická.
Více informací získáte na odkazu společnosti ČEZ http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html nebo v informační vitríně ve středu obce, kde budou nemovitosti
s čísly popisnými uvedeny.

INVESTIČNÍ AKCE V OBCI

Volné vstupenky si můžete vyzvednout i na pokladně OÚ.

S příchodem blížícího se jara se začínají rozjíždět nové investiční akce. V březnu budou
zahájeny rekonstrukce chodníků – v ul. Žerotínova (obě strany) a v ul. Osvobození (pravá strana). Termín ukončení prací je do 30. června 2018. Žádáme tímto občany, kterých
se tato rekonstrukce dotkne o trpělivost a shovívavost vzniklých s určitým omezením
při užívání dotčených komunikací. Na tuto akci byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 %.
Začátkem března budou zahájeny stavební práce na akci „Rekonstrukce domu č. p. 10
v Postřelmově na sociální byty“ (vybudování 6 malometrážních bytů), na kterou byla
získána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 85 %.
Termín dokončení prací je do 31. 10. 2018.
Ve věci dlouho diskutovaného fotbalového stadionu a na základě jednání zastupitelstva
obce bylo rozhodnuto o pozastavení akce a úpravě projektové dokumentace (hygienické zázemí s krytou tribunou, ozvučení a ochranné sítě). Projektová dokumentace bude
aktualizovaná s ohledem na funkčnost podle potřeb fotbalistů a především na snížení
provozních nákladů a energetické náročnosti budovy.

ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
brezen
2018
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GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV. MATOUŠE
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o probíhající generální opravě varhan
v našem farním kostele sv. Matouše.
Varhany z r. 1889 jsou dílem varhanářského mistra Karla Boromejského Antonína
Neussera z Nového Jičína. Podle odborného posudku se jedná o jedno z jeho nejlepších
děl, které by případně mohlo být zařazeno mezi naše kulturní památky. Po více než
stoletém provozu s pouze občasným servisem je nástroj značně opotřebovaný jak
funkčně, tak i vzhledově. Dřevěné části jsou silně napadeny červotočem.
Proto se naše postřelmovská farnost po několika letech sbírek pustila v loňském roce
do generální rekonstrukce varhan. Dílo je finančně velmi náročné a vyžaduje i úpravu
kúru. Proto nabízíme nejen farníkům, ale všem občanům Postřelmova možnost „adopce
píšťal“ pro obnovené varhany.
Dárci (jednotlivci, rodiny, skupiny, organizace a firmy) po zaplacení obdrží pamětní
list a potvrzení o daru pro odpočet daně. Všichni dárci budou uvedeni na webových
stránkách farnosti a po rekonstrukci varhan na pamětní desce na kúru kostela.
Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je v září tohoto roku a týden
po postřelmovských hodech by měly být obnovené
varhany slavnostně požehnány, aby sloužily nejméně
dalších sto let nejen k liturgickým obřadům, ale
i dalším kulturním účelům.
Děkujeme vám všem, kteří se rozhodnete podpořit
tento záměr. Věříme, že největší odměnou nám bude
pocit hrdosti, že naším přičiněním se v naší obci
obnoví dědictví po našich předcích.
Bližší informace o varhanách se seznamem píšťal
najdete ve vývěsní skříňce farnosti v centru obce.
Kontakty:
Mgr. O. Vladimír Jahn (duchovní správce farnosti)
RNDr. Dagmar Jílková (za ekonomickou radu
farnosti) tel. 737 33 88 40
Mgr. Robert Poisl (varhaník) tel. 732 242 211

 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,brezen
2018
ˇ
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

 HASIČI VŠEM ŽENÁM K MDŽ
Sobota 10. 3. 2018, 14.00 hod., areál hasičské zbrojnice
Zveme všechny občany na pečení makrel k významnému dni 8. března.

Akce

10.

 POSEZENÍ S ROZMARÝNKOU
Neděle 11. 3. 2018, 14.00 hod., malý sál KD, vstupné 20,- Kč
Srdečně vás zveme na posezení s dechovou hudbou Rozmarýnka, které se uskuteční
k oslavě Mezinárodního dne žen. V rámci akce vystoupí žáci pod vedením pana učitele
Hájka a rapotínská taneční skupina MARLY.

11.

 KINOKAVÁRNA: VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Neděle 11. 3. 2018, 15.00 hod., KD, vstupné 40,- Kč
Kanada/USA/Jižní Korea, 92 min.
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/Komedie
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými
přáteli zabránit starostovi Lakton City zbourat jejich domov
kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku.

11.

 ZABIJÁK A BODYGUARD
Neděle 11. 3. 2018, 18.00 hod., velký sál KD,
vstupné 40,- Kč
USA, 2017, 118 min. Akční/Komedie/Thriller
Režie: Patrick Hughes. Hrají: Ryan Reynolds, Samuel
L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, a další
Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta,
nájemného vraha, který musí svědčit u Mezinárodního
soudního dvora. Aby se včas dostavili k soudnímu řízení, musí oba zapomenout na to, že jsou tak trochu jiní…

11.

20.

 BESEDA ZDEŇKA DOUBRAVSKÉHO:

Severomoraváci za Velké války v ruském
blátě a v žáru jižního slunce.

Úterý 20. 3. 2018, 18.00 hod., KD, vstupné 50,- Kč
„V ruském blátě a v žáru jižního slunce“ je titul a podtitul
druhého dílu trilogie seznamující s osudy vojáků v rakousko-uherských uniformách na frontách první světové války.
Publikaci vydává Vlastivědné muzeum v Šumperku. Autor
Zdeněk Doubravský tentokrát zavede čtenáře do Ruska v roce
1915 a v první polovině roku 1916. Budou svědky postupu
vojsk Centrálních mocností carským impériem a následného
dlouhodobého uvíznutí v zákopech. Pozornost je opět věnována bojové cestě 13. zeměbraneckého pluku a zvláště 93. pěšího pluku šumperského. S 1. praporem 93. pěšího
pluku čtenáři tentokrát zavítají na italskou frontu a budou moci poznat nelidské podmínky bojů u řeky Soči i působení praporu v Alpách v letech 1915 a 1916.
ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
brezen
2018
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 NOC S ANDERSENEM 2018
Pátek 23. 3. - 24. 3. 2018, 17.00 hod.,
knihovna a prostory KD
Oblíbená Noc s Andersenem se letos uskuteční již
po osmnácté. Tentokrát bude tématem známá parta z knih Jaroslava Foglara Rychlé šípy, jelikož letos
uplyne osmdesát let od chvíle, kdy Rychlé šípy
poprvé vyšly. Pohádková noc je určena přihlášeným dětem, které navštěvují čtvrtou nebo pátou
třídu postřelmovské školy, a dětem, které jsou
čtenáři naší knihovny.

23.

 ODPOLEDNÍ POSEZENÍ

24. S POSTŘELMOVSKOU MUZIKOU

Sobota 24. 3. 2018, 14.00 hod., malý sál KD,
vstupné 50,- Kč
Hudební host – Skupina
TO JO – pražské lidové
písně. Občerstvení formou domácích specialit
zajištěno.

 DIVADLO BRATRUŠOV: HLOUPÝ HONZA
Neděle 25. 3. 2018, 15.00 hod., KD, vstupné 50,- Kč, děti 30,- Kč
Klasická pohádka pro malé i velké. Představení se mělo konat v únoru, ale z důvodu
nemoci bylo přesunuto na 25. 3. 2018.

25.

 PROJEKCE FILMU S LÁSKOU VINCENT
Čtvrtek 29. 3.2018, 19.00 hod., malý sál KD, vstupné 50,- Kč
S láskou Vincent. 88 minut dlouhý film na motivy
dopisů, jež malíř Vincent van Gogh (1853-1890) posílal zejména svému bratrovi, vychází z překreslení
a animace mistrových obrazů. Na nových olejomalbách
se podílelo 125 výtvarníků. Autorkou celého konceptu je Polka Dorota Kobielová. S láskou Vincent vznikl
v době, kdy řešila, co dál s filmařskou kariérou. Její cíl
záhy nabral jasné obrysy: vyrobit film, který bude doslova jako malovaný. V rámci hledání inspirace si znovu přečetla dopisy, které psal Vincent van Gogh svému
bratrovi. Zaujalo ji, že malovat začal až v devětadvaceti. Pomyslela si, že by z toho mohl být skvělý příběh,
a rozhodla se, že jeho obrazům vdechne život…
Pro milovníky kvalitního filmu. Tentokrát v komorním prostředí. Účast pro omezený počet
diváků a pouze na předprodej v pondělí a středu od 15.00 do 18.00 hod.

29.
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,brezen
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Připravujeme

DIVADLO ARTUR:
HLEDÁM MILENCE, ZNAČKA SPĚCHÁ

Neděle 29. 4. 2018, 18.00 hod., vstupné v předprodeji 200,- Kč, na místě 300,- Kč
Hrají: Jindra Kriegel, Eva Decastelo, Lucie Linhartová, Bořek Slezáček, Vlasta Korec
a Josef Hervert.

Ohlédnutí

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Kristýna Petříková a Julie Petříková jsou mohelnické autorky. Je milé, že vystavuje
současně maminka a dcera. Paní Kristýna prožila krásné dětství v divadelně založené
rodině. Pohybovala se uprostřed divadelních kostýmů a rekvizit, a snad i to ji později
ovlivnilo na její cestě. K barvám a hedvábí si přivoněla až v dospělosti, a právě hedvábí ji
chytlo za srdce. Od té doby uteklo dost času a výrobky paní Kristýny pronikly do světa.
Najdeme je v Kanadě, Rusku, Číně,
Rakousku i Itálii. Nikdy nebyla
na žádném kurzu a vším si musela
metodou pokus - omyl projít sama.
Díky svému koníčku poskytla
umělecké zázemí i své dceři Julii.
Ta s ní odmalička zkoušela hrátky
s hedvábím, kreslila a vyráběla
různé dárečky a šperky. Před třemi
roky si půjčila tatínkův fotoaparát
a od té doby se začíná na svět kolem
sebe dívat přes optickou čočku. Fotí
přírodu a svoje kamarády. Zkušenosti
získává u svého táty, který je náruživý
fotograf. Nyní se chystá na studia
fotografie.
Videoreportáže z obecních akcí naleznete na YouTube - Postřelmov žije. Informace
o chystaných akcích a fotografie naleznete na Facebooku - Postřelmov žije.
ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
brezen
2018
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Na rodině Petříkových je krásné to, že jejich dům je plný barev, štětců, hedvábí, kousků
dřeva a také hudebních nástrojů, které hlava rodiny s oblibou vyrábí. Zkrátka je to
báječná a tvořivá rodina. Vernisáž byla obohacena krásným Julinčiným zpěvem a sama
se doprovodila na ukulele. Právě zpěv patří mezi další její velké koníčky. Srdečně zveme
na milou výstavu. Výstava potrvá do 20. 3. 2018. (Z. H.)

 KLUB DŮCHODCŮ
Ani v zimě nezahálíme. Pokud nám počasí dovolí, stále někam vyrážíme po okolí nebo
i někam dál, tak, jako tomu bylo nedávno,kdy jsme se vydali do Velkých Losin
na prohlídku termálních lázní. Výlet jsme zakončili návštěvou mini pivovaru Zlosin.
Budeme rádi, když se k nám přidáte. Datum vycházek je vždy s předstihem vyvěšen
na nástěnce Klubu důchodců. (E. P. )
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 SETKÁNÍ UČITELŮ DŮCHODCŮ Z OKRESU ŠUMPERK
Je již tradicí, že se každý měsíc v kulturním domě setkávají učitelé z celého okresu.
Vždy si setkání zpříjemní nějakým
malým kulturním vstupem. Tentokrát se
o jejich kulturní zážitek postaraly děti
z hudebních kroužků KD Postřelmov.
Pěkným zpestřením bylo vystoupení
zpěvaček Viktorie Švubové a Kristýny
Honemannové ze třídy pana učitele
Milana Hájka a klavíristky Anežky
Chaloupkové ze třídy paní učitelky
Kateřiny Morávkové. Vystoupení děvčat
bylo vřele přijato a hlavně muzikálové
písně oceněny velkým potleskem. (Z. H.)
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,brezen
2018
ˇ
ˇ
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 KONCERT KPH
Koncert
houslisty
Leoše
Čepického s dcerou Alžbětou
potěšil po dlouhé době právě
příznivce smyčcových nástrojů.
Poslední dobou se u nás již
představilo více talentovaných
pokračovatelů slavných rodičů.
Jde vidět, že i v tomto případě
nepadlo jablko daleko od stromu.
Alžběta se sice nerozhodla pro
profesionální dráhu umělkyně,
ale výborně svého otce na jevišti
(Z. H.)
doplňovala.

lékaře a politika. Jeho literární
činnost je však již méně známá.
Autor diváky mile překvapil
čtením vtipných ukázek ze svých
literárních překladů.
Beseda zahrnovala seznámení
s celou jeho tvorbou. Od překladů
anglické poezie po překlady
prózy anglicky a německy píšících
autorů až po vlastní tvorbu. Pořad
hudebně doprovodil příjemnou
hudbou pan Robert Poisl. Na závěr
následovala autogramiáda a velmi
vřelé povídání s autorem. (Z. H.)

 LITERÁRNÍ SETKÁNÍ
Netradiční prostředí jeviště se stalo místem
příjemného setkání s panem Miroslavem
Mackem, autorem celé řady literárních
překladů.
Diváky sem přilákalo vydání oficiálního
pokračování Saturnina. Kdo by neznal
dílko brilantního spisovatele a humoristy
Zdeňka Jirotky. Knížka se postupem času
stala legendou a zdobí knihovny nejedné
české domácnosti. Proto je hezké vědět,
že vznikl nápad napsat pokračování této
knihy a vítězem konkurzu s cílem najít
toho nejlepšího, se stal právě pan Miroslav
Macek, kterého známe především jako

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

STOLETÝ PŘÍBĚH JEDNOHO ŽIVOTA

Paní KRISTÝNA JÍLKOVÁ se 10. března dožívá sta let. Narodila se ještě za Rakouska
Uherska, před vznikem Československa, prožila První republiku i Druhou světovou
válku. Pochází ze šesti sourozenců a narodilo se jí pět dětí. Když jsme za ní dorazili
na smluvenou návštěvu, překvapila nás vitalita milé, usměvavé paní, která, ač již několik let nechodí, rozhodně na svůj věk nevypadá.

10

Narodila jste se před sto lety…
Narodila jsem se v březnu, ve stejný den jako syn
císaře Karla I. arcivévoda Karel Ludvík Rakouský.
Pak přišel v říjnu konec monarchie. Protože tatínek
pracoval u dráhy, bydleli jsme s rodiči ve strážním
domku kousek od dnešního zdravotního střediska,
později jsme se přestěhovali na ulici Pod Lipami.
Máte nějaký recept na dlouhověkost?
Nemám, jak to přišlo, tak se žilo. Když jsem odešla
v 53 letech do důchodu, tak jsem pak ještě deset let
pracovala. Doma jsem měla malé hospodářství, tři
kozy a pole, o které jsem se starala. A po večerech
jsem šila. Taky jsem hodně pracovala na zahradě.
Ještě před těmi pěti lety, než jsem přestala chodit,
jsem okopávala i brambory. Jedlo se vždycky to,
co bylo, nikdy jsem o nějaké zdravé stravě nějak zvlášť nepřemýšlela.
Čím jste se vyučila?
V roce 1936 jsem se vyučila švadlenou a později prodavačkou. Udělala jsem si také pedagogické zkoušky,
abych mohla v Postřelmově učit učně. Do obecné školy
jsem chodila tam, kde je teď pošta a potom na měšťanku. Za války jsem šila, ale abych nemusela jít pracovat
do Německa, odešla jsem šít po domech do Olomouce.
Na které období svého života nerada vzpomínáte?
Na konec druhé světové války. To jsme zrovna bydleli
v Grygově. Němečtí vojáci utíkali před ruskými - byla
to hrozná řež. Měla jsem už dvě děti a s nimi jsem se
schovávala ve sklepě. Bylo to strašné. Ti chudáci vojáci, sotva osmnáctiletí chlapci, přiběhli za námi těžce zranění do toho sklepa, byli úplně vyřízení. Trochu
jsme je ošetřili, a pak museli pryč. Ráno jsme ze sklepa vylezli - všude byli mrtví koně i lidé. Němci měli
s sebou na útěku jenom trochu jídla, a i to jim Češi brali.
Naopak určitě ráda vzpomínáte na dětství. S čím jste si jako dítě ráda hrávala?
Abych Vám řekla pravdu, tak jsme si nehráli a hračky jsme neměli. V zimě jsme si uvázali
na nohy polínka a bruslili jsme. V létě jsme se chodili koupat na potok.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,brezen
2018
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Váš tatínek také bojoval ve válce, ale v té první světové…
Tatínek narukoval a zajali ho v Itálii. Vyprávěl, jak jednou mašírovali, a on v příkopě našel v peřince dítě. Dlouho ho nosil s sebou, cumlat mu dal kapesník namočený v cukru.
Ostatní mu říkali, ať dítě zahodí, ale on je pořád nosil s sebou. Pak našel jednu starou
ženu a dítě jí dal a nosil jim jídlo. Než tenkrát odjel z Itálie, tak holčička už chodila.
A co vaše vlastní děti?
Měla jsem pět dětí. Dvě děvčata a tři chlapce. Děti byly hodné a učily se. Všechny udělaly
školu podle svých schopností. Dana má průmyslovou školu, Mařenka je zdravotní sestrou, Jan i Rudolf se vyučili zámečníky. Rudolf později pracoval u dráhy a pak byl u hasičů.
Nejmladší Milan se stal doktorem přírodních věd a kandidátem věd. Byl úspěšným chemikem, to byl velmi chytrý chlapec. Založil v Postřelmově laboratoř. Děti se o mně moc
hezky starají. Dana je tady se mnou celý den. Všichni
jsou na mě moc hodní.
Současný svět hodně ovlivňuje technika. Jak jste
na tom s technikou Vy?
Když jsem byla malá, nebyla ani elektrika, šila jsem
při petrolejové lampě za dvacet korun týdně. S počítačem jsem se nikdy pracovat nenaučila, ale telefon
používám.
Blíží se Velikonoce, vzpomínáte na to jak se udržovaly zvyky za Vašeho mládí?
To byla sláva, to byly průvody a procesí. I na Boží tělo,
to bylo drůžiček. Nebo na Kácení máje byly také krásné průvody, když se chodilo s vršíčkem. To už dneska
není. I Hody se hodně slavily.
Chodívala jste na plesy?
Tenkrát to tak nebylo. Kdo neměl víc jak dvacet
let, tak na plesy nemohl chodit. A chlapci nechodili
do hospody, to neexistovalo.
A co ráda děláte teď?
Hrozně ráda čtu, hlavně historické romány a detektivky. Taky se ráda dívám na televizní
soutěže a sleduji zprávy. Zamlada jsem hrávala ráda divadlo a později jsem hodně cestovala, hlavně do lázní, tam jsem jezdila každý rok. Byla jsem v Mariánských lázních,
Piešťanech, Bardějově, Trenčianských Teplicích, Turčianských Teplicích a mnohých dalších. Byla jsem i v Lurdech, ve Francii, v Římě a také ve Vatikánu přímo u papeže. Bylo to
tam nádherné, samý mramor. Když přišel papež do audienční síně, byl takový útlounký,
skoro jak přízrak. To se nedá popsat, jaký to na mě udělalo dojem. Byl to neskutečný
zážitek - říkal nám, že není potřeba často chodit ke zpovědi, ale důležité je dělat dobré
skutky. Věnoval nám skoro půl hodiny. Viděla jsem toho v životě opravdu hodně.
Co byste doporučila lidem, kteří by se také rádi ve zdraví dožili takového věku?
Dokud člověk pracuje, tak mu ten čas úplně jinak utíká, než když nic nedělá, otravuje se
a nudí. A když něco dělá a daří se mu, tak z toho má radost a všechno je lepší.
Mockrát děkuji za rozhovor a k Vašim krásným narozeninám Vám přeji jménem redakční
rady, zaměstnanců obce i občanů vše nejlepší, hodně zdraví a životního elánu. (P. B.)
ˇ
ˇ
ˇ
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KNIHOVNA
OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ: 9.00 – 12.00 hod.,

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

Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé
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Ellen Marie Wiseman – Tmavé stěny Willardu: Izzy je sedmnáct a je poloviční
sirotek. Žije u pěstounů a okolnosti smrti jejího otce jsou víc než tragické. Nešťastná
dívka najde vítané vytržení, když v místním zrušeném psychiatrickém sanatoriu najde
starý deník. Objeví v něm okno do své vlastní minulosti. – Claře Cartwrightové bylo
v roce 1929 právě osmnáct let. Pátrání po Clařině osudu přiměje Izzy přehodnotit vlastní
životní rozhodnutí – s šokujícími důsledky.
Josef Formánek – Dvě slova jako klíč: Osudy lidí z různých koutů světa magicky
se propojující v jednu řeku nekonečně plynoucího přítomného okamžiku a konečného
rozhodnutí hlavního hrdiny Teodora D. Příběh o lásce, vině a smíření. Hledání smyslu
života se v této knize dostává až k hranici tajemného, kde se realita rozpouští v iluzi.
Jonas Jonasson – Zabiják Anders a jeho přátelé (a sem
tam nepřítel): Johan Andersson – nazývaný jednoduše
„zabiják Anders“ – je čerstvě na svobodě. Potřebuje novou
práci a stejně tak přátele. Do rány mu přijde vychytralá
pastorka Johanna Kjellanderová, která se kvůli svému ateistickému smýšlení ocitne na dlažbě. Společně s hotelovým
recepčním Perem Perssonem založí „Agenturu pro ubližování na zdraví“ se zabijákem Andersem v roli smluvního násilníka. Kšefty běží báječně. Dokud se zabiják Anders nezačne ptát po vyšším smyslu toho všeho, nezačne se najednou
zajímat o boha a nezačne být laskavý a mírumilovný. Jenže
bossové stockholmského podsvětí s ním mají nevyřízené
účty a zabijáka Anderse i s jeho přáteli pořádně zmáčknou…
Jan Bauer – S cejchem vraha: Mordy v časech císaře
Rudolfa II. Lukáš Trobl z Květnice se po studiích na evangelické univerzitě v Heidelberku vrací do Čech a uchází se o místo na císařském dvoře.
V malostranské krčmě se dostane do hádky s vlašským alchymistou. Přes císařský zákaz
soubojů se muži utkají a Lukáš svého soupeře lehce zraní. Druhý den ráno je Lukáš
zatčen, neboť jeho protivník je nalezen mrtev.
Günter Koschorrek – Nezapomeň na zlé časy: Günter K. Koschorrek nebyl vojevůdcem, ani vědcem nebo historikem. Válku prožíval jinak než ti ve štábech nebo
na velitelských stanovištích. Bylo mu 19 let, když byl povolán do války v její nejhorší
fázi a ta mu ukázala svou neúprosnou tvrdost. Nacistický režim, který nelítostně sledoval své cíle, donutil celou generaci přísahat mu věrnost a hanebně zneužil její ideály. Čtenáři se dostává do rukou deník obyčejného vojáka wehrmachtu, který narukoval
na podzim 1942 do armády a byl nasazen na východní frontě. Popisuje své zážitky
z bojů, ale také každodenní život vojáků.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,brezen
2018
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Daniel Palmer – Zoufalec: Gage Decker si stále klade vinu za autonehodu, která si
vyžádala život jeho manželky a malého syna. Pak se však seznámí s Annou, která moc
dobře chápe jeho zármutek. Do roka se s ní Gage ožení, jeho pracovní kariéra vzkvétá
a oba jsou připraveni stát se rodiči. Po tragickém potratu zahajují dlouhý proces adopce,
až jim osud přivede Lily, mladou těhotnou dívku bez domova, která přistoupí na návrh,
aby své dítě přenechala Anně a Gageovi výměnou za finanční pomoc. Dohoda všem zúčastněným vyhovuje. Ovšem jakmile Lily vstoupí do jejich životů, něco se začíná kazit…
Jodi Picoult – Čas odejít: Jenna se nikdy nevzdala naděje, že jednou najde svoji mámu
Alici. Ta totiž zmizela, když její kolegyni v rezervaci udupal slon. Anebo to bylo celé jinak? Jenna byla tehdy ještě maličká, přesto celé ty roky touží matku najít. Nevěří totiž,
že by ji jenom tak opustila. Zkouší cokoliv, jen aby celé záhadě přišla na kloub. Někdy
se však i jasné odpovědi mohou docela zamotat a svět nemusí být takový, jaký se zdá.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Postřelmov připravuje v rámci oslav 50. výročí otevření MŠ

VÝSTAVU DOBOVÝCH HRAČEK.

Prosíme tímto občany o spolupráci. Máte-li doma staré (dobové) hračky
a rádi byste je zapůjčili na tuto výstavu, přineste je prosím do mateřské
školy, a to nejpozději do 30. 4. 2018. Děkujeme.

Osmisměrka

Hledejte slova: CÍL, CAR, DĚD, DEKL, DROGA, DO-

PAD, ERB, FILM, FORMA, GUMA, HALA, HŮL, CHATA,
D K A T O V I
Ž JARO, LUP, LAVIN B C E L Á V Ě Ž Ř Í V T F N NA, LÍH, LÉTO,
KOLO, MÁTA, NÁA E M A N Z Ý V P L Í Á I O Á
RODY, NARÁŽKA,
R C D Ě D E R R D T B L Z R R NOSY, OBR, OBÁ Á N U P A O Y R O M A I M O ZORY, OBYDLÍ,
Ž R CH U H S B P R O T S L A D OČI, OKOLÍ, PRŮPOVÍDKA, PRÁK P L V L O E É D Á K Ž Ů S Y
CE,
PROSLOV,
A L A O K U K E M D N E H B Ě PILA,
ROSA,
Y P V C Í Á K A E C A R M R T RISK, RUS, REŽ,
R Á I C Í L L K M A K P U E Š SÍDLIŠTĚ, STAV,
O H N L R S O D Á U S S O T I SYMBOL, SEDLÁK, SRP, TÁBOR,
Z H A K A L O K E A G O R D L
ÚNOS, VZDUCH,
B É Í L O R Č N O S Y U R P D VÁLEC, VÝZNAM,
O T É L A B I C Ú A T A CH E Í VÝROBEK, VRAH,
S T A V J A R O L O B M Y S S VRYP, VÍTR, VĚŽ,
ŽIVOT.
Tajenka z minulého zpravodaje: ÚNOROVÁ VODA - PRO POLE ŠKODA
P
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ˇ
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INZERCE

Přihlaste se k ZP MV ČR

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Novinky v nabídce fondu prevence
•
•
•
•
•

Nově příspěvky na sportovní aktivity pro všechny
Rozšířený program pro dárce krve
Možnost postoupení příspěvku z rodiče na dítě
2 týdny ve vysokohorském prostředí pro chronicky nemocné děti
Podpora odvykání kouření

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí od 1. ledna
do 31. března, mezi našimi spokojenými pojištěnci vás přivítáme
od 1. července stávajícího roku.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.zpmvcr.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zcela výjimečně tentokrát začneme sportem! 23. ledna se osm nejlepších žáků z naší školy,
kteří plnili Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), zúčastnilo Moravského
atletického pětiboje konaného
v
Brně.
Jejich
sportovní
snažení přišla podpořit spousta
olympioniků, například Šárka
Kašpárková, Štěpán Janáček nebo
Michal Pogány. Naše družstvo
soutěžilo v tomto složení: Radim Vlk,
Zuzana Winklerová (4. tř.), Kristýna
Drozdová, Vojtěch Bartoš, Jakub
Glet (6. tř.), Anežka Chaloupková,
Adriana Poliščuková, Slávek Vepřek
(7. tř.). Všichni malí sportovci, a tedy
i naše výprava, museli zvládnout pět disciplín – trojskok z místa, hod medicimbalem,
skoky přes švihadlo, sedy x lehy a driblink basketbalovým balónem… a skončili
na krásném 12. místě! Neuvěřitelného výsledku dosáhl Radim Vlk, ve své kategorii obsadil
2. místo, ale za zmínku stojí i výkon Anežky Chaloupkové a její 3. místo v trojskoku, čímž
překonala většinu kluků! Ambasadorem celé akce byl Michal Navrátil, medailista „Red
Bull Cliff Diving Světové Série“ a vícemistr
světa z Budapešti. Žáci si přivezli kromě
skvělých zážitků také medaile, diplomy,
trička s podpisy a spoustu fotek, které
jim budou připomínat atmosféru této
jedinečné sportovní události. Tak co,
vy ostatní, není to pro vás dostatečná
motivace pro příští rok?
Postavil jsem sněhuláka na stráni…
Tak začíná jedna známá dětská písnička.
Děti by stavěly, ale neměly z čeho.
Sněhové vločky vyhlížely marně. Jednoho
dne, zničeho nic, se však
obloha zatáhla… a začalo
sněžit… To bylo radosti!
Za chvíli však školákům
mírný kopeček u školky
přestal stačit, a tak se
společně s instruktory
z řad učitelů vydali koncem
ledna na třídenní „malý
lyžák“ do Zborova, kde si
sněhu, lyžování a zábavy

ˇ
ˇ
ˇ
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zpravodaj obce Postrelmov,
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s kamarády užili až až. Všech 43 žáků 3. - 5. třídy zvládlo základní lyžařské dovednosti
na pěkně upravené sjezdovce se dvěma vleky v pohodě a bez úrazu! Poslední den
proběhl závod družstev ve slalomu, vyhodnoceni a odměněni byli ti nejlepší. A i ti, co stáli
na lyžích letos poprvé, mají být na co pyšní! Dětmi oblíbený a vždy dlouho očekávaný
„malý lyžák“ by se nikdy neobešel bez pomoci ochotných rodičů! Bez Pavla Holíka,
lyžařského instruktora, bez Vladimíra Lozyňského, „chytače“ začátečníků, a dalších,
kteří přijeli alespoň na den a pomohli, kde se dalo. Vážíme si toho a děkujeme!
Ještě v měsíci lednu proběhla ve třídě 3. B beseda s Michalem Juráskem z Bludova,
znalcem a odborníkem přes mušle. Pro děti si připravil poutavé vyprávění o historii
mušlí, jejich získávání, ceně, symbolice, využití, ale i o nebezpečí, které může člověku
při setkání s nimi hrozit. Část své sbírky přivezl na ukázku, a opravdu bylo na co koukat!
Začátkem února se na VOŠ a SPŠ Šumperk uskutečnil 3. ročník Robotického dne
s průmyslovkou. Naše škola se spolupodílela na organizaci úspěšné akce a do soutěžního
klání téměř 20 týmů vyslala dvě dvojice děvčat Tereza Charuzová, Alexandra Ivanovičová
(obě 4. tř.), Marcela Charuzová, Nela Janíčková (obě 8. tř.). Těm se sice nepodařilo
obsadit medailové pozice, ale alespoň si odvezly kromě pěkných upomínkových cen
i nové cenné programátorské zkušenosti!
Naše mažoretky se samozřejmě účastní především soutěží, ale rády vystoupí i na akcích,
kde si to mohou užít bez přísného hodnocení poroty. K těmto akcím v zimních měsících
patřila především vystoupení na plesech po celém okrese. Zahajovaly a „ozdobily“ ples
v Olšanech, Bohutíně, Chromči, Horních Studénkách a samozřejmě v Postřelmově.
Koncem ledna jelo šest
děvčat na školení mažoretek
do Olomouce, kde nasbíralo
cenné zkušenosti a inspiraci
pro svoji další práci. 28. ledna
je totiž čekala první větší
soutěž – MIKADO OPEN 2018
v Karviné. Tam vystoupily
Hvězdičky poprvé s novými
skladbami a i přes velkou
konkurenci si vedly výborně!
Sólistka
juniorka
Zuzana
Černá vybojovala 1. místo,
duo juniorek Zuzana Černá
a Anežka Chaloupková také
1. místo, kadetky Julie Chaloupková a Zuzana Winklerová se umístily na 2. místě. Skvěle
si vedla i sedmice juniorek (Nikol Marešová, Nela Zemánková, Klára Martináková, Bára
Komendová, Daniela Hajtmarová, Adriana Poliščuková, Markéta Vybíhalová), která
skončila rovněž na 1. místě. DAISY CUP byla další soutěž mažoretek, kde opět naše
Hvězdičky zabodovaly. Duo juniorky získalo 2. místo, duo kadetky dokonce 1. místo.
Pěkné 4. místo obsadila sólistka Zuzana Černá a sedmice. Trenérka Hana Kukulová
děkuje děvčatům za vzornou reprezentaci školy a věří, že budou úspěšná i nadále!
9. února se nejlepší recitátoři 1. stupně zúčastnili jako každý rok školního kola dětské
recitace. Soutěžilo se ve 3. kategoriích, porota si vyslechla mnoho pěkných básniček,
ale na okrskové kolo do Šumperka mohou jen ti nejlepší.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,brezen
2018
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Tady jsou: 0. kateg. –
Eliška Báčová, Dominik
Odstrčil (oba 1. A),
1. kateg. – Laith Kwaik
(2. A), Marie Dobešová
(3. A) a 2. kateg. –
Radim Vlk, Jaroslav
Holínek (oba 4. A).
Budeme držet palce!
Již tradičně se hned
druhý den po plese
„dospěláků“
konal
Dětský
maškarní
karneval,
tentokrát
tak trochu pirátský.
I když všude kolem už řádila chřipka, sál opět praskal ve švech. Pořadatel, SRŠ, si
pro natěšené prcky připravil odpoledne plné her, soutěží a tance, průvodkyní byla
sličná pirátka se svojí družinou. Na pódiu se střídaly mažoretky s Intrem, ti nejmenší
z mateřské školky se školáky…
Správný pirát musí mít tetování, takže
se tetovalo, malovalo na obličej, děti
mohly navštívit fotokoutek a paluba se
pořádně zhoupla při tanci. Letos byla
nabídka zpestřena tvořením z balónků
pod vedením pana Radka Bezděka.
Všechny samozřejmě potěšila také
bohatá tombola i chutné občerstvení.
Spokojené úsměvy dětí z Postřelmova
i širokého okolí při odchodu ujistily
pořadatele, že jejich práce má smysl,
a tak příští rok opět Ahóóój! (I. P.)

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

„JARNÍ ZÁPIS“,
který se koná ve čtvrtek

12. dubna 2018 od 14. 00 do 17.00 hod. v 1. poschodí ZŠ.
Zápis je spojený se „Dnem otevřených dveří“, kdy si rodiče i děti mohou
prohlédnout budovu školy, získat informace o provozu jídelny, školní
družiny, o činnosti kroužků a dalších aktivitách nabízených školou.
Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
brezen
2018
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Sport

TJ POSTŘELMOV – oddíl florbalu – Worms

Výsledky zápasů ze dne 3. 2. 2018
TJ Postřelmov : FBC Oldies Přerov C		
FBC Cannibals Lipník : TJ Postřelmov

3:3
3:1

Výsledky zápasů ze dne 17. 2. 2018
TJ Postřelmov : FBC Playmakers Prostějov B
FBC Cannibals Lipník : TJ Postřelmov
Olomoucký přebor mužů po 12. kole
Družstvo

1. FBS Olomouc C
2. Orel Jednota Troubelice
3. FBC Cannibals Lipník
4. FBC Playmakers Prost. B
5. FBC Oldies Přerov C

Z

15
16
16
16
16

V R P B

14
12
10
7
6

0
1
1
2
4

1
3
5
7
6

42
37
31
23
22

(Branky: Palacký, Suchomel, Poulík)
(Branky: Palacký)
0:2
2:5

(T. J.)
(Branky: 3 Marek, 2 Poulík)

			

Z V RP B

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

16
16
15
16

Turnaj přípravek – O pohár ředitelky ZŠ Údolí Desné

6
5
2
1

2
2
1
3

8
9
12
12

20
17
7
6

V sobotu 10. 2. 2018 se florbalová družstva Postřelmov zúčastnila turnaje v Rapotíně.
Podle trenéra p. Ptáčka předvedla docela slušný výkon a vidí budoucnost těchto
florbalistů velice slibně. Družstvo Postřelmov A, pod vedením trenéra p. Ptáčka, bylo
složeno ze starších borců, vyhrálo svou skupinu a do semifinále šlo z prvního místa.
Zde prohrálo na nájezdy v semifinále i v zápase o třetí místo. Takže velice těsně. Druhé
družstvo Postřelmov B bylo složeno z mladších hráčů a pod vedením trenéra M. Poulíka
na turnaji sbíralo zkušenosti a podle slov trenéra p. Ptáčka se ctí. Děkuji všem, kteří se
turnaje zúčastnili, jak dětem tak i rodičům, kteří pomohli s dopravou.
Výsledky našich družstev
Konečné pořadí družstev
Postřelmov A - Vikýřovice 			
Postřelmov A - Zábřeh 				
Postřelmov A - Údolí Desné CH
Postřelmov A - Troubelice 			
Postřelmov B - Troubelice 			
Postřelmov B - Údolí Desné CH
Postřelmov B - Údolí Desné D 		
SESTAVA: Krmelová Monika, Kwaik Laith, Vodák
Jakub, Vybíhal Jiří, Vybíhal
Ondřej, Valášková Adéla,
Kulík Jan, Fusik Denis, Dvořák Martin, Vašíček Patrik,
Bezděk Tomáš, Indra Damián, Kechrt Vojta, Janú
Michal, Belko Alexandr.
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3:1
1:1
3:4
2:3
2:5
1:3
3:4

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,brezen
2018
ˇ
ˇ
ˇ

1. místo – SOKOL ZÁBŘEH
2. místo – OREL TROUBELICE
3. místo – ÚDOLÍ CHLAPCI
4. místo – POSTŘELMOV A
5. místo – VIKÝŘOVICE
6. místo – ÚDOLÍ DÍVKY
7. místo – POSTŘELMOV B

Odehrané zápasy florbalové soutěže 3. LIGA JUNIORŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
18. 2. 2018 v Hranicích
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC HRANICE 		
4 : 3 (0 : 1, 1 : 1, 3 : 1)
Góly: Holan, Stratil, Soják, Suchomel.
Nahrávky: Holan, Soják, Suchomel, Schwarzer.
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC LIONS VIKÝŘOVICE 3 : 3 ( 1 : 1, 1 : 2, 1 : 0)
Góly: Suchomel, Schwarzer, Holan.
Nahrávky: Bahounek, Stratil. Vyloučení: Mazuch, Soják – 2 min.
(P. H.)
Tabulka k 18. 2. 2018
1. místo – FBC MOHELNICE
2. místo – TJ POSTŘELMOV
3. místo – FBC DROŽDÍN
4. místo – FBC ASPER ŠUMPERK

38 bodů
33 bodů
28 bodů
27 bodů

5. místo – FBC HRANICE 		 25 bodů
6. místo – FBK JESENÍK
		 12 body
7. místo – FBC VIKÝŘOVICE 6 bodů

SESTAVA JUNIOŘI WORMS POSTŘELMOV:
Mazuch, Havlíček, Klimek, Bahounek, Ptáček, Soják, Schwarzer, Chlup, Stratil, Holík V.,
Suchomel, Holan, Morávek.

TJ POSTŘELMOV – oddíl kopané
Pokud to dovolí jarní počasí, bude koncem března zahájena jarní část fotbalové sezóny
2017/2018. Zveme vás na utkání našich mužstev:
Sobota 24. 3.
13,00 hod.
starší přípravka		
Mohelnice – Postřelmov
14,30 hod.
mladší žáci		
Loštice – Postřelmov
Neděle 25. 3.
10,00 hod.
starší přípravka		
Maletín – Postřelmov
15,00 hod.
muži B			
Písařov – Postřelmov
Sobota 31. 3.
9,30 hod.
starší přípravka		
Postřelmov – Lesnice
11,00 hod.
mladší žáci		
Postřelmov – Vikýřovice
13,00 hod.
muži A			
Postřelmov – Lesnice
15,30 hod.
muži B			
Postřelmov – Vikýřovice
ˇ
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
brezen
2018
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VÁŽENÍ SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ
Fotbalový oddíl Postřelmov

vás srdečně zve na

Halový turnaj starší přípravky
ročník 2007 a mladší.

Dne 3. 3. 2018 od 9:00.
V tělocvičně Postřelmov.

Bohaté občerstvení zajištěno.
Na vaši účast se těší organizační tým
TJ POSTŘELMOV – ODDÍL VOLEJBALU

vás zve do tělocvičny v sobotu 10. 3. 2018
na pohodový losovaný turnaj ve volejbale KNÖDELCUP 2018
Začátek turnaje v 9 hodin, sraz účastníků v 8.30, 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 ). Za oddíl volejbalu - Alexander Balcárek

TJ POSTŘELMOV – ODDÍL NOHEJBALU
vás zve na turnaj trojic v nohejbale,

který se koná v sobotu 17. 3. 2018 od 9 hod.
ve sportovní hale v Postřelmově.
Občerstvení je zajištěno.
Přijďte se podívat na kvalitní nohejbal za účasti reprezentantů ČR.
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