STŘELA

číslo 7, červenec 2018

Zpravodaj obce Postřelmov

V TOMTO VYDÁNÍ:
 Zastupitelstvo obce
 Pivní slavnosti
 Soutěže v grilování
a vaření gulášů
 Rozhovor: Pavel Holík

Obec informuje

ZASTUPITELSTVO OBCE 27. 6. 2018

1. Zastupitelstvo obce schválilo:
– Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Ol. kraje ve výši 60 tis. Kč
na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných
hasičů Postřelmov.
– Směrnici č. 1/2018 – nakládání s osobními údaji, stanovující vnitřní
pravidla pro zajištění osobních údajů.
– Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce.
– Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ol. krajem a obcí Postřelmov na převod
části pozemku parc. č. 1929/1 z majetku Ol. kraje do majetku obce Postřelmov v rámci
stavby „Řešení přidružených pruhů, ul. Osvobození, Postřelmov“.
– Vzorovou třístrannou kupní smlouvu a převzetí pozemků do majetku obce v rámci
stavby „I/44 Bludov – obchvat“.
– Bezúplatnou směnu pozemků mezi ŘSD ČR a obcí Postřelmov v rámci stavby
„I/44 Bludov – obchvat“.
– Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 150 tis. Kč. Římskokatolické farnosti
Postřelmov na opravu střechy kostela a varhan v kostele Sv. Matouše v Postřelmově.
– Rozpočtové opatření č. 3 obce Postřelmov na rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce:
– Svolat pracovní schůzky zastupitelů s projektantem a projektových dozorem ve fázi
přípravy projektu „Víceúčelového areálu pro trénink IZS a pro sportovní aktivity
mládeže“ před klíčovými fázemi projektu.
– Prověřit možnosti zajištění bezpečnosti přechodu pro chodce v centru v době
docházky dětí do školy.
3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– Zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení a provedených kontrolách.
– Zprávu starosty o činnosti rady obce od 24. 4. 2018 do 27. 6. 2018.
– Plnění rozpočtu obce za období leden – květen 2018.
Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce.
Se zápisem z jednání včetně schváleného usnesení se můžete seznámit na OÚ.

SVOZ PLASTŮ

 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

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
ˇ
ˇ

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

 KONTAKTY 

Svoz plastů a nápojového kartonu bude v pondělí 9. července 2018 od 6.00 hod.

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 7. 7. od 8.30 hod. do 12.00 hod.
a ve čtvrtek 19. 7. 2018 od 12.30 hod. do 17.00 hod.
Stavební suť, eternit a jiné zbytky ze stavby zde nelze odevzdávat!

ODEČTY VODOMĚRŮ

Do pátku 13. července 2018 bude správce sítě vodovodního
řadu firma HaK Zábřeh provádět odečty stavu fakturačních
vodoměrů v objektech odběratelů za I. pololetí roku 2018.
Odběratelé jsou povinni umožnit pracovníkům firmy (budou
označeni jmenovkou) přístup k vodoměrům v objektech a ostatním
zdrojům vody (např. v zahradách). V případě, že nemůže být
objekt ze závažných důvodů zpřístupněn, musí majitel odběrného
místa konečný stav vodoměru nahlásit nejpozději do 20. 7. 2018 osobně nebo
telefonicky s uvedením jména, ulice, čísla popisného a výrobního čísla vodoměru, firmě
Hájek–Kozlanský, HAK s.r.o., Oborník 31 c, osobně, telefonicky na číslo 583 414 546;
603 298 147; e-mail: hak.zabreh@seznam.cz, případně na Obecní úřad Postřelmov panu
L. Nevoralovi, tel. 583 480 714 nebo e-mail: nevoral@postrelmov.cz.

PLÁN STAVEBNÍCH AKCÍ V OBCI

– V červnu byla dokončena tři Místa pasivního odpočinku. První je u polní cesty
na Nový Dvůr, další za Lavkama přes Moravu u remízku a třetí najdete u Hraniční strouhy
za Šikulovým mlýnem. Věříme, že přijdou vhod nejen cykloturistům projíždějícím okolo,
ale také našim občanům při procházkách a doufáme, že odolají případným vandalům.
– Z důvodu ukončení technické životnosti bude během léta provedena rekonstrukce
plynové kotelny v budově zdravotního střediska firmou Hájek – Kozlanský HAK s. r. o.
Firma Dlaždičská s. r. o. provede opravu chodníků v ulicích ČSA, Osvobození u bytového domu č. p. 191 a Závořická.
– Do konce července budou vybudovány dva nové dřevěné objekty v parku kulturního
domu. Tyto objekty budou sloužit k volnočasovým aktivitám našich občanů.
– O letních prázdninách budou namontovány na oknech budovy ZŠ stínící žaluzie
firmou LABO MORAVIA s. r. o. Šumperk.

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
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PŘÍPRAVA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVY
NA OBDOBÍ 2018/2019
Zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven v § 40,
postup pro přípravu a zpracování jízdních řádů
drážní dopravy. Provozovatel dráhy Správa
železniční dopravní cesty, s. o. zveřejnila dne
7. 6. 2018 návrh jízdního řádu veřejné drážní
osobní dopravy pro období platnosti 2018/2019,
který je zveřejněn na webových stránkách
verejnadoprava.kidsok.cz (dole v sekci) „Jízdní
řády“. Jedná se o pracovní materiál, který bude
na základě obdržených připomínek, podmětů
a výše finančních prostředků na pokrytí prokazatelné ztráty dopravci upravován.
Připomínky k návrhu jízdního řádu je možné zaslat prostřednictvím datové
schránky KIDSOK, p. o. do 13. 7. 2018 (viz. www.kidsok.cz/kontaktní-informace/).
Na připomínky bude písemně reagováno jen v případě konkretizované žádosti o vyrozumění v dané věci. Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu
navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání – je třeba
konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, počet dojíždějících a další náležitosti,
které se vztahují k případným požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti
na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje a požadovaný čas. Předmětem připomínek jsou vlaky, jejichž objednavatelem je Ol. kraj kategorií Os, Sp.
Své písemné připomínky můžete osobně předat nebo odeslat na OÚ Postřelmov,
buď na poštovní adresu: Komenského 193, 789 69 Postřelmov nebo elektronicky
na e-mail: nevoral@postrelmov.cz, (do předmětu uveďte JÍZDNÍ ŘÁDY) případně
prostřednictvím datové schránky obce: 9ygbvij, nejpozději do 13. 7. 2018.
Vaše připomínky budou následně přeposlány Koordinátoru integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje (KIDSOK).

NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ ULEVILA
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
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Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vyřadili 11 174,58 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 140,38 MWh elektřiny, 7 535,97 litrů ropy,
633,24 m3 vody a 5,58 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 29,72 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 131,55 tun.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
ˇ
ˇ

Akce

PIVNÍ SLAVNOSTI

Sobota 14. 7. 2018, 15.00, restaurace U Kevina, vstupné 50,- Kč
Srdečně vás zveme na letošní „Pivní slavnosti“, na kterých
si budete moci vybrat ze třiceti druhů piv. Další bohaté občerstvení zajištěno. Čekají na vás také soutěže, pivní klání a různé atrakce pro děti. K tanci
a poslechu hraje skupina Broadway.

14.

 SOUTĚŽE V GRILOVÁNÍ A VAŘENÍ GULÁŠŮ
Sobota 21. 7. 2018, 10.00 hod., areál AVZO na Piskáči
Přihlášky a podmínky soutěží si zájemci mohou vyzvednout
ve stánku s občerstvením na Piskáči. Ukončení přihlášek je 15. 7.
Sraz účastníků bude na Piskáči v 10.00 hodin. Vaše případné dotazy vám zodpovíme na tel. čísle 777 636 564.
Upozorňujeme, že možná změna v čase startu je vyhrazena.
Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěží.
Od 16.00 hodin bude hrát k poslechu a tanci Country kapela JEN TAK.
Srdečně zvou pořadatelé AVZO TSČ Postřelmov p.s.

21.

Ohlédnutí

VÍTÁNÍ DĚTÍ 17.6.2018 V OBŘADNÍ SÍNI

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
HLÁŠENÍ PORUCH - vakuová kanalizace - 607 892 490
HLÁŠENÍ PORUCH - dodávka tepla a TUV z kotelen Nová a Závořická - 721 747 718
MĚSTSKÁ POLICIE - 737 518 492
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
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 KONCERT KPH - RAK A RAK
Aplaus ve stoje si právem užili oba sympatičtí „Rakové“ Štěpán a Jan-Matěj. Dlouho očekávaný koncert přilákal v pondělí 18. 6. do sálu KD Postřelmov příznivce krásné hudby z celého okresu. Vřelá energie se přenášela z hlediště na jeviště a vracela se zpět
od vděčných a pokorných
umělců. Unikátní a špičkový koncert jen potvrdil slova
novozélandského hudebního
kritika Johna Bottona: „Ve světě kytary jsou špatní kytaristé,
dobří kytaristé, excelentní kytaristé a Štěpán Rak.“ Já bych
jen dodala: a Jan-Matěj Rak.
Velkým plusem koncertu byla
jeho pestrost. Od klasiky a
autorských skladeb Štěpána
Raka po tvorbu na sólovou kytaru zaměřenou na hudbu Jaroslava Ježka jeho syna Jana-Matěje Raka. Ti šťastní, kteří
si stihli zakoupit CD Ježkovy voči mi dají určitě za pravdu. (Z. H.)
 MINIINTRO
Ke konci měsíce května se tanečnice z Miniintra zúčastnily Celostátní přehlídky
dětského scénického tance v Kutné Hoře, kde reprezentovaly Olomoucký kraj mezi
dvaceti nejlepšími choreografiemi z celé České republiky. Z nádherného města si odvezly spoustu úžasných zážitků a dojmů a svým vystoupením oslovily nejen odbornou
porotu, ale i nejednoho diváka v hledišti. (L. H.)
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
ˇ
ˇ

 MINI SHOW 2018
Zakončení tanečního roku proběhlo na začátku června jako
již každoročně pořadem plným tance a zábavy s názvem
MINI SHOW 2018. Své taneční umění divákům předvedly
tanečnice všech věkových skupin a od nadšených diváků
sklidily velikánský potlesk… byly prostě úžasné!
Ráda bych jim tímto poděkovala za jejich výkony, nadšení
i trpělivost. A všem těm, kteří nám fandí, za jejich vstřícnost a podporu. Náš obdiv patří i sehraným moderátorům.
Velké díky!
(L. H.)

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
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 ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V PŘEHLÍDCE UMU ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
V neděli 3. 6. přilákalo do velkého sálu diváky MINI SHOW. V komponovaném pořadu
vystoupily pro rodiče tentokrát jen děti do 15 let. Tanečnice ze sekce scénického tance
zase potvrdily, že jsou skvělé. Pod vedením lektorky Lenky Hajdukové se jim podařilo
letos opět utrhnout několik diplomů a ocenění.
Ve čtvrtek 14. 6. vystoupili žáci oboru flétna a klavír společně se žáky ZUŠ pod vedením Pavly Nejedlé a Zuzany Řehákové. Kromě klavíru a flétniček mohli diváci slyšet
také klarinet.
Třída Milana Hájka
V pátek 15. 6. se
zájemci mohli podívat na závěrečný
koncert žáků třídy
pana učitele Milana Hájka. Velmi
zaujaly menší děti,
které během roku
udělaly znatelný
pokrok. Jednak ve
hře na klavír a
také ve zpěvu.
22. 6. vystoupili ve velkém sále
kulturního domu žáci hudebních kurzů Kateřiny Morávkové a Kamila Najamy. Svým
rodičům a kamarádům zpříjemnili páteční odpoledne a současně předvedli výsledky
své půlroční práce ve hře na keyboard a klavír.
(Z. H.)
Přejeme všem krásné léto a spoustu zážitků a inspirace…
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Třída Kateřiny Morávkové a Kamila Najamy
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
ˇ
ˇ

KULTURNÍ DŮM
Plánujeme: Poznáváme Bludov
Ve středu 25. 7. plánuje KD výlet pro děti do nedalekého Bludova. Vystoupáme
na rozhlednu Brusná, navštívíme zámecký park, vyslechneme si pověsti o Bludovu
a navštívíme Pradědovo muzeum. Předpokládaná cena 150,- Kč.
Výlet je vhodný pro děti do 10 let. Pokud chcete mít den pro sebe – pošlete děti na výlet.
Pedagogický doprovod: paní Jana Janků. Přihlásit se můžete do 10. července pouze
emailem na adrese: kulturak@postrelmov.cz.

Kulturní dům Postřelmov přeje všem občanům příjemné prožití letních prázdnin
a sděluje, že kancelář KD bude mimo provoz v termínech:
2. července – 15. července 2018
18. července – 22. července 2018
Postřelmov
3. srpna – 12. srpna 2018

kd

Osmisměrka

Hledejte slova: AUTO, BASY, BRAŠI, BYLINA, CEDULKA,

CLA, DĚLO, FAKTOR, HOLE, CHOVANEC, IRIS, JETEL, KOMINÍK, KOLENO,
P O L O B O T K Y A H O L O P
KVĚTY, KLENBA,
K J J V Č J K L E C E Y A I A KLEC, KROK, LÍÍ V E R O E K O N C I T V L K VANEC, MÁSLO,
N A E T H L R K N R O Ě
Í Ý L MARKA, MOTÝLI, MÓDA, MOK,
I T S Y E O O Á I T U V L T U
OKAP,
LOK,
M S S N T L R S U H A K A O D OLEJ, OBRÁNO Ú B K E B C A O N V A Y M E CE, POLOBOTPOLOHA,
K A A N O Ě M L E A O K A P C KY,
PARTA,
POLKA,
O F O R T A E C T I R L T L C
PSÍK, RARACH,
Z T V A R CH A A B O O O Ě A E
ROLBA, SEMESE M T K A R T R K E L P V D N TRY, STATĚ, STO,
L S A R T R A Y S A B S O Ó A TRAKT, TVAR,
ÚSTAV,
E V A L A Š I D C L A Í Á M V TERČ,
VALAŠI,
VÍLA,
Ž R Ě
P I Z E B R A J K O M O
VRTY,
VATA,
B Y L I N A S E M E S T R Y CH VĚTA, ZEBRA,
Minulá tajenka: Z MEDARDOVY KÁPĚ ČTYŘICET DNÍ KAPE
ŽELEZO.
Videoreportáže z obecních akcí naleznete na YouTube - Postřelmov žije. Informace
o chystaných akcích a fotografie naleznete na Facebooku - Postřelmov žije.

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018

9

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Výletujeme se školkou

Děti ze třídy Zajíčků navštívily 22. 5. 2018
Mamutíkův zábavní park na Dolní Moravě.
Celé dopoledne děti experimentovaly
s vodou a pískem, uprostřed lesa si užívaly
kouzelné domečky v korunách stromů.
Zaujaly je i malé a velké houpačky, lanové
žebříky, mosty, závěsné chodníky, lezecké
stěny a jiné atrakce. Nejvíce ze všeho však
děti samozřejmě obdivovaly obrovského
mamuta.
Ve čtvrtek 31. 5. se děti ze třídy Ježečků
vydaly za zvířecími kamarády do ZOO
Olomouc. Počasí jim přálo. Děti se dozvěděly
o zvířátkách spoustu zajímavých informací,
seznámily se s prací ošetřovatelů a na
závěr vyrazily vláčkem za dobrodružstvím
na safari. Výlet se vydařil a všichni se
spokojeně vrátili domů.
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Ve stejný den se i děti ze třídy Žabiček vydaly do Olomouce, ale tentokrát do rodinného
centra Krokodýlek, kde se doslova vyřádily na atrakcích a úžasných herních prvcích.
Zahrály si „Na piráty“ na velké pirátské lodi, změřily své síly na nejrůznějších průlezkách
a trampolínách, projely se na lodičkách a v dětském kině v podpalubí sledovaly pohádku
Ledové království. Největší zážitek pak měly ze společného oběda v „krokodýlkové“
restauraci, kde si moc pochutnaly.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
ˇ
ˇ

Ve středu 6. 6. cestovaly
děti ze třídy Myšiček
také do dětské herničky,
tentokrát do centra
Domeček v Šumperku.
Cestu vlakem zvládly
Myšičky na jedničku
a po svačince v parku,
se
vydováděly
na
všech atrakcích, které
Domeček nabízí. Počasí
bylo přívětivé a zvalo nás
na krátkou procházku
parkem,
zakončenou
sladkou tečkou.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny!!!

(Š. T.)

Mateřská škola Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace
Oznámení o uzavření provozu mateřské školy v době letních prázdnin

Na základě rozhodnutí ředitelky MŠ a s vědomím zřizovatele školy
tj. Obce Postřelmov sdělujeme všem rodičům, že mateřská škola bude uzavřena
po dobu 4 týdnů z důvodu čerpání řádné dovolené.
			
Provoz MŠ:
od 2. 7. – 4. 7. 2018
			
Uzavření MŠ: od 5. 7. – 6. 7. 2018 (státní svátky)
			
Provoz MŠ:
od 9. 7. – 13. 7. 2018
			
Uzavření MŠ: od 16. 7. – 10. 8. 2018
			
Provoz MŠ:
od 13. 8. – 31. 8. 2018
Školní rok 2018 – 2019 bude zahájen 3. 9. 2018

Ředitelka MŠ

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Letos bylo mimořádně krásné a především teplé jaro, a to se našim druháčkům líbilo!
Koncem května za doprovodu učitelek Dany Heclové, Jarmily Maturové a vychovatelky
Zuzany
Havlíčkové
navštívili
rekreační
středisko v Herolticích,
kde na ně čekal kromě
jiného také bazén,
snad největší lákadlo
z celého činnostmi
nabitého
programu.
Soutěže, hry, vycházky
do přírody, stezka
odvahy,
„pirátský“
karneval… Nic z toho na
škole v přírodě dětem
z 2. tříd nechybělo!
Začátkem června se na svoji první školu v přírodě do Janoušova rozjeli prvňáčci společně
s učitelkou Ivetou Petríkovou a vychovatelkou Evou Kloučkovou. 28 skřítků odjíždělo
za sluníčka, ale hned první noc zažilo pořádnou bouřku! Vodošupky, Matlafousci,
Šmoulíci a Dupynožky plnili různé úkoly, podnikali výlety do okolí, sportovali. Každý
si vyrobil svého skřítka ze
šišek a také za nimi zavítal
se zajímavou přednáškou
pan myslivec.
Přestože
si
pořád
opakovali „správný skřítek
se nebojí“, stezku odvahy
nakonec zvládli opravdu
jen ti nejstatečnější. Ještě
závěrečný karneval, a pak
už hurá domů!
Hned po nich se do
Janoušova vydali třeťáci.
Na několik dní se z nich
stali pravěcí lidé a na
vlastní kůži si vyzkoušeli,
že žít v době kamenné
nebylo zrovna jednoduché. Zapotili se u hledání dinosauřích vajec, společně napnuli
síly při lovu mamuta, vytvářeli originální jeskynní malby a za odměnu se ozdobili
vlastnoručně vyrobenými náhrdelníky ze zubů šavlozubého tygra. Ty je pak „ochránily“
na stezce odvahy… Starší spolužačky dětem zahrály loutkové divadlo a s poučnou
přednáškou za školáky přijeli policisté i pan myslivec Marek Nimrichtr, který už byl i za
prvňáčky. Školu v přírodě zakončili „tancem kolem ohniště“… a taky zjistili, že dokážou
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
ˇ
ˇ

být skvělými kamarády, přestože
chodí každý do jiné třídy! Projekt
pro třeťáky připravily učitelky Ivana
Kolčavová, Monika Vyroubalová
a vychovatelka Hana Kukulová.
Termín konání výletů tříd II. stupně
bývá jednotný, tentokrát hned
v prvních červnových dnech.
Šesťáci se vypravili s učitelem
Stanislavem Drechslerem na Dolní
Moravu. Sportovních aktivit si užili
až až. Nejdříve sjezd po bobové
dráze, pak návštěva Adrenalinového
parku, tenis, volejbal a na závěr
úžasný rozhled ze stezky v oblacích.
U táboráku probrali radosti i strasti
„študáckého života“ a pak už si jen
mohli říct – bylo to super!

Sedmáci jsou taky akční a jejich třídní učitel Miloslav Pospíšil je příliš nešetří… Pro
svůj výlet si vybrali Jesenicko, okolí Ostružné. Podnikli výšlap na Šerák, a jak se někteří
z nich vyjádřili, vrátili se úúúúplně vyčerpaní! Mírně je probrala až vodní bitva s balónky,
která je zároveň v parném dni alespoň trochu osvěžila. Výlet se ale dětem líbil a ke konci
zazněla i sebekritika. Prý byli překvapeni, že to s nimi pan učitel vydržel…
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
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Osmáci letos zavítali do Vojtíškova. Vzhledem k opravdu tropickému počasí strávili
převážnou část prvního dne v bazénu. Večer díky hvězdářskému dalekohledu učitele
Miroslava Šimáka mohli pozorovat hvězdy, což uvítaly především romantické a zvídavé
duše… Další den se školáci vydali pěšky z Červeného Potoka do Králík, ale všichni,
včetně třídního učitele Petra Hecla, měli za chvíli „jazyk až na vestě“ a jejich jediným
přáním bylo skočit do bazénu, což se jim naštěstí nakonec splnilo. Poslední večer vyplnili
sportem, táborákem, a už teď se všichni těší na další skvělý výlet za rok…
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
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Naši deváťáci se tentokrát příliš nevzdálili od místa svého bydliště, ale i tak si výlet
v mohelnickém autokempu užili. Pořádně se vyřádili v místním bazénu a přes den se
věnovali i dalším sportům jako je softbal nebo beach volejbal. Určitě budou oni i jejich
třídní učitel Jiří Řmot na svůj poslední výlet dlouho vzpomínat!

Mažoretky ale také nezahálí! 16. června se konal již 19. ročník Přehlídky mažoretek
a tanečních skupin v Libině, kam zavítaly i naše Karkulky a ty nejmenší, Přípravka.
Po slavnostním defilé všech skupin vystoupila děvčata ve velkých formacích s hůlkou
i pompony, vystoupení se líbila a holky byly odměněny bouřlivým potleskem. Radost
jim udělaly krásné medaile i pamětní list jako vzpomínka na další vydařenou akci
v jejich sportovním životě.
Restaurace „U Kevina“
byla již tradičně místem
posledního vystoupení
našich mažoretek před
veřejností
v
tomto
školním roce. Tentokrát
se předvedla Přípravka
se skladbou „Strašidla“
a kadetky se skladbou
„Motýlek“. Zároveň se
zde rozloučily Hvězdičky
se svou miniformací
a všechny mažoretky se už, „jako jeden muž“, těší na zasloužené prázdniny! (I. P.)
Ředitel školy Mgr. Michal Malík přeje všem učitelům, žákům a ostatním
zaměstnancům školy zasloužený odpočinek po dobu letního volna, spoustu krásných
zážitků na svých prázdninových cestách a dostatek klidu a pohody pro načerpání sil
tolik potřebných pro úspěšné zvládnutí dalšího školního roku.

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
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KNIHOVNA
OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ: 9.00 – 12.00 hod.,
ÚTERÝ: 13.00 – 19.00 hod., ČTVRTEK: 13.00 – 18.00 hod.
KONTAKTY: tel: 588 881 765, 774 878 441
e-mail: knihovna@postrelmov.cz, web: www.postrelmov.knihovna.cz

Upozornění: 2. 7. – 18. 7., 30. 7. – 3. 8. a 16. 8. 2018 bude knihovna zavřená.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné léto.

Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé

16

Petra Dvořáková – Dědina: Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá
prodejna, zabíjačky… a sám život. Nevěra a jeden nezdařený pohřeb. Nemoderní výchovné metody a rozšlápnuté kuře. Babka s dědkem srostlí jak dva stromy. Život, tady ještě
stále spjatý s půdou, zvířaty a hospodařením. To všechno je Dědina, tragikomický příběh
vyprávěný očima jejích obyvatel.
Theo Addair – Muffin a čaj: Daniel a Kit jsou dva šestnáctiletí spolužáci, kteří snad
ani nemůžou být rozdílnější. Jeden je nejlepším studentem na internátě, k okolí se chová odměřeně a úzkostlivě si střeží své soukromí. Druhý má umělecké nadání, pořádek
považuje tak trochu za zbytečnost a často dřív mluví, než myslí. Zdálo by se, že přátelství
mezi nimi je nepravděpodobné a cokoli hlubšího rovnou nemožné. Jenže muffin a čaj
přece dokáží zázraky, to je známé přísloví. A pokud není, tak by mělo být…
Martin Fendrych – Šaman: Má schopnost vidět druhým do hlavy. Je to prokletí, nebo
dar? Když se s těmito paranormálními vlohami narodí v rodině vysoce postaveného
estébáka v době normalizace, má zaděláno na složitou cestu životem i k sobě samému.
Otec chce jeho schopností využít „pro stát“. On sám umí předvídat hru druhých a učí
to mladé tenisty. Stane se vyhledávaným trenérem anticipace. Narodil se ale pro sport?
Neměl by být raději šamanem?
Henning Mankell – Švédské holínky: Jedné podzimní noci se Fredrik probudí
a zjistí, že mu hoří střecha nad hlavou. Unikne doslova na poslední chvíli a stihne
popadnout jen pláštěnku a dvě holínky – obě levé. Jeho
milovaný dům na ostrůvku v Baltu lehne popelem i se vším
majetkem. Ohořelé trosky se stanou symbolem jeho osamělého života, který se už chýlí ke konci. Fredrik se nastěhuje
do starého přívěsu po dceři a hned si objedná nové holínky.
Když mu dcera přijede na pomoc a zkontaktuje ho sympatická novinářka kvůli rozhovoru pro místní noviny, obrátí se
Fredrikovi život vzhůru nohama.
Kerry Lonsdale – Všechno, co jsme opustili: Aimee
konečně našla klid. Po ztrátě svého snoubence Jamese dokázala vybudovat zbrusu nový život a najít i novou lásku. Ovšem
po několika letech se stane přesně to, čeho se nebála jen ona.
James, žijící po ztrátě paměti jako spokojený malíř v Mexiku,
si vzpomněl. Přichází do světa, který jej již oplakal, ke vztahům, které dávno vyhasly. A k tajemstvím, které jsou stále stejně smrtící jako před lety…
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
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Známe své sousedy?

CHLAP S DUŠÍ KLUKA

Téměř každý, kdo má menší či větší potomky, si někdy povzdechl „Proč se tady nedělá
víc pro děti?“. Ale málokoho napadne, že zrovna on by mohl být tím někým, kdo se
bude dětem věnovat a trávit s nimi svůj volný čas. Jedním z těch, kteří to udělali je
PAVEL HOLÍK, s jehož jménem je práce s dětmi spojována již téměř patnáct let.

Přestože Vás v Postřelmově téměř všichni znají, z naší obce nepocházíte…
Pocházím z Libiny a do Postřelmova jsem se přistěhoval za svojí ženou Věrou, která je Postřelmovačka, a se kterou jsem se seznámil při studiích
v Praze. Bydlím tady už téměř dvacet let.
Co jste v Praze studoval?
Ta škola se jmenuje PALESTRA, a je to vyšší odborná škola tělesné výchovy a sportu. Po jejím absolvování jsem mohl dělat třeba instruktora plavání,
lyžování, maséra, sportovního manažera nebo vychovatele. Je to taková příprava na pražskou Fakultu tělesné výchovy a sportu, ale tam už jsem nešel.
Využil jste pak své vzdělání?

Se ženou jsme se vrátili do Šumperka – ona pracovala v nemocnici a já na rehabilitaci.
Po čase jsme na rok spolu s pár kamarády odjeli
do Ameriky. Tam jsme byli půl roku v Chicagu a půl
roku jsme cestovali po Americe. (Co se týče jazykových
schopností, tak v Chicagu jsem se zdokonalil hlavně
v polštině .) Byla to bezvadná zkušenost a užili jsme si
to. Po návratu jsme pracovali společně ve Velkých Losinách v lázních, a když se nám měl narodit první syn, tak
jsme koupili byt v Postřelmově a přestěhovali se sem.
K rehabilitacím jste se už nevrátil?
Už ne. Chvíli jsem rozvážel svíčky, pak jsem pracoval
ve firmě obchodující se sušenými květy a nakonec jsem
se stal městským strážníkem. Důvody byly dva – finanční, protože jsme čekali rodinu, tak jsem potřeboval větší příjem, a ten druhý byl volný čas.
Baví Vás práce u Městské policie?
Nikdy by mě nenapadlo, že budu pracovat u policie.
Ale v době, kdy jsem hledal novou práci, jsem potkal
známého, a ten mi řekl, abych to zkusil, že to není špatné. Tak jsem tam hodinu před ukončením výběrového řízení přišel, udělal různé testy
a oni mě vybrali. Člověk musí znát spoustu zákonů a každé tři roky absolvovat celkem
náročné zkoušky. Práce mě docela baví, hlavně besedy s dětmi ve školách. Ale nastoupil
jsem tam hlavně kvůli tomu, abych měl volný čas, který bych mohl věnovat svým dětem.
ˇ
ˇ
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zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
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Jak začala Vaše práce s postřelmovskou mládeží?
Začali jsme se ženou nejprve dělat v tělocvičně cvičení pro rodiče s dětmi. Měl jsem
nějakou praxi z Palestry,
kde se všestrannost prosazovala. Jak naši kluci rostli,
tak cvičení přešlo ve fotbal.
V té době tady oddíl fotbalu žáky neměl, hráli jenom muži. Tak jsem zašel
na schůzku fotbalistů a nabídl jim, že bych mládež vedl.
Oni to přijali s nadšením
a poskytli mi veškeré zázemí, které jsem potřeboval.
Nejprve mi pomáhala Věra,
a pak se přidávali i rodiče,
kteří byli ochotní mě zastoupit, když jsem nemohl. Měl jsem tam hodně šikovné kluky, kteří později vyhráli i titul přeborníka okresu. Pak jsme se začali věnovat i florbalu.
V sezóně jsme hráli fotbal a mimo sezónu
florbal. Dobře se to doplňovalo, ale já se
rozhodl věnovat jenom florbalu.
Proč zrovna florbalu?
Starší syn Vašek přišel s tím, že by chtěl
florbal hrát. Tak jsem se zajel podívat
do Šumperka na trénink florbalistů. Ale
řekl jsem si, proč dojíždět, proč ty kluky
někam vozit, když tady u nás máme takovou krásnou halu. Tak jsem klukům nabídl, že udělám maximum proto, aby se tady
florbal rozjel, ale musí do toho opravdu
jít. A oni chtěli. Protože většina z nich prošla fotbalem a moji synové i hokejem, šlo
jim to hned od začátku dobře, protože měli dobré základy a přehled ve hře. A protože
hodně vyhrávali, tak jsem se zašel podívat na krajskou soutěž a zjistil jsem, že bychom
to také zvládli. Tak jsme se domluvili a přihlásili se do krajské ligy.
Ve vašem florbalovém oddílu je také hodně dětí z okolních vesnic…
Právě jak jsme se přihlásili do kraje, tak začala s klukama cvičit puberta, najednou
přestávali chodit na tréninky a já jsem jel na první krajský zápas s pěti klukama. Chtěl
jsem zápas zrušit, ale řekli mi, že pokuta by byla šest tisíc. A kdybych chtěl ze soutěže
odstoupit úplně, tak čtyřicet tisíc. Takže pak pro mě bylo hrozně hektické sehnat kluky,
kteří by chtěli hrát s námi. Volal jsem rodičům a trenérům malých florbalistů z okolních vesnic, kteří proti nám hrávali, jestli si nechtějí vyzkoušet hrát krajskou soutěž. Tak
k nám začali jezdit kluci z Hrabišína, ze Zábřeha, ze Svébohova, ze Šumperka… Nabalilo
se to, vytvořila se parádní parta. Vygradovalo to tím, že loni jsme celou krajskou soutěž
vyhráli. Hrají tady teď kluci, kteří mají florbal rádi a nikdo je nemusí nutit.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červenec 2018
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Proč dojíždí kluci ze Šumperka k nám, když u nich se florbal hraje také?
To je jednoduché – u nás jsou vynikající podmínky a zázemí. Když by hráli v Šumperku,
tak zaplatí za sezónu minimálně čtyři tisíce. U nás za rok tři sta korun. Můžou chodit
hrát třikrát týdně, dostanou
dresy, cestovné na zápasy,
balónky… Je to opravdu nadstandard. Florbal pak mohou
hrát i děti, které by na to prostě neměly peníze.
Kolik týmů teď mladí postřelmovští florbalisté tvoří?
Čtyři. Mladší a starší žáci hrají Zábřežskou florbalovou ligu
a junioři Ligu Olomouckého
kraje. Za mladší a starší žáky
mohou hrát i děvčata, ale
za juniory už ne. To by se musel vytvořit dívčí tým, a na to já už nemám časovou kapacitu. Kluky jsem trénoval sám, až loni za mnou přišel pan Zdeněk Ptáček z Rovenska, že by
bylo dobré se věnovat i přípravce. Souhlasil jsem, ale s tím, že se jí bude věnovat hlavně
on. Pomáhají nám ale i kluci, kteří už jsou dospělí. Těch malých florbalistů, kterých je
většina z Postřelmova, máme asi třicet. Celkově máme kolem šedesáti dětí. Kdyby měl
někdo chuť trénovat s námi, ať už má malé děti nebo ne, může se nám ozvat, budeme
moc rádi.
Proč je podle Vás pro děti sport důležitý?
Podle mého je pro děti důležité být v kolektivu a společně prožívat jak úspěchy, tak i neúspěchy. Také je důležité, aby se hýbaly, aby měly nějaké zájmy a neměly čas se „flákat“.
Trávíte společně hodně času. Stáváte se také někdy pro ně tím, komu se mohou
svěřit?
Na to já moc nejsem. Ale
když jedeme na společný
výlet, tak na nějaké diskuze o jejich problémech
občas dojde.
Kam jezdíte na výlety?
Když skončí sezóna, tak
se většinou vydáme na
prodloužený víkend, třeba
na vodu nebo na kola. Sjížděli jsme Moravu, byli jsme na kolách v Rychlebských horách,
na soustředění v Janoušově, v Herolticích… Každý rok společně někam vyrazíme.
Co rád děláte, když nejste v práci nebo na florbale?
Baví mě sportovat. V létě jezdím na kole, hraji fotbal v zimě rád lyžuji, hraji florbal
a hokej. Obě naše babičky mají zahrady, tak jim chodím pomáhat sekat trávu, upravovat
keře, prostě všechno, co je potřeba. To mě baví.
Děkuji Vám za rozhovor.
(P. B.)
ˇ
ˇ
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Sport

TJ POSTŘELMOV – oddíl futsalu – Krocani

Skončila sezóna 2017/18 Olomouckého krajského přeboru, ve kterém jsme obsadili
krásné 11 místo. Nutno podotknout, že se nám sestava v průběhu jara a podzimu
hodně střídala a bylo potřeba na jaře tým rozšířit. Z původních 17 týmů v průběhu
soutěže vypadly Velké Losiny a Libina. Nejlepším střelcem soutěže se stal Minář R.
z týmu Drozdov, který nastřílel úctyhodných 53 gólů. Našim nejlepším kanonýrem
je Tomáš Wiesner s 15 góly. Veškeré další statistiky lze najít na oficiálních stránkách
FAČR - http://nv.fotbal.cz/futsal/kao/olomoucky/souteze.asp?soutez=9C0O5A.
Pokud by kdokoliv zatoužil nás vidět v akci či dokonce si proti nám zahrát, má
možnost 28. 7. 2018, kdy pořádáme futsalový turnaj na školním hřišti. (M. Ji.)

Olomoucký krajský přebor (O5A - Olomoucký krajský přebor):
26.05.
26.05.
02.06.
02.06.
09.06..
09.06.

09:00
09:50
09:00
09:50
10:40
11:30

Postřelmov – Úsovsko
Postřelmov – Mohelnice
Postřelmov – Bukovice
Postřelmov – Rapotín
Postřelmov – Kopřivná
Postřelmov – Semtex

4 : 6 (Hajtmar, Jureček, Rýznar, Wiesner)
2 : 1 (Adam, Wiesner)
3 : 2 (Jureček, Kunčík V., Wiesner)
1 : 4 (Wiesner)		
2 : 9 (Kunčík V., Rýznar)
4 : 2 (Minář 2, Konečný, Rýznar)

Finální tabulka pro sezónu 2017/18

Rk. Tým
Záp +
1. Úsovsko
28 23
2. Popeláci
28 22
3. Chromeč
28 20
4. Semtex
28 19
5. Drozdov
28 19
6. Vichr
28 15
7. Dlouhomilov 28 14
8. Kopřivná
28 12

0
1
3
0
2
1
0
2
3

4
3
8
7
8
13
12
13

Skóre Body
169: 70 70
150: 39 69
127: 62 60
138: 65 59
118: 88 58
107:101 45
84: 85 44
106:113 39

Rk. Tým
9. Slavoj
10. Mohelnice
11. Postřelmov
12. Olšany
13. Kamion
14. Bukovice
15. Václavov

Záp +
28 11
28 10
28 10
28 6
28 5
28 6
28 3

0
4
2
2
3
4
1
2

13
16
16
19
19
21
23

Skóre Body
95:109 37
78: 97 32
80:131 32
63:127 21
62:134 19
65:128 19
52:145 11

Hudry Cup 2018
Tým Nasraní Krocani Postřelmov si vás dovoluje pozvat
na turnaj v malé kopané,
který pořádáme 28. 7. 2018
na školním hřišti v Postřelmově.
V případě špatného počasí v tělocvičně.
Občerstvení z grilu a výčepu zajištěno.
Začátek 900 hod. - Prezentace 830 hod.
Startovné 1000,- Kč/tým
Registrace posílejte na mikkess@email.cz nebo na tel. 603 107 391
20
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TJ POSTŘELMOV – oddíl kopané

Výsledky posledních zápasů našich mužstev v soutěžním ročníku 2017/2018:

MUŽI A – KRAJSKÝ PŘEBOR I. B TŘÍDA, SKUPINA C:
Postřelmov – Libina 		 3 : 1 (Janků, Pospíšil, Vít)
Sudkov – Postřelmov		 3 : 3 (Vykydal 3) PK 3 : 1
Postřelmov – Bludov		 2 : 0 (Dvořák, Picka)
1. Leština		
2. Jindřichov		
3. Postřelmov
4. Bludov		
5. Libina		
6. Štíty		
7. Lesnice		
8. Písečná		
9. Sudkov		
10. Zlaté Hory		
11. Staré Město
12. Nový Malín
13. Mikulovice		

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

15
12
11
12
11
11
10
8
8
8
6
6
1

2
5
4
3
4
2
4
4
2
2
3
1
1

1
1
4
3
1
5
3
4
4
2
2
2
5

6
6
5
6
8
6
7
8
10
12
13
15
17

68 : 35		 50
59 : 40		 47
42 : 31		 45
50 : 34		 45
58 : 52		 42
56 : 40		 42
41 : 25		 41
68 : 55		 36
55 : 54		 32
41 : 39		 30
49 :72		 26
40 : 75		 22
22 : 97		 10

1. Mohelnice B 26
2. Úsov		 26
3. Rovensko		 26
4. Vikýřovice		 26
5. Písařov		 26
6. Lukavice		 26
7. Podolí		 26
8. Malá Morava 26
9. Krchleby		 26
10. Leština B		 26
11. Paloním		 26
12. Ruda n. Mor. B 26
13. Postřelmov B 26
14. Jedlí		 26

21
19
19
18
17
15
12
10
8
8
8
8
5
2

1
2
1
0
1
0
1
2
2
1
1
0
0
0

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

4
5
5
7
6
10
13
12
16
16
17
18
18
23

129 : 37
112 : 43
98 : 33
113 : 47
51 : 34
46 : 49
61 : 59
50 : 75
39 : 86
60 : 78
53 : 81
37 : 94
41 : 92
24 : 106

MUŽI B – OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDA:
Postřelmov – Podolí		
3 : 0 (Minář 2, Suchomel)
Palonín – Postřelmov		3 : 1 (Bezeli)
Postřelmov – Lukavice
2 : 6 (Minář, Vepřek)

65
61
60
55
55
46
38
36
28
27
26
24
18
7

ˇ
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MLADŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR:
Postřelmov – Úsov 		6 : 0 (Jakl 2, Konečný 2, Indra, Petřík)
Libina – Postřelmov		2 : 1 (Konečný)
Postřelmov – Zábřeh B		2 : 6 (Indra, Konečný)
1. Šumperk B		
2. Velké Losiny
3. Štíty		
4. Nový Malín		
5. Zábřeh B		
6. Libina		
7. Lesnice		
8. Leština		
9. Loštice		
10. Vikýřovice		
11. Staré Město
12. Postřelmov
13. Bludov		
14. Úsov		

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

24 0 0 2 258 : 39		 72
22 0 0 4 217 : 40		 66
20 0 0 6 168 : 63		 60
16 1 1 8 108 : 82		 51
14 2 1 9 119 : 97		 47
14 0 1 11 107 : 65		 43
12 0 1 13 90 : 127		 37
11 1 1 13 73 : 70 		 36
11 0 1 14 79 : 103		 34
10 1 0 15 55 : 96		 32
6 3 0 17 51 : 180		 24
7 0 1 18 60 : 118		 22
4 2 1 19 35 : 107		 17
1 0 2 23 19 : 252 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

23
20
18
17
15
15
9
8
7
6
5
4

ŽÁCI, STARŠÍ PŘÍPRAVKA – OKR. PŘEBOR, SK. B:
Postřelmov – Moravičany 3 : 14 (Dvořák, Fúsik, Indra)
Mohelnice
Sudkov 		
Rovensko		
Štíty		
Loštice		
Šumperk C
Zábřeh		
Moravičany
Postřelmov
Maletín		
Kamenná		
Zvole		

13. Lesnice		
22

24

3

1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0

0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1

0
2
6
7
7
9
14
16
16
16
18
19

1 20

328 : 44
210 : 66
326 : 118
241 : 110
180 : 101
258 : 139
151 : 170
123 : 225
107 : 231
81 : 208
69 : 261
89 : 278

71
63
54
51
48
45
28
24
23
21
17
13

90 : 302 10

(J. N.)

Výbor fotbalového oddílu děkuje všem hráčům, trenérům a funkcionářům
za práci v soutěžním ročníku 2017/2018.
Hráči, trenéři a funkcionáři děkují všem divákům za přízeň.
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TJ POSTŘELMOV – oddíl florbalu – Worms
19. Zábřežská florbalová liga 2017-18 mladší žáci

Tabulka konečné statistiky
1. Sokol Zábřeh
2. Orel Troubelice
3. Údolí Desné
4. Worms Postřelmov

12
12
12
12

7
6
4
3

1
3
2
2

4		
3		
6		
7		

22
21
14
11

51 : 34
40 : 38
31 : 39
32 : 43

19. Zábřežská florbalová liga 2017-18 starší žáci

Tabulka konečné statistiky
1. Worms Postřelmov
2. Sokol Zábřeh
3. Údolí Desné
4. Sokol Dubicko
5. Orel Troubelice
6. FbC Vikýřovice
7. Orel Zábřeh

12
12
12
12
12
12
12

10 1 1		
7 1 4		
6 2 4		
6 1 5		
5 1 6		
3 2 7		
1 0 10		

31
22
20
19
16
11
3

52 : 25
60 : 43
58 : 37
32 : 61
40 : 29
33 : 49
24 : 56

Soutěž brankářů
mladší žáci
1. Kálmán David		 SZ
2. Glet Jakub		 WP
3. Novák Vojtěch		 OT

Soutěž brankářů
starší žáci

1. Šembera Dominik WP
2. Dittrich Miroslav		 OT
3. Juráň František		 Rap

Konečná tabulka 3. LIGY JUNIORŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
1. FBC Mohelnice
2. TJ Postřelmov
3. FBC Hranice
4. FBC Droždín

59 bodů
42 bodů
41 bodů
37 bodů

5. Asper Šumperk
6. FBK Jeseník 		
7. FBC Vikýřovice

36 bodů
19 bodů
6 bodů

SESTAVA TJ WORMS POSTŘELMOV JUNIOŘI:
Brankáři: Mazuch, Havlíček. Hráči: Klimek, Bahounek, Ptáček, Soják, Chlup, Stratil,
Holík V., Suchomel, Holan, Morávek, Holík P., Stříž, Schön, Schwarzer, Stejskal.

ˇ
ˇ
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V sobotu 2. 6. 2018 jsme se zúčastnili v kategorii starších žáků 4. ročníku turnaje
v Troubelicích. Super výkon a gratulace k prvnímu místu.
Výsledky
Postřelmov – Troubelice
3:1
Postřelmov – Údolí Desné 		 4 : 1
Postřelmov – Kočky z Údolí 2 : 0
Postřelmov – Sokol Zábřeh 12 : 0
Konečné pořadí
1. místo – Postřelmov
2. místo – Troubelice
3. místo – Kočky z Údolí
4. místo – Údolí Desné
5. místo – Sokol Zábřeh

Sestava: TJ WORMS POSTŘELMOV
Brankář: Dominik Šembera
Hráči: Josef Holan, Slávek Vepřek, Matěj Beneš,
Kryštof Mrázek, Michal Morávek, Patrik Hypr, Lukáš
Ryšavý.
(P. H.)
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