STŘELA
Zpravodaj obce Postřelmov
číslo 6, červen 2018

V TOMTO VYDÁNÍ:
 Setkání se slovenskými přáteli
 Dětský den na Piskáči
 Pohádkový les pod Dlouhou
 Koncert KPH - Rak & Rak
 Rozhovor - Šárka Maierová

Obec informuje

ZASTUPITELSTVO OBCE

Zastupitelstvo obce se bude konat ve středu 27. 6. 2018 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Postřelmov.
Program jednání:
– plnění rozpočtu za leden – květen 2018,
– rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2018,
– projednání smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Postřelmov
ve výši 60 tis. Kč,
– diskuze,		
– různé,
– závěr.
Upřesněný a doplněný program jednání zastupitelstva obce bude zveřejněn na plakátech
a webových stránkách obce.

SVOZ PLASTŮ

Svoz plastů a nápojového kartonu bude v pondělí 11. června 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 2. 6. od 8.30 hod. do 12.00 hod.
a ve čtvrtek 21. 6. 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
řádu, 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, na číslo – 583 414 546; 603 298 147 nebo e-mail:
hak.zabreh@seznam.cz, případně na OÚ Postřelmov panu Nevoralovi, tel. 583 480 714,
e-mail: nevoral@postrelmov.cz.

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

HLÁŠENÍ PORUCH - vakuová kanalizace - 607 892 490
HLÁŠENÍ PORUCH - dodávka tepla a TUV z kotelen Nová a Závořická - 721 747 718
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MĚSTSKÁ POLICIE - 737 518 492
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
ˇ
ˇ

DOKONČENÉ AKCE V OBCI

Chodník ul. Žerotínova a ul. Osvobození. Vzhledem k tomu, že dodavatel předal
rekonstrukci chodníku ve značném předstihu, můžeme jej již plně využívat. Termín
dokončení celého díla byl dle smlouvy 30. června 2018.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD NA SLOVENSKO

Vážení občané,
od našich přátel ze slovenské vesnice Kamenec pod Vtáčníkom jsme
přijali pozvání na přátelské setkání, které se uskuteční v sobotu
a v neděli 23. a 24. června. Hlavní náplní setkání bude účast našich
fotbalistů na tradičním turnaji. Do Kamence bude vypraven autobus,
ve kterém je ještě několik volných míst. Proto vás zveme do kolektivu, který bude naši
obec na Slovensku reprezentovat. Odjíždíme 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.
Podrobnější informace podá a přihlášky přijímá: Miroslav Vláčel, telefon 724 183 458.

SDRUŽENÍ AVZO INFORMUJE

Vzhledem k častým stížnostem na hluk, který souvisel s akcemi pořádanými na Piskáči
naším sdružením, jsme byli nuceni všechny zábavy a diskotéky zrušit. Akce, které dále
v našem areálu pořádáme, končí nejpozději ve 22.00 hodin. Pokud uslyšíte hluk
i po 22.00 hodině, určitě se nejedná o hluk, který jde z našeho areálu, ale z areálů v okolí,
případně z blízkého parkoviště, se kterým nemá naše sdružení nic společného. Jelikož
k nám celé léto jezdí vodáci, a ti si rádi posedí u ohně a zahrají na kytary, žádáme vás
v tomto případě o shovívavost. Děkujeme za pochopení. Sdružení AVZO.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
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Akce

2.

DĚTSKÝ DEN NA PISKÁČI

Sobota 2. 6. 2018, 16.00 hod., areál AVZO, vstupné dobrovolné – děti zdarma
Přijďte se pobavit a užít si s námi legraci. Bude připraven bohatý program pro děti,
ale také pro dospělé. Nechte se překvapit  Srdečně všechny zve AVZO TSČ Postřelmov.

3.

 MINI SHOW

Neděle 3. 6. 2018,
16.00 hod., KD, vstupné
dobrovolné
V komponovaném pořadu

vystoupí tanečnice ze sek-

ce scénického tance pod
vedením paní učitelky Lenky Hajdukové.

9.
10.

 POHÁDKOVÝ LES POD DLOUHOU
Sobota 9. 6. 2018 od 14.00 hod. do 16.00 hod.,
neděle 10. 6. 2018 od 13.30 hod. do 15.30 hod.,
vstupné: děti do 5 let zdarma, děti do 15 let
10,- Kč, ostatní 20,- Kč.

Folklórní soubor Markovice a její příznivci zvou děti
a rodiče na procházku pohádkovým lesem pod Dlouhou.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé!

INZERCE
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 KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU FLÉTNA
Čtvrtek 14. 6. 2018, 17.00 hod., KD malý sál
Srdečně vás zveme na koncert žáků hudebního oboru flétna při KD a žáků ZUŠ
při ZŠ Postřelmov. Přijďte si poslechnout žáky zobcových fléten, klarinetů
a klavírů paní učitelky Pavly Nejedlé a paní učitelky Zuzany Řehákové.

14.

 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY UČITELE MILANA HÁJKA
Pátek 15. 6. 2018, 16.30 hod., KD Mateřské centrum Budulínek
Vystoupí žáci z instrumentálního i pěveckého oddělení s pestrým programem od skladeb klasických po písně lidové, s jarní tématikou a písně ze slavných českých muzikálů.

15.

16.

 VODO-LODNÍ SOUTĚŽE - AVZO TSČ A IN-LIFE LITOVEL

Sobota 16. 6. 2018, 8.00 hod., areál AVZO, startovné 500,- Kč/družstvo
Disciplíny: Jízda na čas ve čtyřmístném raftu a jízda na vydře a sambě po Piskáči s plněním úkolů. Lodě zajišťují pořadatelé, členové družstev musí být starší 18-ti let.
Po ukončení bude polovina startovného vrácena. Termín přihlášek: do 10. 6. 2018.
Přihlásit se můžete ve stánku s občerstvením AVZO ZČ na Piskáči.
Hlavní výhra: 50 l sud piva. Tato soutěž je pořádána pro pobavení soutěžících, fanoušků i diváků.  Při nepříznivém počasí nebo malém počtu startujících bude akce zrušena.
Od 17.00 hodin se můžete těšit na posezení u cimbálu. Srdečně zvou pořadatelé.

 KINOKAVÁRNA: ČERTOVINY
Neděle 17. 6. 2018, 15.00 a 18.00 hod., KD, vstupné 40,- Kč
Česko, 2017, 101 min, režie: Zdeněk Troška. Hrají: Jakub Prachař,
Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Míra Nosek a další.
Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák
a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby
do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši.

17.

Ště p án R a k a Jan Matě j R a k

18.

KONCERT KPH - RAK & RAK

Pondělí 18. 6. 2018, 19.00 hod., KD,
vstupné 70,- Kč, děti zdarma
Zveme příznivce kvalitní hudby na unikátní „rodinný“
kytarový projekt otce se synem nazvaný příznačně
Rak & Rak. Špičkoví kytaristé Štěpán Rak a Jan Matěj
Rak představí působivý hudební program „Domov
můj“ ke stému výročí vzniku Československa.
O umělcích: „Ve světě kytary jsou špatní kytaristé,
dobří kytaristé, excelentní kytaristé a Štěpán Rak.“
- John Botton, světoznámý hudební kritik.
Na rozdíl od klasického kytaristy a skladatele Štěpána Raka jde jeho syn Jan-Matěj Rak
vlastní cestou, neboť se již deset let zabývá hudbou Jaroslava Ježka, kterou si zpracoval
pro sólovou kytaru. Výsledkem tohoto úsilí je i CD Ježkovy voči.
V programu zazní skladby jako Vzpomínka na Prahu, Ach synku, synku, Teče voda teče,
Po starých zámeckých schodech, Pětatřicátníci, Vltavo, Vltavo a další.
rak a rak.indd 3

ˇ
ˇ
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22.

Srdečně vás zveme na
TRADIČNÍ KLAVÍRNÍ
PŘEHRÁVKU
žáků a žáčků Kateřiny Morávkové a
Kamila Najamyho.
Přehrávka se koná 22. 6. 2018 v 17.00
ve velkém sále KD Postřelmov.

 DIVADELNÍ SOUBOR HOKUS - DVEŘE
Neděle 24. 6. 2018, 19.00 hod., KD velký sál,
vstupné 50,- Kč
Srdečně
VásJezveme
na
Hra Jana Zindulky nás zavádí
do očistce.
to úsměvohra
o vážných věcech. Čeho se musíme
vzdát, abychom
mohli jít dál?
TRADIČNÍ
KLAVÍRNÍ
Manželský pár – muž s volantem,
žena
s
velkou
kabelou
plnou
PŘEHRÁVKU
věcí. Dvě přítelkyně v permanentním dialogu. Realitní makžáků a Bezdomovkyně
žáčků Kateřiny
Morávkové a
léř zakládající si na svém postavení.
s velkým
ošuntělým kloboukem. Tito Kamila
všichni se po
smrti
sejdou
v
předNajamyho.
síni nebe. Nikdo se nechce vzdát věcí, které si s sebou přinesl,
Přehrávka
22.komunikaci,
6. 2018kdy
v 17.00
ale dveřmi do nebe s nimi projít
nemůže. se
Při koná
vzájemné
se postupně
dozvídáme jejich příběhy, bolesti
i radosti, sisále
postupně
co je vlastně důležité
ve velkém
KDuvědomují,
Postřelmov.
a čeho se mohou vzdát. A tak nakonec všichni dveřmi přece jen projdou.
Režie: Zdenka Hrachovinová a divadelní soubor HOKUS.
Hrají: Anděl Eleonor – Marek Šnelly, Sv. Petr – Zdeněk Vepřek, manželský pár – Lenka
Hajduková, Jan Hajduk, dvě přítelkyně – Marie Sedláková, Zdenka Hrachovinová, realitní
makléř – Pavel Jeřábek, bezdomovkyně
Dagmar
Vepřková.
Srdečně–Vás
zveme
na
Scéna a světelné efekty: Zdenka
Hrachovinová
a
Hokus
Technika: světla – Michal
TRADIČNÍ KLAVÍRNÍ
Hajduk, zvuk – Tomáš Panovský.
Spolupráce: Hlas reportéraPŘEHRÁVKU
– Zdeněk Mlčoch, text fotbalového utkání – Ondřej Panák,
šití nebeských kostýmů – Eliška
Pakostová.
Ilustrace
– Jan Žmolík.
žáků
a žáčků
Kateřiny
Morávkové a

24.

 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ Kamila
KARNEVAL
NA PISKÁČI
Najamyho.
Sobota 30. 6. 2018,Přehrávka
16.00, areál AVZO
na Pískáči,
se koná
22. děti
6. 2018 v
30. vstupné zdarma, ostatní dobrovolné
velkém
sále
KD Přiveďte
Postřelmov.
AVZO TSČ pořádá na Piskáči ve
dětský
maškarní
karneval.
svoje děti zatančit si a pobavit se v maskách. Tančit a hrát hry
s vámi bude animátorka Linda a o muziku se bude starat DJ. Milan.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

17.00

Videoreportáže z obecních akcí naleznete na YouTube - Postřelmov žije. Informace
o chystaných akcích a fotografie naleznete na Facebooku - Postřelmov žije.
6
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Ohlédnutí

NA TĚLO

Artový večer s promítáním snímku Na tělo a s následující vernisáží fotografií našeho uznávaného
fotografa Jindřicha Štreita ze Sovince, byl přijat
diváky s nadšením. Skvělým obohacením večera
byla také nečekaná přítomnost režisérky Libuše
Rudinské a jejího technického štábu. Dopadlo to
lépe, než se očekávalo.
Autorce snímku Libuši Rudinské se podařilo
ve snímku zachytit, jakým způsobem umělcovi
fotografie vznikají, od výběru tématu až po konečný výsledek. Zvláštní pozornost autorka věnovala
tomu, jak Štreit přistupuje k lidem a objektům,
které fotografuje. Divák tak má možnost sledovat
Štreita při samotném fotografování. Pochopí, že
je nutné vytvořit mezi fotografem a fotografovaným určitý vztah. Vztah, který vzniká k lidem při
fotografování svatby, bezdomovců nebo života na vesnici. Dozvídáme se však i mnoho
zajímavostí z jeho soukromí.
Ten večer jsme poznali Jindřicha Štreita jako výborného umělce a především citlivého člověka s širokým srdcem a otevřenou náručí. Každého z přítomných si získal svou
neskutečnou skromností. Bonusem večera bylo povídání s autorkou filmu. Prožili jsme
večer plný příjemných energií a velkou odměnou bylo Štraitovo dojetí a slova díků.(Z. H.)

 SEZNÁMENÍ S DIVADLEM ARTUR…
Zájezdové divadlo Artur potěšilo zase všechny ty, kteří se chtěli zasmát. Hra Hledám
milence, značka spěchá nám představila živě řadu známých i méně známých hereckých
osobností. Výborným hereckým výkonem se předvedl především principál souboru
Jindřich Kriegel. Ale ani Lucie Linhartová, Eva Decastelo a Bořek Slezáček nezklamali.
Dva poslední jmenovaní museli dokonce svou přítomností vzbudit pozdvižení v zátočině u Moravy, když po příjezdu zoufale hledali vodu ke koupání. Takovou návštěvu
tam nikdo rozhodně nečekal. Herci byli příjemní a přátelští a u nás velice spokojeni se
zázemím. Takže si můžeme napsat velkou jedničku. (Z. H.)
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
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 „POSTŘELMOVSKÁ PĚTADVACÍTKA“
V sobotu 5. května 2018 proběhl již pátý ročník tradičního
pochodu Postřelmovská pětadvacítka. Skvělé letní počasí
přivedlo k zápisu celkem 721 pochodujících nadšenců. Nejvíce účastníků bylo na nejkratší pohádkové 5km trase, kde
se jich pohybovalo přes 460. Z turistické patnáctky se nám
pro změnu počty přesunuly na cyklistické trasy, které stoupají na popularitě, zato kapličková desítka pro znalce historie
a místopisu si stále udržuje své příznivce.
Nejmladší účastnici našeho pochodu byly pouhé 2 měsíce. Nejstarším seniorem na trase
byl 84letý pán. Oba dva se pohybovali na nejkratší trase a zvládli ji v podobném čase,
i když malá slečna po svých nemusela. Mezi naše stálice patří i pár běžců. Pro některé
z nich jsou výsledky v předchozích ročnících motivací k lepším výkonům. Na 15km trase
máme nově rekord 1:15 hod. Ovšem není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Zdá se, že věhlas našeho pochodu začíná překračovat hranice regionu, a tak si můžeme na naše konto připsat i dvě účastnice z Londýna. Zato nejbližší pochodující to měla
k zápisu jen pár schodů.
Tak se naše „Postřelmovská 25“ řadí ke stále větším akcím určeným pro veřejnost
mikroregionu Zábřežsko a jsme rádi, že dobře reprezentujeme naši obec.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim sponzorům a také zaměstnancům kulturního domu za spolupráci. Děkujeme také všem, kteří zajišťovali občerstvení, našim
spoluorganizátorům z řad skautů, bývalých skautů, rodinných příslušníků a neskautů
za vše, co pro „Pětadvacítku“, a tím i naši obec, dělají. Děkujeme všem za účast a těšíme
se na vás opět příští rok v sobotu 4. května . Skautské středisko Bukůvka.
(J.. R.)
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 STAVĚNÍ MÁJE
Také letos jsme se v předvečer prvního květnového dne sešli, abychom postavili májku.
Tentokrát nás dorazilo hodně, za což jsme byli rádi, protože se každá ruka hodila. Počasí
bylo aprílové – slunečno střídal prudký déšť, ale k večeru se přece jen vyčasilo. Holky májku nazdobily a kluci začali stavět. Protože byla letos opravdu vysoká, chvílemi
se podívaná stávala velmi napínavou… Nakonec naštěstí všechno dobře dopadlo, nikdo
se nezranil, a když spadla poslední lana, tak jsme si mohli vydechnout . (P. B.)

 POSTŘELMOVSKÉ MAŽORETKY UVÁDÍ…
V pátek 25. 5. se konala v kulturním domě společenská akce Postřelmovské mažoretky uvádí. Představily se zde všechny naše mažoretky – Přípravka, Karkulky i Hvězdičky. S hůlkou i s pompony, sóla, miniformace i skupiny. Mimo mažoretek se předvedly
také děti z mateřské školy, dramatický kroužek, sboreček i děti ze základní umělecké
školy Zábřeh. Skvělé vystoupení předvedla skupina Postrpoi. Všem účinkujícím děkuji,
zvláště pak Daniele Hajtmarové a Markétě Vybíhalové za jejich moderování. Děkuji všem
Hana Kukulová, vedoucí mažoretek
Hvězdičkám za jejich závěrečnou písničku.

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
12. 5. se uskutečnila slavnostní akademie ku příležitosti 50.výročí otevření naší
mateřské školy. O krásný kulturní zážitek se postaraly děti a paní učitelky ze všech
tříd naší MŠ, mažoretky ZŠ Postřelmov, taneční soubor Intro, a také bývalí žáci z naší
školky. Všechna vystoupení se divákům líbila, děti si je užívaly a obrovský potlesk
byl vždy velikou odměnou, sem tam ukápla i nějaká ta slzička dojetí. Sladkou tečkou
k ukončení oslav byla zahradní párty s ochutnávkou narozeninového dortu. Ještě jednou
děkujeme všem sponzorům za finanční podporu. Velký dík patří také rodičům za téměř
100% zodpovědný přístup, dětem za skvělé výkony a týmu školy za organizaci celé akce.
Osobní dík náleží také pracovníkům kulturního domu, panu Holzmannovi za natáčení
videa, panu Růžičkovi za fotodokumentaci, Míše Schönové za roli moderátora a všem
ostatním, kteří nám byli nápomocni.
Ředitelka MŠ Ivana Vyhnánková
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Děti z MŠ v penzionu
„Nejmilejší tvářička, to je naše babička. Šedé vlasy, úsměv, brýle, neví, co je dlouhá
chvíle…“, takovými a ještě mnoha jinými veršíky, písničkami a tanečky šly děti ze třídy
Zajíčků potěšit babičky do penzionu ke Dni matek. Letos s malým zpožděním, ale o to
srdečněji přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Děti a zaměstnanci MŠ
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Den matek v KD
I když měly děti a paní učitelky ze školky v květnu hodně práce s přípravami
narozeninových oslav, na naše babičky nezapomněly. Děti z tanečního a pěveckého
kroužku přišly nejdříve potěšit do kulturního domu důchodkyně MEPu Postřelmov a
poté také důchodce z naší obce. Pásmem básniček, písniček a tanečním vystoupení tak
zpestřily oslavy Dne matek a jako vždy nezklamaly a vykouzlily na tvářích babiček, ale i
dědečků úsměv. Velký potlesk byl opět pro ně tou největší odměnou.
(Š. T.)

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR MOTÝLI ŠUMPERK POŘÁDÁ

ZÁPIS ZPĚVÁČKŮ DO PŘÍPRAVNÝCH ODDĚLENÍ SBORU.

Více informací na www.motyli-sumperk.cz, nebo tel. 725 012 639 (I. Žůrková).
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018

INZERCE

Přijímáme chlapce i děvčata od pěti let s chutí do zpívání.
Věříme, že talent má každý, my jej pomáháme rozvíjet.
Proto mohou přijít i děti, které dosud zpívat neumí.
Termín zápisu: 20. a 21. června, 14.00 – 18.00 hod.,
zkušebna sboru, (budova SVČ Doris „Komín“,
Komenského 9 v Šumperku).
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Na jaře mnozí z nás rádi vyrazí na kole, bruslích nebo jen tak, na vycházku do ulic.
Bezpečný návrat považujeme za samozřejmost, a proto děti ze školní družiny
každoročně opakují a procvičují pravidla silničního provozu – především správné
chování chodců a cyklistů. Letos nejstarší děti z IV. oddělení pomohly vychovatelkám
s organizací soutěží. Předvedly pokyny policisty při řízení provozu, procvičily
s kamarády dopravní značky a vytvořily dráhu pro koloběžky. Nakonec soutěžící
uplatnili své znalosti v bludišti s dopravním značením. Všem se akce konaná na zahradě
školy moc líbila, zvláště když se na naše „řidiče“ sluníčko jen smálo…
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V květnu mají svátek maminky! Prvňáčci si pro ně připravili s třídní učitelkou Ivetou
Petríkovou pásmo plné básniček i písní a nechyběl ani valčík pro mámu. Nakonec dostala
každá maminka kytičku, dárek a sladkou pusu. Ani ostatní školáci ale na své maminky
nezapomněli. Díky iniciativě paní
Vlaďky Grauové, její kolegyně
Jitky Skálové, třídních učitelek
a chuti dětí tvořit vznikla krásná
a originální keramická dílka,
která maminky určitě potěšila.
A když už jsme u těch nejmenších,
nesmíme zapomenout na další
významný den v jejich školním
životě – Svátek Slabikáře!
Dočetli svoji první knížku,
s větším či menším úspěchem…
Ale už z nich jsou čtenáři!
Na oslavu byl pozván pan ředitel
Michal Malík, paní knihovnice
Petra Balcárková, paní vychovatelky Eva Kloučková a Hana Kukulová.Ti nejšikovnější
měli možnost své čtenářské dovednosti předvést, za což byli odměněni potleskem
a sladkostmi. Každého prvňáčka pak pan ředitel pasoval na čtenáře. Od paní knihovnice
dostaly děti knížky a od paní vychovatelky pamětní placky jako upomínku na dnešní
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
ˇ
ˇ

den. Společně bouchli „šampáňo“, a už teď se mohou těšit na další knížky, které určitě
významně obohatí jejich další život.

Starší žáci jsou přece jen spíše na
sport a další pohybové aktivity.
Sedmáci absolvovali začátkem
května společně s jejich třídním
učitelem Miloslavem Pospíšilem
vodácký kurz. Na raftech
sjížděli za krásného počasí
Moravu – z Postřelmova do
Lukavice – a náramně si to užili!
Dařilo se také při sportovních
soutěžích. V okresním kole
minivolejbalu žáků 6. - 7. tříd
podal náš tým „A“ po prvotním
rozpačitém vstupu pěkný výkon
a umístil se na 1. místě!

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
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Ve II. kole baseballového turnaje se dařilo našim holkám, stály na „bedně“, a dokonce
té nejvyšší… Kluci
skončili na 3. místě.
Již
tradiční,
velmi
dobře zajištěný turnaj
„Pohár
osvobození“
ve
florbale
hraný
na venkovním hřišti
ve Starém Městě pod
Sněžníkem měl opět
vysokou úroveň. Navíc se
našemu týmu podařilo
tento turnaj poprvé
vyhrát!
Příjemným
bonusem bylo vyhlášení nejlepších hráčů,
kdy titul nejlepšího brankáře zaslouženě
získal náš Dominik Šembera a cena
pro nejlepšího obránce patřila Petru
Holíkovi. Oba jsou žáci 9. A. Blahopřejeme!
Je tu fotbal, a s ním opět další úspěch.
Naši fotbalisté z 1. stupně zabodovali
na „McDonald´s Cupu“, a to tak, že
„převálcovali“ svým výkonem i kluky
starší. Tato fotbalová soutěž se týkala žáků
4. a 5. tříd, my jsme tam neměli jediného
páťáka, zato několik druháčků… A aby ta
sportovní pohádka byla úplná, jeli jsme
domů se zlatem! Postoupili jsme do finále,
tak uvidíme, jak se bude dařit dál. Držíme
palce! V sobotu 19. 5. 2018 se naše mažoretky juniorky Hvězdičky zúčastnily skladbou
s pompony Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu v Náchodě finále. Ve velké
konkurenci souborů z celé ČR se umístily na 6. místě. Tímto si zajistily postup, tak
jako v loňském roce,
na
Mistrovství
světa,
které se bude konat
v srpnu v Praze. Děvčatům
blahopřejeme a držíme
palce! Velmi dobře si
vedlo i naše duo juniorek
Zuzka Černá a Anežka
Chaloupková. I když obsadily
10. místo, počtem bodů se
probojovaly na Mistrovství
Evropy
v
chorvatské
Crikvenici.
(I. P.)
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
ˇ
ˇ

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: Od 2. 7. do 6. 7. bude knihovna zavřená. Děkujeme za pochopení.

Letní akce pro děti - SE SOVOU NA PALUBU

Letos se opět v areálu kulturního domu a pod záštitou místní knihovny uskuteční letní
třídenní akce pro děti, a to v termínu od 15. srpna do 17. srpna 2018. Zúčastnit se
mohou děti starší šesti let. Cena je 650,- Kč. Přihlášky jsou k dispozici v knihovně nebo
ve škole u paní učitelky Aleny Rakové. Své děti můžete přihlásit do 15. 6. 2018.
Více informací získáte přímo v knihovně nebo na www.postrelmov.knihovna.cz

Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé

 KONTAKTY 

OBECNÍ ÚŘAD		
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
KULTURNÍ DŮM		
TĚLOCVIČNA		
PENZION U LÍPY		

tel. 583 480 711
tel. 583 437 095
tel. 583 437 094
tel. 607 504 949
tel. 725 060 628
tel. 725 060 625

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

 KONTAKTY 

Kazuo Ishiguro – Pohřbený obr: Děj románu na pomezí fantasy zasadil autor do počátků raného středověku, kdy se Británie, kterou dávno opustili Římané, mění v trosky.
Král Artuš jistě vykonal pro smír na ostrově své, ale i on už se odebral do propadliště
dějin a neklidnou zemí bloumají různá individua včetně těch nadpřirozených.
Vlastimil Vondruška – Dračí náhrdelník: V průběhu okázalé slavnosti, kterou
na svém hradě uspořádá Jaroslav ze Šternberka, zmizí jeho krásná neteř Elška, manželka veverského purkrabího Drslava. Mezi hosty to vyvolá posměch, protože nemá pověst
ctnostné manželky, jenže její manžel vyhledá Oldřicha z Chlumu a se slzami v očích ho
prosí o pomoc. Domnívá se, že jeho žena Elška neutekla, ale někdo ji unesl. Záhy poté je
nalezen zavražděný trubadúr, který se jí předešlého večera dvořil.
Bryn Greenwood – Mezi krásou a ošklivostí: Osmiletá Wavy je neviditelná. Její
matku plně zaměstnává braní drog a otce jejich výroba a prodej. Motorkář Kellen, který
se vybourá nedaleko jejich domu, je tak od chvíle, kdy jí umřela babička, prvním člověkem, který si Wavy všímá. Možná je to o patnáct let starší vazoun s bohatým trestním
rejstříkem, ale aspoň ji vidí. Muž, jehož si Wavyin otec najímá na špinavou práci, rozhodně není ten typ člověka, který má sklony zachraňovat jiné, dívčina nesmělá nabídka
přátelství ovšem vyplní prázdnotu v jeho životě.
Kim Hooper – Lidé, kteří mě znali: Čtrnáct let po odchodu z New Yorku bylo vše
v pořádku, ale následující den se všechno změnilo… Strhující debut, v němž je obyčejná žena konfrontována se svou minulostí, aby zajistila budoucnost své dcery. Základní
otázka zní: „Jak byste se zachovali vy?“

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

JE DOBRÉ JÍT SVÝM SNŮM VSTŘÍC…

To, co bylo pro dnešní střední a starší generaci vzácností, je dnes pro mladé lidi
samozřejmostí. I když ne každý má povahu na to odejít do zahraničí, najít si tam práci, byt, nové kamarády a přizpůsobit se odlišné mentalitě. Nicméně pro toho, kdo se
k takovému kroku rozhodne, je to velká životní zkušenost. A když pak žijete v Paříži
a máte prestižní zaměstnání, o to je ta zkušenost cennější. Takovou cestou se vydala
i sympatická slečna ŠÁRKA MAIEROVÁ, se kterou jsem si povídala během její krátké
dovolené v rodném Postřelmově.
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Jaké školy jste vystudovala?
Vystudovala jsem Střední školu cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm, obor management a turismus.
Kdybyste se mě zeptala proč, tak nevím. Nechtěla jsem
jít na gymnázium a cestování mě vždycky lákalo. Chtěla jsem vyrazit do světa. Už od mala jsem našim říkala,
že chci žít v New Yorku . Vím, že vesnice není pro mě,
jsem vyloženě městský typ. Po maturitě jsem přemýšlela,
co dál. Rozhodla jsem se jít studovat na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Veřejná správa a regionální
rozvoj na bakalářské úrovni a magisterské studium jsem
absolvovala na oboru Podnikání a administrativa. Byly to
spíše obecné obory. Už při studiu jsem začala pracovat
v pražské pobočce americké firmy Oracle. Tam to bylo
fajn, protože jsem se pohybovala ve velké firmě s mezinárodním prostředím. Tehdy jsem zjistila, že mi tento typ pracovního prostředí vyhovuje.
Již několik let žijete v Paříži, jak jste se tam ocitla?
Před závěrečnými zkouškami na vysoké škole se mi naskytla příležitost využít program
ERASMUS, což je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů v Evropě. Věděla jsem, že chci jít do Francie, ale protože
jsem francouzsky neuměla, tak jsem se v roce 2012 přihlásila ke studiu na škole ve francouzském Lyonu, kde se dalo studovat v angličtině. Zůstala jsem tam na dva semestry,
pak jsem se vrátila na léto domů, abych dopsala
diplomovou práci, a v září jsem odjela do Paříže.
V Lyonu jste se naučila francouzsky?
V Lyonu jsem se zlepšila hlavně v angličtině. U nás
jsem se sice anglicky učila, ale běžná konverzace
je úplně něco jiného. Posunulo mě hodně to, že
jsem v angličtině studovala a hlavně komunikovala s přáteli z různých zemí. Na univerzitě v Lyonu
jsme měli kurzy francouzštiny, ale naučila jsem se
tam jenom základy. Mluvit francouzsky jsem začala až v Paříži. Pomohlo mi, když jsem se s Francouzi dorozumívala jenom francouzsky, a také jsem
sledovala televizi a poslouchala rádio.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
ˇ
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Byl problém najít si v Paříži práci?
Bylo to komplikované. Byla jsem omezena tím, že jsem hledala práci v angličtině.
Ze začátku jsem dělala různě brigády, než
mě oslovila agentura hledající zaměstnance
pro ESMU, což je Evropský orgán pro cenné
papíry a trhy spadající pod EU.
Jak si Vás našli?
Měla jsem svůj profil na Linkedinu, profesně orientované sociální síti, kde se publikují pracovní životopisy. Velmi brzy jsem šla
na pohovor a ještě týž den mě přijali na pozici externího zaměstnance.
Mohla byste nám něco říci o Vaší práci?
ESMA má za úkol zlepšovat ochranu investorů a přispívat ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů v Evropě a má asi tři sta zaměstnanců a konzultantů. Já jsem byla
přijata na pozici projektového manažera, který především organizuje a koordinuje pracovní cesty zaměstnanců ESMY. Rok a půl jsem pracovala jako konzultantka, a poté byla
příležitost přihlásit se do konkurzu, abych se mohla stát interním zaměstnancem – výběrové řízení trvalo půl roku. Nejdříve jsem vyplnila žádost, poté jsem byla pozvána na
test, a pak proběhlo druhé kolo, pohovor s přijímací komisí. Měla jsem velkou výhodu,
že jsem jak ty lidi, tak tu práci znala. Tenkrát přijímali deset lidí (hlásilo se nás asi osm
set) na různé administrativní pozice a mě naštěstí vybrali. Zůstala jsem na tom stejném
místě, ale kdybych neprošla konkurzem, musela bych odejít úplně, což bylo pro mě dost
stresující. Na mé práci se mi nejvíce líbí, že spolupracuji s kolegy ze všech koutů EU, a že
mám flexibilní pracovní dobu.
Kolik pracovních cest ročně zorganizujete?
Tak před třemi roky to bylo asi tisíc cest, ale vzhledem k rozpočtu a také životnímu prostředí se snažíme (pokud to jde) hodně věcí konzultovat přes videokonference. Takže
loni už to bylo asi osm set padesát cest. Ale teď už dělám i spoustu jiných věcí.
Vy sama také v rámci Vaší práce cestujete?
Také, ale ne tak mnoho. Jezdím hlavně do Bruselu na různá školení. Ale soukromě cestuji ráda. Jelikož mám hodně volna a finance
mi to zatím dovolí, tak můžu cestovat často. Hodně se mi třeba líbilo v New Yorku.
Nedávno jsem navštívila Martinik Guadeloup, což je takový ráj v Karibiku. Je to ideální místo jak na relax, tak i na aktivní dovolenou. Z Paříže tam lítá přímá linka, platí se
tam eurem a mluví francouzsky. Mimo Evropu se snažím vycestovat alespoň dvakrát
ročně. Ale když bydlíte ve Francii, tak stačí
cestovat po ní – můžete do hor i k moři, je to
hodně rozmanitá a krásná země.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
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Líbí se Vám v Paříži?
Líbí se mi tam moc, nějak mě to tam vždycky
táhlo. Je to město, které vždy udávalo tón jak
v architektuře, tak v umění i v módě. Líbilo
se mi i v Lyonu, kde to je levnější, a lidé jsou
přátelštější. Ale Paříž je prostě Paříž. Mám tam
byt, přátele a necítím zatím potřebu někam odjet. Je však možné, že se mi jednou zasteskne
po vlasti a pak se sem třeba někdy vrátím.
Co děláte ve svém volnu?
V týdnu je to s volnem trochu problém. Do práce chodím většinou na půl desátou a domů se
vracím kolem sedmé hodiny. Někdy si pak jdu
ještě zacvičit, do kina nebo posedět s kamarády. Víkendy pak využívám k celotýdenním nákupům, k úklidu bytu a ke cvičení. Často zajdeme společně s kamarády do muzea nebo
do kina. Kulturní vyžití je v Paříži opravdu bohaté.
Předpokládám, že Vaše francouzština už je perfektní…
Nedá se říct perfektní, ale je dobrá. S Francouzi už mluvím jenom francouzsky a snažím
se v tom jazyku i hodně číst. Je trochu problém, že přes den mixuji tři jazyky – v práci
mluvím anglicky a česky, protože v ESMĚ je i pár Čechů a Slováků, a pak samozřejmě
francouzsky. Dá se říct, že už mi občas vypadávají i slova v češtině, takže nejsem stoprocentní ani v jednom jazyce . A ráda bych se naučila ještě španělsky.
Jak Vám vyhovuje francouzská kuchyně?
Vyhovuje mi víc než naše česká kuchyně. Je poměrně pestrá a není tak tučná. Nejvíc se
mi líbí, jak si Francouzi umí jídlo vychutnat a v klidu si dopřát třeba tři nebo čtyři chody.
Když se vracíte domů, létáte letadlem nebo jezdíte autobusem?
Létám. Autobusem jsem jela jenom jednou, když jsem měla hodně věcí. Z Paříže do Prahy to trvá hodinu a půl. Více času pak strávím na cestě z Prahy do Postřelmova. Ceny
letenek jsou různé – podle toho, jak dopředu ji kupujete, i podle situace. Teď jsem třeba
platila za zpáteční letenku 180 eur, ale dá se koupit i za 100 eur.
Zmínila jste se, že máte svůj byt. Jak je těžké sehnat v Paříži bydlení?
Byt nevlastním, jsem v nájmu. Ale sehnat bydlení v Paříži je poměrně velký problém.
Protože poptávka převyšuje nabídku, tak toho majitelé využívají a poskytují byty
i o velikosti 9m2. Když hledáte byt, musíte mít spoustu doporučení, doklad příjmu za tři
měsíce, a také francouzského ručitele, který by v případě nutnosti dluh zaplatil. Já jsem
měla štěstí, že jsem narazila na pána, který chtěl dát šanci těm, kteří to mají s najmutím
bytu těžší, což jsou hlavně cizinci. Můj byt má 30m2 a i se všemi poplatky mě bydlení
stojí měsíčně asi tisíc eur.
Co byste doporučila studentům, kteří by se rádi vydali podobnou cestou jako Vy?
Hlavně aby se nebáli, i když začátky jsou těžké. Člověk se pořádně nedomluví, nemá
kde bydlet, nemá bankovní účet… Ale jakmile se to ustálí, tak pak si člověk může užívat
novou kulturu a nové prostředí. Vycestovat je nejlepší způsob jak se naučit cizí jazyk.
(P. B.)
Děkuji Vám za rozhovor.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
ˇ
ˇ

Sport

TJ POSTŘELMOV – oddíl stolního tenisu

Konečné umístění družstev v roč. 2017-2018 a přehled dosažené úspěšnosti
jednotlivých hráčů v soutěžích.
KSST Olomouc – Krajský přebor I. tř.

Mužstvo
1. TJ Chropyně B
2. TJ Postřelmov A
3. Sportklub Štarnov A
4. KST Jeseník C
5. TTC Pramet Šump. B
6. TJ Sokol Jestřebí A
7. TJ Sokol Čechovice B
8. TJ So Olomouc Neř C
9. TJ Sokol Tovačov A
10. SK Kolšov A
11. Město Albrechtice B
12. TJ Olympia Bruntál A

RSST Šumperk – Regionální přebor I. tř.

U

V 		 R P Body

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
16
13
9
10
9
7
8
7
7
5
4

0
3
2
4
1
3
5
3
5
4
3
3

3
3
7
9
11
10
10
11
10
11
14
15

Úspěšnost hráčů v KS-1			 		
1. Stryk Zdeněk
2. Honemann V.
3. Zitta David
4. Smolík Michal
5. Blaháček Ivo

14
18
21
21
16

43
61
71
62
52

29
39
43
35
26

15
22
28
27
26

79
73
63
53
53
52
49
48
48
47
40
37

65,91%
63,93%
60,56%
56,45%
50,00%

RSST Šumperk – Regionální přebor II. tř.

Mužstvo
1. Šumperk C
2. Bludov C
3. Linhartice A
4. Postřelmov C
5. Jedlí B
6. Dubicko B
7. Štíty C
8. Dlouhomilov A
9. Jestřebí C
10. Kolšov C
11. Nový Malín C
12. Slavoj Loštice A

U

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V

20
19
17
12
8
9
7
8
7
4
5
1

R P Body

2
0
2
2
7
2
4
1
2
5
3
0

0
3
3
8
7
11
11
13
13
13
14
21

64
60
58
48
45
42
40
39
38
35
35
24

Úspěšnost hráčů v RP-2		
1. Horký Roman 19 74 64 10 86,49%
2. Matějíček Josef 21 81 47 34 58,02%
3. Stejskal Kamil 20 77 33 44 42,86%
4. Zapletal Lub.
12 45 17 28 37,78%
5. Kubíček Martin 16 49 11 38 22,45%

Mužstvo
1. Jedlí A
2. Bludov B
3. Štíty B
4. Postřelmov B
5. Šumvald A
6. Jestřebí B
7. Dolní Studénky A
8. Mohelnice C
9. Nový Malín B
10. Velké Losiny B
11. Palonín A
12. Lišnice-Mohel. A

U

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Úspěšnost hráčů v RP-1

V 		 R P Body

18
16
14
12
11
12
8
6
4
5
5
1

56
57
35
33

12
27
42
53

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

2
4
3
5
6
8
10
11
13
14
15
20

60
56
55
51
49
48
42
37
35
35
34
25

1. Stryk Z. ml.
17
2. Honemann P. 22
3. Jágr Petr
20
4. Vláčel Miroslav 22

68
84
77
86

82,35%
67,86%
45,45%
38,37%

Mužstvo
1. Mohelnice E
2. Úsov A
3. Slavoj Loštice B
4. Orel Zábřeh A
5. Postřelmov D
6. Lukavice-Zábřeh A
7. Nemile A
8. Lišnice-Mohel. C

U

V

R P Body

14
14
14
14
14
14
14
14

12
12
10
8
6
3
1
0

1
1
0
0
0
1
2
3

RSST Šumperk – Regionální soutěž IV. tř. A

Úspěšnost hráčů v RS-4		
1. Honemann Petr 10
2. Stryková Iva
10
3. Šípová Mirosl.
6
4. Sedláčková Jana 8
5. Svozil Zdenek
6
6. Kechrtová Lenka 8

1
1
4
6
8
10
11
11

39
39
34
30
26
21
18
17

40 35 5 87,50%
38 16 22 42,11%
22 8 14 36,36%
31 11 20 35,48%
24 8 16 33,33%
32 5 27 15,63%

Na závěr tohoto přehledu bych chtěl vyjádřit
poděkování všem hráčům a hráčkám za předvedené sportovní výkony a těším se opět
po prázdninách s vámi se všemi na nové výzvy nadcházející sezóny. (Z. S.)
21
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018

TJ POSTŘELMOV – oddíl futsalu – Krocani
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR:
29.04. 09:50 Postřelmov – Semtex Šumperk		 1 : 3 (Jureček)
29.04. 11:30 Postřelmov – Kopřivná		 3 : 2 (Kunčík J. 2, Minář)
29.04. 12:20 Postřelmov – Libina		 6 : 10 (Kunčík J. 2, Konečný, Minář, Vít,
							
Volkman)
06.05. 09:00 Postřelmov – Drozdov		 2 : 4 (Hajtmar 2)
06.05. 10:40 Postřelmov – Václavov		 4 : 3 (Kunčík V. 2, Adam, Jureček)
13.05. 09:50 Postřelmov – Dlouhomilov		 3 : 3 (Volkman 2, Procházka)
13.05. 11:30 Postřelmov – Vichr Vikýřovice		 7 : 2 (Wiesner 2, Kunčík J. 2, Kunčík V.,
							
Vít, Jureček)
20.05. 09:00 Postřelmov – Popeláci Šumperk 1 : 10 (Procházka)
20.05. 09:50 Postřelmov – Slavoj Šumperk		 2 : 6 (Kunčík V., Hajtmar)

Futsalová soutěž 2017/2018 bude pro nás končit těmito zápasy:
15. kolo – sobota 26.05. – Úsov
10:40
Úsovsko – Postřelmov
11:30
Mohelnice – Postřelmov

16. kolo – sobota 02.06. – Velké Losiny
09:00
Bukovice – Postřelmov
09:50
Rapotín – Postřelmov

3. kolo – sobota 09.06. – Kopřivná (dohrávka)
10:40
Kopřivná – Postřelmov
11:30
Semtex Šumperk – Postřelmov

22

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
ˇ
ˇ

(M. Ji.)

TJ POSTŘELMOV – oddíl kopané
Výsledky prvních květnových zápasů našich mužstev.:

MUŽI A – KRAJSKÝ PŘEBOR I. B TŘÍDA, SKUPINA C:
Zlaté Hory – Postřelmov 		
0 : 1 (Jáně)
Postřelmov – Mikulovice 		
6 : 0 (Jáně, Janků, Špička,
			
Vepřek, Wiesner, Zajíc)
Leština – Postřelmov		
2:0
Postřelmov – Štíty		
1 : 1 (Jáně) PK 5 : 4

MUŽI B – OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDA:
Rovensko – Postřelmov		
3 : 3 (Belanis, Minář, Vepřek)
				
PK 3 : 1
Písařov – Postřelmov 		
1:0
Postřelmov – Ruda n. Mor. B
4 : 0 (Straka 2, Minář, Suchomel)
Leština B – Postřelmov 		
7 : 1 (Belanis)
Postřelmov – Krchleby		
0 : 0 PK 4 : 5
Úsov – Postřelmov 		
6 : 2 (Špička 2)
MLADŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR:
Bludov – Postřelmov 		
2 : 2 (Polách, Pulkert) PK 3 : 1
Postřelmov – Lesnice		
1 : 10 (Konečný)
Šumperk B – Postřelmov 		
6 : 1 (Bartoš)
Postřelmov – Leština		
1 : 2 (vlastní)
Loštice – Postřelmov
3 : 4 (Konečný 4)
Štíty – Postřelmov		
5 : 2 (Glet, Konečný)
ŽÁCI STARŠÍ PŘÍPRAVKA – OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA B:
Sudkov – Postřelmov 		
9:0
Postřelmov – Rovensko		
1 : 27 (Indra)
Postřelmov – Mohelnice 		
0 : 30
Loštice – Postřelmov		
3:0
Postřelmov – Štíty		
2 : 15 (Dvořák, Štusák)
Šumperk C – Postřelmov 		
32 : 0

V červnu budou fotbalové soutěže roč. 2017/2018 dohrány těmito zápasy:
Sobota 2. 6.
9,30 hod.
starší přípravka
Postřelmov – Moravičany
11,00 hod.
mladší žáci
Postřelmov – Úsov
17,00 hod.
muži B
Postřelmov – Podolí
Neděle 3. 6. 16,30 hod.
muži A
Postřelmov – Libina
Sobota 9. 6. 12,00 hod.
mladší žáci
Libina – Postřelmov
17,00 hod.
muži A
Sudkov – Postřelmov
Neděle 10. 6. 14,00 hod.
muži B
Palonín – Postřelmov
Sobota 16. 6. 11,00 hod.
mladší žáci
Postřelmov – Zábřeh B
15,00 hod.
muži A
Postřelmov – Bludov
17,30 hod.
muži B
Postřelmov – Lukavice (J. N.)
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
červen 2018
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TJ POSTŘELMOV – oddíl florbalu – Worms
29. 4. 2018
TJ Postřelmov : FBC Cannibals Lipník
FBC Oldies Přerov C : TJ Postřelmov		

Olomoucký přebor - konečná tabulka
Družstvo

Z

V R P B

1. FBS Olomouc C

24 23 0 1

4. FBC ZŠ Uničov B

24 11 2 11 35

2. Orel Jednota Troubelice 24 16 2 6
3. FBC Oldies Přerov C

24 11 6 7

5. FBC Cannibals Lipník

E L E
Z M L
P Ý R
A D R
O L T
O O O
P P K
A V Í
Č M O
C P Ř
L Í C
T O N
P Í O
K A C
O S P

N
A
E
O
L
J
L
J
A
T
E
T
N
E
O

50
39

24 11 2 11 35

Osmisměrka

Z
A
K
R
O
T
O
M
K
Á
L
D
E
S
H

69

I
T
K
K
D
E
E
P
A
D
C
S
T
P
D

6:3
5:5

(T. J.)
(Branky: Poulík 6)
(Branky: Poulík 4, Weidinger)
Družstvo

Z V RP B

6.

FBC Playmakers Prost. B 24 9 3 12 30

7. TJ Postřelmov

24 8 4 12 28

8.

Arktic Olomouc

24 4 2 18 14

9.

Fbc Falcons Šternberk B 24 2 5 17 11

Hledejte slova: AUTOKAR, BOD, BĚH, BĚS, CEP, CÍLE,

CÍN, DĚD, DENÍK, DESKA, DOG, DOTEK, DROP, FILM,
N A T A V O M U G FOTO, GUMOVAT,
Y P M B P V Ě C A HOSPODÁŘ, CHALUPA, IRIS, JED,
O P O O A O D Í U
JÍVA, KORD, KVĚT,
R D R N N T Y L T LÍCE,
LÍVANEC,
Ě D Y Á D Í E E O LOV,
MOTORKA,
Z V V O V S Y S K MÍLE, MLATY, MÝR O T Á O O Ý Ě A DLO, NÁVOD, NOC,
D O T E K R Ě B R ODRA, OSEL, PĚST,
POJEZD,
PŮDA,
F T S M L I F Y A
POKLOP, POTOKY,
E S K A I H E Ž P PRÁVO,
POCTA,
Ů V O L A Ú E S U PÝR, ROSA, SEDĚ P D D V Ž I H L LÁK, SÍTO, SÝR,
Ř I O O Í R Ě K A TŘI, TYL, ÚVOD,
P V D G I B E V CH VANY, VĚC, VĚŽ,
VODA, ZELENINA,
Á Ř C E N A V Í L
ŽEH.

Minulá tajenka: SUCHÝ KVĚTEN - MOKRÝ ČERVEN
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