STŘELA

Zpravodaj obce Postřelmov, číslo 2, únor 2018
V TOMTO VYDÁNÍ ZPRAVODAJE:
 Jak jsme volili prezidenta republiky
 Výsledky Tříkrálové sbírky
 Přijďte se pobavit na Obecní ples
a maškarní karneval
 Rozhovor: MUDr. Miroslav Macek
 Divadlo pro děti: Hloupý Honza

Obec informuje

ZASTUPITELSTVO OBCE ZE DNE 20. 12. 2017

1. Zastupitelstvo obce schválilo:
– smlouvu o poskytnutí daru CHARITĚ Zábřeh ve výši 70 tis. Kč.,
– rozpočtové opatření č. 5 obce Postřelmov na rok 2017,
– smlouvu o poskytnutí daru TJ Postřelmov ve výši 650 tis. Kč.,
– rozpočet sociálního fondu na rok 2018,
– rozpočet fondu obnovy vodovodu a kanalizace obce na rok 2018,
– rozpočet Mateřské školy Postřelmov na rok 2018,
– rozpočet Základní školy Postřelmov na rok 2018,
– navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce dle nařízení
vlády 37/2003 Sb.,
– rozpočet obce Postřelmov na rok 2018,
– rozpočtový výhled Mateřské školy Postřelmov na období 2019 – 2020,
– rozpočtový výhled Základní školy Postřelmov na období 2019 – 2020,
– rozpočtový výhled obce Postřelmov na období 2019 – 2022,
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 – o místním poplatku… (poplatek za odvoz
komunálního odpadu pro rok 2018),
– směrnici č. 2/17 – o cestovních náhradách,
– plán činnosti kontrolního výboru a finančního výboru na rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce:
– uzavřít smlouvu s dodavatelem stavby na realizaci „Víceúčelového areálu pro výcvik
IZS a sportovní aktivity mládeže“ až po projednání a schválení zastupitelstvem obce.

Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na webových stránkách obce. Se zápisem
z jednání zastupitelstva obce včetně schváleného usnesení se můžete seznámit na OÚ.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Jednání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 19. 2. 2018 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Postřelmov.
Program jednání: projednání realizace akce „Víceúčelový areál pro trénink IZS a pro
sportovní aktivity mládeže“.
Upřesněný a doplněný program jednání zastupitelstva obce bude zveřejněn na plakátech
a webových stránkách obce.

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. 2. od 8.30 hod. do 12.00 hod.
a ve čtvrtek 15. 2. 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).

SVOZ PLASTŮ
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Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude proveden v pondělí 5. února 2018.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
ˇ
ˇ

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY v obci Postřelmov
VÝSLEDKY 1. KOLA voleb konaných ve dnech 12. 1. a 13. 1. 2018
Počet osob zapsaných do seznamu voličů: 2 498
Počet voličů, kterým byly vydány obálky: 1 613
Celkový počet odevzdaných obálek:
1 613
Počet platných hlasů: 			
1 601 		
Volební účast: 64,57%
Pořadí dle kandidát
			
obdržený počet hlasů
počtu hlasů			
okrsek č. 1 okrsek č. 2 celkem
1. 		
Miloš Zeman Ing. 			
370
331
701
2. 		
Drahoš Jiří prof. Ing. Dr.Sc., dr.h.c. 			
165
190
355
3. 		
Fischer Pavel Mgr.			
97
108
205
4. 		
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
			
74
69
143
5. 		
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D
		
66
63
129
6. 		
Topolánek Mirek Ing. 			
27
9
36
7. 		
Hynek Jiří RNDr.				
5
9
14
8.		
Hannig Petr Mgr. 			
6
4
10
9.		
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h.c. 			
3
5
8
VÝSLEDKY 2. KOLA voleb konaných ve dnech 26. 1. a 27. 1. 2018
Počet osob zapsaných do seznamu voličů: 2 488
Počet voličů, kterým byly vydány obálky: 1 689			
Celkový počet odevzdaných obálek:
1 688
Počet platných hlasů:			
1 685		
Volební účast: 67,89 %
Pořadí dle kandidát
			
obdržený počet hlasů
počtu hlasů			
okrsek č. 1 okrsek č. 2 celkem
1. 		
Miloš Zeman Ing. 			
509
479
988
2.		
Drahoš Jiří prof. Ing. Dr.Sc., dr.h.c. 			
329
368
697

VODNÉ, STOČNÉ ZA II. POLOLETÍ 2017

Vyúčtování vodného a stočného za II. pololetí 2017 bude odběratelům doručeno během
měsíce února 2018. Případné reklamace k vyúčtování lze uplatnit na OÚ Postřelmov
v pokladně, osobně nebo na tel. 583 480 712, popř. na e-mail: bartosova@postrelmov.cz.
Vyúčtování je splatné do 31. 3. 2018.

ZPRÁVA Z MATRIKY ZA ROK 2017
Počet obyvatel k 31. 12. 2017

3055

Narozených dětí
30
Zemřelých občanů 24
Uzavřených sňatků 23
Děti, které nastoupily		
do 1. třídy ZŠ		
29

Životní jubilea
Osobně bylo blahopřáno 48 jubilantům.
Bylo zasláno 403 blahopřání.
Setkání jubilantů 75 let věku se
zúčastnilo 18 z 29 pozvaných
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
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VÝZVA K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Žádáme vlastníky pozemků, aby provedli ořez větví stromů a jiných porostů, popřípadě
je odstranili v místech, kde zasahují nad komunikace a chodníky. Z důvodu dostatečného
výhledu v blízkosti křižovatek je rovněž nutné provést zakrácení živých plotů. Údržbu
je potřeba provádět pravidelně a zajistit bezpečný průjezd na veřejných komunikacích.

PROVOZ VAKUOVÉ KANALIZACE

Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu dbali na to, aby se do odpadu spolu s odpadními
vodami nedostávaly různé pevné předměty (hadry, zbytky potravin, různé obaly, střepy apod.). Tyto předměty ucpávají potrubí kanalizace a čerpadla v přečerpávací stanici
vakuové kanalizace, čímž navyšují náklady na čištění odpadních vod. Největší problémy
na zařízení způsobují ve vodě nerozložitelné hygienické vlhčené ubrousky, které se namotávají na hřídele čerpadel, míchadel a česel. Pokud bude dodavateli odpadních vod
prokázáno, že k poruše odsávání na domovní šachtě nebo k poškození či ucpání kanalizace došlo jeho zaviněním, budou mu vyúčtovány náklady za čištění a opravu vzniklých
škod. Našim zájmem by přece mělo být, aby provoz byl bezporuchový a náklady za čištění odpadních vod byly co nejnižší. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 28. 1. 2018

Všechny změnové jízdní řády naleznete na stránkách www.kidsok.cz v sekci Jízdní řády
od 1. 1. 2018, kde je záložka „Změny JŘ od 28. 1. 2018“. Dále se s nimi můžete seznámit
na informační nástěnce v centru obce.

POZVÁNKA K JEDNÁNÍ O FOTBALOVÉM HŘIŠTI
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Vážení spoluobčané, rád bych vás touto cestou pozval k účasti na zasedání zastupitelstva
obce, které se bude konat dne 19. 2. 2018 od 17-ti hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu v Postřelmově. Tématem tohoto jednání má být schvalování výstavby fotbalového
stadionu v lokalitě obce zvané Pískáč.
Vím, že informovanost občanů není dostatečná a proto uvádím pár čísel. Fotbalový
areál má mít hlavní a tréninkové plochy pro fotbalisty, tribunu, dětské hřiště a zpevněné
plochy. Celková výše investice je po vysoutěžení 47 mil Kč. Hřiště není určeno pro ostatní aktivity typu volejbal, nohejbal apod. a nemělo by být volně přístupné. O případných
dalších možnostech využití by měl starosta obce informovat na tomto zastupitelstvu.
Tělovýchovná jednota v Postřelmově měla ke konci roku 2016 počet členů 246. Z tohoto počtu je 68 fotbalistů. (39 dospělých a 29 mládeže). Všichni zastupitelé chápou,
že je potřeba pomoci postřelmovskému fotbalu a hřiště vybudovat. Zásadní rozpor je
v připravenosti projektu, jeho velikosti a potřebách Postřelmova. Pro příklad uvádím
obec Rapotín, která vybudovala obdobné hřiště za polovinu včetně volejbalového hřiště.
Vzhledem k výši investice bude nutné obec zadlužit, což omezí ostatní akce potřebné
pro obec. Doposud se většina občanů účastní zastupitelstva pouze v případě, že se projednávané akce týkají pouze jich samotných. Toto jednání ovlivní zásadním způsobem
nejen život v obci, ale i další připravované akce a samotné zadlužení obce. Z tohoto důvodu vás touto cestou žádám, abyste se zúčastnili jednání a sdělili nám zastupitelům váš
názor a pomohli zastupitelům s rozhodováním. Za vaši účast a váš názor děkuji.
Ing. Michal Sedláček, vedoucí finančního výboru obce
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
ˇ
ˇ

PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM SPOZ
Chtěla bych poděkovat všem členům SPOZu za krásnou celoroční spolupráci, popřát
jim pevné zdraví a těším se na naši další spolupráci v roce 2018.
Za OU Postřelmov Flejgrová Jana

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Děkujeme všem koledníkům a dospělým za ochotu a úsilí, které věnovali pro zajištění
letošního ročníku Tříkrálové sbírky, děkujeme také dárcům za jejich štědrost. Výtěžek
z pokladniček v naší obci letos činí 84 692,- Kč
(v loňském roce 79 062,- Kč).
Pokud vás koledníci nezastihli doma, je možno zaslat dárcovskou SMS na tel.
číslo 87 777 ve tvaru: DMS
KOLEDA 30, DMS KOLEDA
60, DMS KOLEDA 90.
Cena jedné DMS je 30, 60
nebo 90 Kč, z toho Charita ČR obdrží 29, 59
nebo 89 Kč. Výsledky koledování jednotlivých
měst a obcí i jednotlivých pokladniček naleznete na www.zabreh.caritas.cz.
V. Grauová, M. Vybíhalová a J. Holínková

POZVÁNKA
Na výroční členskou schůzi Klubu důchodců
v Postřelmově, která se koná

v pátek 23. 2. 2018 ve 14,00 hodin

v kulturním domě. Po ukončení schůze bude následovat
volná zábava při hudbě.
°
°
SRDECNE
ˇ ˇ VÁS ZVE VÝBOR Klubu duchodcu

POZVÁNKA
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO POSTŘELMOV
ZVE VŠECHNY SVÉ ČLENY NA SCHŮZI H. S.

dne 16. 2. 2018 v 17.00 hod.
V KULTURNÍM DOMĚ POSTŘELMOV.
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,
únor 2018
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Akce

3.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Sobota 3. 2. 2018, vychází se ve 13.00 hod. od KD,
Uvidíte nás na různých místech obce. Můžete nás pohostit, a to čímkoli . Provázet nás bude koňský povoz a Postřelmovská muzika.

 VALENTÝNSKÁ DÍLNA
Úterý 6. 2. 2018, 17.00 hod., knihovna, příspěvek na materiál 30,- Kč
Zveme všechny děti i dospělé na tvoření výrobků ke svátku všech zamilovaných.
I tentokrát si budete moci odnést více výrobků, které potěší vaše blízké.
Dílnu povede Zdenka Nezbedová. Těšíme se na vás!

6.

Prodej vstupenek na ples na OÚ od 1. 2. 2018 v kanceláři M. Sobotkové (II. patro)
		

10.

Po a St.
Út a Čt
Pá

8.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. – 16.30 hod.
8.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. – 14.30 hod.
8.00 hod. – 11.00 hod.

Obec Postřelmov vás srdečně zve na

23. OBECNÍ PLES

v sobotu 10. února 2018 od 20.00 hod.
v prostorách tělocvičny Postřelmov
k tanci hrají MORAVIA BIG BAND Zábřeh
a BROADWAY Šumperk
Vystoupí Mažoretky Postřelmov a skupina INTRO

Vstupné 120,- Kč
 MAŠKARNÍ KARNEVAL
Neděle 11. 2. 2018, 14.00 hod. - 17.00 hod., tělocvična, vstupné dobrovolné

11.

13.

SRŠ při Základní škole Postřelmov vás srdečně zve na tradiční
maškarní karneval. Občerstvení zajištěno, těšíme se na vás!

 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „MYSLÁNKA“
Úterý 13. 2. 2018, 18.00 hod., kulturní dům

Kristýna Petříková (nar. 29. 12. 1975) – užitá móda – malo6

vané hedvábí – obrazy – akryl. Na hedvábí maluje již dvacet let.
Nejraději maluje přímo na přání zákazníků toužících po oděvním
doplňku, který originálně podtrhne jejich osobnost.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
ˇ
ˇ

Julie Petříková (nar. 23. 10. 2002) – malba a fotografie. Kreslí a maluje ráda, vždy

a všude. K velké nelibosti učitelů stále kreslila také během výuky. Svým učitelům tedy
slibuje, že s tím asi nikdy nepřestane. Nyní se nejvíc věnuje fotografii. Jako nejmladší
účastnice se nedávno zúčastnila workshopu Jana Šibíka.

 VALENTÝNSKÉ MAKRELY
Sobota 17. 2. 2018, od 14.00 hod., areál hasičské zbrojnice
Sbor dobrovolných hasičů Postřelmov zve všechny občany a příznivce na valentýnské
posezení, které bude spojené s opékáním makrel. Na zahřátí bude k dispozici také grog,
punč a svařené víno. Přijďte posedět 

17.

17.

 KONCERT KPH - HOUSLISTA LEOŠ

ČEPICKÝ S DCEROU ALŽBĚTOU

Sobota 17. 2. 2018, 16.00 hod., velký sál KD,
vstupné 50,- Kč, děti zdarma
Alžběta Čepická ( 1995). Na housle hraje od svých 5 let. Nyní
je studentkou maturitního ročníku Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. V roce 2009 získala 3. cenu na soutěži J. Muziky
v Nové Pace. Zúčastňuje se interpretačních houslových kurzů
v Litomyšli. S orchestrem Gymnázia hrála na zájezdech do SRN,
SAE. Vystupuje také se svým bratrem a otcem ve smyčcovém triu.
Leoš Čepický – housle. Již během studií na HAMU v Praze, se stal primáriem Wihanova kvarteta. S tímto významným kvartetem získal v roce 1988 první cenu v Mezinárodní
hudební soutěži Pražské jaro a v roce 1991 první cenu v Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně. Čepický vyučuje hru na housle na HAMU v Praze.
Na koncertě zazní díla autorů: Telemann, Bach, L. Mozart, Stamic, Kukal, Bartók. Koncert
je pořádán ve spolupráci s Nadací Českého hudebního fondu.
 KINOKAVÁRNA: FILMOVÁ NEDĚLE  EMOJI VE FILMU
Neděle 18. 2. 2018, 15.00 hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč
Netradiční animovaný film vypráví příběh Emoji, které
máte v telefonu. Uvnitř něj se totiž skrývá celý tajný svět
s rušnou metropolí Textopolis, ve které žijí vaši oblíbení
Emoji. Každý Emoji se tváří pořád stejně, až na smajlíka
jménem Gene, který střídá jeden výraz za druhým. Už
ho to ale nebaví a rád by se stal „normálním“. Na pomoc mu přispěchá nejlepší kamarád Hi-5 a nechvalně
proslulá hackerka Jailbreak. Společně hrdinové putují aplikacemi, které v sobě skrývají světy plné zábavy
a legrace, aby objevili tolik potřebný kód!

18.

 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,
únor 2018
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 KINOKAVÁRNA: ZAHRADNICTVÍ - DEZERTÉR
Neděle 18. 2. 2018, 18.00 hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč
Režie: Jan Hřebejk. Scénář: Petr Jarchovský
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa
Geislerová, Lenka Krobotová a další
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných
filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období
minulého století a časově předchází oblíbenému snímku
PŘÍBĚH HOLIČE, KTERÉHO OHOLILI
Pelíšky. Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině
majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které
musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých
životů. Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953.

18.

Jiří Macháček
Gabriela Míčová
Aňa Geislerová
Martin Finger

Klára Melíšková

David Novotný

Lenka Krobotová
Karel Dobrý

Sabina Remundová

V KINECH OD 28. ZÁŘÍ

FOG’N’DESIRE FILMS • ČESKÁ TELEVIZE • BARRANDOV STUDIO • INNOGY • HN FILM

MAGICL AB • KINO 64 U HRADEB • SOKOL KOLL AR • RTVS • MENTAL DISORDER 4 • CHIMNEY POL AND

kamera BARTEK CIERLICA výtvarník filmu JAN KADLEC výtvarnice kostýmů KATARÍNA ŠTRBOVÁ BIELIKOVÁ masky ZDENĚK KLIKA střih VL ADIMÍR BARÁK
zvuk JIŘÍ KLENKA hudba PETR OSTROUCHOV výkonný producent JIŘÍ HOL AN producent VIKTOR TAUŠ scénář PETR JARCHOVSKÝ režie JAN HŘEBEJK

20.

 LITERÁRNÍ VEČER

PRODUCENTI

S PODPOROU

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

DISTRIBUTOR

S MUDR. MIROSLAVEM MACKEM

Úterý 20. 2. 2018, 18.00 hod., jeviště KD, vstupné 50,- Kč
Literární podvečer se zábřežským občanem, překladatelem
a spisovatelem Miroslavem Mackem se uskuteční u příležitosti vydání jeho nové knihy „Saturnin se vrací“. Večer bude
plný poezie a prózy přeložené i vlastní.

 DIVADLO BRATRUŠOV: HLOUPÝ HONZA
Neděle 25. 2. 2018, 15.00 hod.,
KD, vstupné 50,- Kč, děti 30,- Kč
Režie: Milan Marek
Klasická pohádka pro malé i velké. V pohádce „Hloupý Honza“ vystupují čarodějnice sloužící černokněžníkovi, natvrdlý
princ, král, skřítci, ale hlavně odvážný
Honza a krásná princezna. Jako v každé
správné pohádce, tak i v této hře zlo bude
potrestáno a zvítězí rozum a láska.
O souboru: Ochotnický soubor funguje
v Bratrušově již přes dvacet let pod vedením zkušeného principála pana Milana Marka. Pod jeho taktovkou soubor sehrál jak pohádky a komedie, tak i dramaticky náročné
kusy, se kterými se velmi slušně umísťoval na divadelních přehlídkách.

25.

Připravujeme
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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.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
ˇ
ˇ

KULTURNÍ DŮM
 CVIČENÍ NA BALONECH S LEKTORKOU MILENOU RICHTEROVOU – 10 lekcí.
Zahájení v úterý 6. 2. 2018 v 10.00 hod. na malém sále. Určeno přednostně pro seniory. Bližší informace v kanceláři KD.
 TAI-ČI S LEKTOREM ALOISEM VORÁČEM
Zahájení ve čtvrtek 8. 2. 2018 v 18.00 hod., klubovna č. 4 nebo jeviště
 KERAMICKÉ TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ – 5 lekcí
Zahájení ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 18.15 do 19.45 hod. v atelieru keramiky.
Cena kurzu je 600,- Kč. Kurz je určen pro úplně začínající i pokročilé či samostatné
dospělé keramiky. Přihlášky si vyzvedněte na stolečku u kanceláře KD.

Ohlédnutí

HASIČI ZAHÁJILI SEZÓNU 2. ROČNÍKEM
„MAKREL NA SNĚHU“

Sbor dobrovolných hasičů Postřelmov v loňském roce informoval, že započal s obnovou
dříve hasiči tradičně pořádaných společenských akcí, které časem „tak nějak zanikly“.
S příchodem nového roku 2018 hasiči zahájili svoji „hasičskou sezónu“ pořádáním historicky druhé netradiční akce, která se uskutečnila 20. ledna 2018 v areálu hasičské
zbrojnice a nesla název „Makrely na sněhu“. Tato akce opakovaně zaznamenala obrovský úspěch a občané naší obce si mohli při pohledu na zasněženou obec a za zvuku
pod nohy křupajícího sněhu pochutnat na historicky druhých, v zimě pečených makrelách. Další netradiční akcí, kterou v letošním roce hasiči Postřelmov uvedou v „trvalý
život“ budou „Valentýnské makrely“, které se budou konat v areálu hasičské zbrojnice
v sobotu 17. února od 14.00 hod. Historicky další navazující akcí, bude pečení makrel
k významnému dni 8. březnu, Mezinárodnímu dni žen. Tato akce bude pořádána v sobotu 10. března od 14.00 hod. v areálu hasičské zbrojnice a ponese název „Hasiči všem
ženám k MDŽ“. Seniorům a zdravotně hendikepovaným spoluobčanům naší obce budou
(L. S.)
při této akci na požádání makrely dopraveny donáškou do místa bydliště.

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
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 JIŘÍ BÁRTA, TEREZIE FIALOVÁ, AYLA BÁRTOVÁ, JOSEF BÁRTA
První volební den mohli návštěvníci
využít možnosti navštívit současně
koncert komorní hudby. Charismatický Jiří Bárta, který se na jevišti
pohybuje zcela přirozeně, bez zábran a s vtipem, byl letos také doprovázen svým synkem Josefem.
Duo na violoncello nenechalo nikoho na pochybách, že jablko nepadlo
daleko od stromu. Také dcerka Ayla
ukázala, že má dobře našlápnuto ve hře na klavír.
Třináctiletá dívka získala již ceny na Česko-čínské klavírní soutěži v Praze (2014) a celostátní
soutěži malých klavíristů Karlovarské růžičce.
Vystupuje často veřejně, poslední dobou se svým
jedenáctiletým bratrem cellistou Josefem nebo
čtyřručně se svojí mentorkou Terezií Fialovou.
Terezie Fialová tvoří s Bártou dokonalý hudební
pár. Patří mezi špičky ve svém oboru a jejich koncerty patří u nás mezi nejpopulárnější. (Z. H.)

 Z DIVADELNÍHO ZÁKULISÍ
Václavovští ochotníci jsou v dnešní době něco jako fata morgána. Na hře se podílí vždy
velký počet dobrovolníků. Königovo zvolání: „Každé barák dá herce nebo technika“ si
občané vzali za své. Časem se přidali svébohovští kamarádi a sláva poctivého venkovského divadla se lavinovitě začala šířit divadelním světem. Letos připravil soubor operetku Na tý louce zelený. Už sehnat tolik herců, kteří jsou schopni zpívat, je pořádný
kumšt. Až na některé zdlouhavější pasáže předvedli václavovští letos opět kus poctivé
divadelní práce. Co říkáte, našlo by se u nás tolik zpěváků?
(Z. H.)

10

 ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Krátce před Vánoci jste si mohli
odpočinout od předvánočního shonu u již tradičního „Zpívání“, které
bylo tentokrát i se sněhovou nadílkou. Na úvod jsme si poslechli sváteční slova starosty, ředitele školy
a pana faráře. Večerem nás provázely Míša Schönová, Markéta Vybíhalová a Daniela Hajtmarová. Ty přivítaly
na pódiu několik desítek žáků ze základní školy. Děti si během podzimu

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
ˇ
ˇ

nacvičily pásmo vánočních písní a básní
pod vedením mladé učitelky Aleny Rakové.
Nechyběl ani hudební doprovod paní Petry Krmelové a učitele Petra Hecla. Sváteční
náladu završily koledy v podání Postřelmovské muziky, výborné svařené víno,
punč, uzené dobroty i kouzelné betlémské
světlo. Poslední návštěvníci se z kulturního domu trousili až po půlnoci. Děkujeme
všem, kteří se postarali o průběh akce,
(P. B.)
i těm, kteří na ni přišli.

 PŘIJĎ SE UKÁZAT S DÁRKEM
14. ledna jste se mohli spolu se svými ratolestmi
vydat do sportovní haly na povánoční akci pro děti
„Přijď se ukázat s dárkem“. Téměř čtyřicet dětí si
přineslo dárky, které dostaly pod stromeček, aby
je ukázaly svým kamarádům. Kromě panenek, autíček, dronů a robotů jsme mohli obdivovat také
chodící koníky, hodinky, klapky na uši, mobily
i kouzelnou mluvící tužku. Tentokrát jsme kromě
překážkové dráhy, malování na obličej, přehlídkového mola, kadeřnického a módního salónu
pro děti připravili také fotokoutek a své modelářské umění nám předvedli letečtí modeláři. (P. B.)

 KONTAKTY 

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

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018

 KONTAKTY 

 PORADNA - PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB
Ve středu 24. 1. 2018 jsem se zúčastnila spolu s dalšími deseti občany naší obce
informační akce Podpora pečujících osob, která se konala v zasedací místnosti obecního úřadu. Škoda, že nás nepřišlo víc. Tato zajímavá akce měla za účel podpořit pečující
občany. Dostali jsme rady jak odlehčit péči, jak pečovat, na které bezplatné úkony má
občan nárok a jak zajistit finance na péči.
Pokud by někdo měl zájem o tyto informace nebo služby, může se obrátit na paní
Mgr. Ludmilu Ryšavou z Charity Zábřeh (tel.: 736 509 449). Paní magistra je ochotná zdarma navštívit zájemce doma, poradit a informovat v této oblasti. Máte-li zájem
o tuto pomoc, neváhejte a využijte toto službu, která je důležitá jak pro vás pečující, tak
i pro občany, kteří péči potřebují.
Za komisi SPOZ Flejgrová Jana

11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Tak jsme si to užívali v prosinci…

Milá předvánoční návštěva 4. A v penzionu

Malá prasátka z 1. A čekají
u stromečku na své kamarády…

Besídka 1. A

12

Ježíšek nezapomněl ani na děti ze školní družiny...

Nejkrásnější dárek pro ty starší. Alespoň jeden den bez školy 
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
ˇ
ˇ

Pohodička u cukroví ve 2. A

Haló, haló, ať se mají lidi rádi
aspoň o Vánocích! (3. A)

Narodil se Kristus pán..., tentokrát ve 4. A
Po výstupu na Ostružník obzvlášť chutná!

Stínové divadlo ve 3. B
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 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

Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé

David Lagercrantz – Muž, který hledal svůj stín: Kniha je pátým pokračováním
úspěšné série Milénium. Lisbeth Salanderová si odpykává kratší trest v ženské věznici,
kde se dozví že existují dokumenty vrhající nové světlo na bezpráví, které na ni páchali
v dětství. Lisbeth poté požádá Mikaela Blomkvista, aby ji pomohl s pátráním.
Lenka Chalupová – Ptačí žena: Svět ptáků ji zcela pohltil, stal se její posedlostí… Ptačí žena Mariana Černá léčí ve své záchranné stanici ptačí těla, kterým rozumí – avšak
mnohem méně chápe lidi. Samotářka Mari, ponořená do opeřeného světa, má ale svá
tajemství. Ráda by o nich mlčela, nechala je pozvolna umírat ve své hlavě. Jenže… Její
pětadvacetiletý syn Jonáš začne otevírat zákoutí matčiny duše ve chvíli, kdy se rozhodne
najít biologického otce své desetileté sestry Bohdanky.
Lize Spit – Tání: Co když se můžete pomstít celé vesnici? Autorka vás vtáhne do děje
strhujícího příběhu hned od první věty a je odhodlaná udržet si vaši pozornost po celou
dobu. Nemilosrdně, ale s láskou. Román Tání vás vyvede z míry.

Osmisměrka
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Hledejte slova: ALBA, ANATOM, AUTO, BĚL, CESTA,

CÍCHA, DORT, DOSKOK, DROP, FAGULE, GÓL, HLAD,
P O T R A V I N A Í V O N A L HOROLEZEC,
CHVOST,
IKOM Ú O S T U D A Y N K O L O J NA, JÁDRO, JILM,
A A V L E Ž O P Ě S T C Í L Á KOLO, KEŘ, KLUB,
R A R O D S Ú CH Y T E Ě O O D KOKOS, KOŘEN,
N E N V O S Y V U Z Á L L V R LANOVÍ, LÍC, LUK,
O V L O S O I R E L Ě B P O O LYŽE, MARNOST,
M E Z E , NÁ RYS ,
S M Ř K K J N L Á S D U A - M
N O R A , O D PA D ,
T O P E O I O T E N O L Ó G L OLOVO, OSKA,
E T P R K R S R R Ř D K U P I O S T U D A , P Ě S T,
L A U E O O K O A R P P O K J PLESY, POTRAVIU N T H O S A D CH Ý A R O K T NA, PŘELIS, PROSLOV, ROJ, ROKLE,
G A O L L T L L Í V D Ř E S S
S ATA N , S L O V O ,
A B L A Š Í U O C K E Z E M O TĚLO, TREST, TURF O Ú D Ě L D A V N O R A A V N I K E T, Ú C H Y T,
S A T A N L Y Ž E A T S E C CH UHLÍ, ÚDĚL, VÝR,
Tajenka z minulého zpravodaje: LEDEN STUDENÝ - DUBEN ZELENÝ ŽELVA.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
ˇ
ˇ

Známe své sousedy?

VŠÍM, ČÍM JSEM BYL, BYL JSEM RÁD…

Když MUDr. Miroslav Macek začal po Sametové revoluci pracovat v nejvyšší politice,
byl to pro nás, kteří strávili nějaký čas v jeho zubařské ordinaci, zajímavý pocit. Později
se z politiky stáhl, ale novináři o něj zájem neztratili. Před Vánoci vyšla jeho kniha, která se stala bestselerem, a tak jsem se odhodlala a pana doktora požádala o rozhovor.
Přestože není rodilý Postřelmovák a ani zde nikdy nežil, do naší obce patří. Téměř dvacet let strávil na zdejším zdravotním středisku a jeho tatínek se v Postřelmově narodil.

Jak se máte, pane doktore?
Děkuji za optání, nemohu si stěžovat. Sice jsem myslel,
že bude konec roku více poklidnější, ale s autogramiádami, vystoupeními v televizi a v rozhlase a vším kolem knihy Saturnin se vrací to bylo trochu zběsilejší.
Takže se ani nestihnete nudit…
Vzhledem k tomu, že momentálně leží v nakladatelství čtyři moje knihy a další mám rozepsanou, tak se
opravdu nenudím.
Vy jste překladatel a také spisovatel…
Úplně první kniha, která mi vyšla v roce 1992, byl
překlad Shakespearových sonetů. Pak vyšel další překlad Shakespearových sonetů a Anglická poezie v překladech Miroslava Macka. V roce 2004 to byla kniha
Jak se stát labužníkem a letos, kromě Saturnina, vyšly
Samomluvy Miroslava Macka. Ale spisovatelem se pořád nějak necítím…
Dočetla jsem se o Vás, že jste nebo jste byl – stomatolog, publicista, překladatel,
politický komentátor, politik, spoluzakladatel ODS, poslanec, místopředseda
vlády, místopředseda strany, ale také člen Mensy, svazu čs. filatelistů, čs. numismatické společnosti, spolku čs. bibliofilů, spolku sběratelů a přátel EX LIBRIS
a mnohých dalších. Nakladatel knihy Saturnin se vrací k tomu připsal sukničkář,
podnikatel, kuchař, bonviván, spisovatel, snob a milovník života. Sám máte
na svém facebooku uvedeno rentiér. Čím se cítíte být nejvíce, co je Vám nejbližší?
Vším, čím jsem byl, byl jsem rád . Já říkávám, že jsem především zahradníkem na plný
úvazek, ale koníčků mám velkou spoustu. Vždycky jsem tvrdil, že optimální způsob
života je žít ve více vesmírech. Jeden vesmír zahrádka, další filatelie, politika, EX LIBRIS,
filmový klub… A vždy, když je člověk v jednom vesmíru znuděný nebo se mu tam něco
nelíbí, tak se přesune do jiného, a pak zase dále. Což je příjemné. Pak, když se jeden vesmír zbortí, tak se zase tak moc neděje. Ale když jste vázaná jenom na jednu věc, o kterou
přijdete, je to hodně znát.
Je vůbec možné toto všechno stihnout za jeden život?
Taky jsem se vždycky divil, ale pak jsem si uvědomil, že mám jednu vlastnost, která to
umožňuje. Když něco dělám, tak to dělám s maximální koncentrací a zaujetím, a až když
to dodělám, tak se pustím do něčeho jiného.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
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Takže i knížky píšete postupně nebo jich máte rozepsaných více?
Píšu jednu, ale k ostatním si třeba dělám přípravy. V dubnu
vyjde má kniha detektivních, lehce parodických povídek.
Pak čekají na vydání dva překlady, pokračování jedné známé knihy, kuchařka a také jedna humoristická kniha, protože jsme s nakladatelem zjistili, že u nás humoristická literatura v podstatě nevychází.
Když píšete, tak to musíte tzv. hledat, nebo se to píše
samo?
Když začnu psát, tak mám určitou představu o dějích a charakterech. Ale stává se mi, že se mi to vymkne z ruky. Najednou postavy začnou žít svým životem a já je v tom nechávám. Například když jsem začal psát Saturnina, tak strýček František „druhý“ měla být
směšná figurka, ale nakonec se ta postava posunula úplně někam jinam.
Jak vzpomínáte na léta strávená v postřelmovském zdravotním středisku?
Já nejsem člověk, který se dívá moc dozadu, ale byla to velice příjemná léta, i když
na dnešní poměry chodilo do ordinace nepředstavitelné množství pacientů. A medicína
byla také někde jinde. Ale Postřelmov mám rád i proto, že je to rodiště mého otce.
Uvažoval jste někdy, že byste se ke stomatologii vrátil?
Po těch prvních letech, která jsem strávil v politice, jsem o tom uvažoval. Dokonce jsem
měl i nabídku od jednoho kolegy, ale nakonec jsem ji odmítl.
Které knihy čtete rád?
Beletrii teď moc nečtu, spíše odborné knihy o historii a přírodních vědách. Ale na mnoha knihách, které si kupuji, mně vadí příšerné překlady.
Vaším velkým koníčkem je vaření. To se jistě velmi dobře doplňujete s Vaší paní,
která je zase odbornicí co se týče vína…
Moje žena také vaří a hlavně je výborná cukrářka. Její moučníky jsou exluzivní! Já jsem začal vařit asi v patnácti letech, když se mi přestalo líbit, že moje máma dělá pořád asi dvacet
jídel dokola. Když jsem jí to řekl, tak mi odpověděla, ať si teda vařím sám. A tak jsem to zkusil
a udělal si holandskou omeletu. Pak jsem začal
vařit pro celou rodinu, abych mámě pomohl,
a od té doby vařím pořád. Později jsem začal
jezdit po známých restauracích a znám se i se
spoustou michelinských kuchařů. Nedávno vyšla v mém překladu kniha Kost v krku, jejímž
autorem je právě jeden americký michelinský
šéfkuchař. Ten v jiné své knize popisuje stav,
kdy kuchař vaří bez přemýšlení a nedělá žádné
zbytečné pohyby, což pak zdálky vypadá jako koncert. Takhle já to mám už léta a vaření
si vyloženě užívám. Je to strašně příjemný vnitřní pocit.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
ˇ
ˇ

Jaký je Váš pohled na naši současnou politickou scénu?
K politice se už dlouho nevyjadřuji, pouze na svých stránkách (pozn. www.macekvbotach.cz). Když ale slyším, jak někdo nadává, že zase zvolili toho a toho, tak se ho zeptám:
„A co se od té doby, co se změnila vláda nebo prezident, v Tvém životě konkrétně změnilo?“ A většina lidí musí přiznat, že vůbec nic. My vždycky z politiky děláme věc, která
obrovským způsobem mění naše životy. Ale pokud nejde o revoluci nebo něco podobného, tak to tak zdaleka není.
Jak často vkládáte glosy na své stránky Macek v botách?
Téměř každý den. Ne však proto, že bych se chtěl mermomocí vyjadřovat k politice, ale
spíše proto, že člověk musí něco přečíst, nad něčím se zamyslet, něco napsat a každý
den to tam dát. Tím cvičím šedé buňky mozkové, aby nezakrněly. Takhle to dělám už devatenáct let, a když jeden nebo dva dny vynechám, hned
mám pár rozčilených telefonátů od lidí, které vůbec
neznám, jak to, že tam nejsou moje glosy . Denně se
na moje stránky podívá patnáct tisíc lidí, což je hodně.
Kolika jazyky se domluvíte?
Když se mě někdo zeptá, kolik jazyků umím dobře, tak
mu řeknu, že s bídou česky. Ale domluvím se samozřejmě anglicky a německy.
Je něco nového, co Vás teď čeká?
Momentálně dopisuji knihu a možná mě čeká překlad
amerického románu odehrávajícího se v Praze. Ale váhám, protože v knize je spousta faktografických nepřesností, pod které bych se asi nerad podepsal. A jakmile se
rozjaří, už nic neplánuji a věnuji se hlavně zahradě.
Vracíte se někdy do naší obce a jak ji vnímáte?
Když Postřelmovem projíždím, tak se tady samozřejmě
občas zastavuji. Někdy sem také beru své přátele, aby se podívali na hrobku Bukůvků
a také na sochy, které restauroval můj otec - svatou Filoménu, Jana Nepomuckého… Tím,
že se Postřelmov stále zvětšuje, ztratil charakter uzavřené obce. Spousta domů je opravených a obec je barevnější a veselejší. Mojí dceři se tady zase líbí bohatý kulturní život,
který je na takovou obec neskutečný.
Je něco, co byste závěrem našim občanům rád vzkázal?
Vzhledem k tomu, že v poslední době slýchávám hodně hlasy, že je společnost unavená,
a že se lidem hodně věcí nelíbí, tak na to já mám takovou pomůcku. Říkám, že aby měl
člověk příjemný život, tak se musí naučit radovat z každodenních maličkostí, které jsou
všude. Rozkvetlé stromy, slunce, zpívající ptáci, vnoučata, dobrý oběd… To jsou každodenní drobné radosti, které tvoří život bez toho, aniž by si je člověk užíval, a to je velká
chyba. Tyto radosti většinou nic nestojí, nebo málo, a přitom člověka dokáží udržovat
v příjemné náladě. Takže já bych rád Postřelmovákům popřál těchto radostí co nejvíce.
Pozn. S MUDr. Miroslavem Mackem se budete moci setkat na literární besedě, která se
bude konat v úterý 20. února v 18 hodin v kulturním domě.
Každý máme svého souseda, který je něčím zajímavý. Pokud si myslíte, že příběh toho
vašeho by měli znát i ostatní, napište nám na email knihovna@postrelmov.cz. Děkujeme.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
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Sport

TJ POSTŘELMOV – oddíl florbalu – Worms

Výsledky zápasů ze dne 9. 12. 2017
TJ Postřelmov : Arktic Olomouc
5:2
FBS Olomouc C : TJ Postřelmov
10 : 7
				
Olomoucký přebor mužů po 12. kole
Družstvo

Z

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

(Branky: Palacký 2, Ehler, Adam, Mach)
(Branky: Marek 2, Weidinger 2, Palacký,
Poulík, Diviš)

(T. J.)

V R P B

11
12
12
12
12

10
9
7
5
5

0
1
0
2
2

1
2
5
5
5

30
28
21
17
17

			

Z V RP B

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

12
12
11
12

5
4
2
1

19. Zábřežská florbalová liga 2017-18 mladší žáci - Tabulka po 4. kole
1. Sokol Zábřeh
2. Orel Troubelice
3. Worms Postřelmov
4. Údolí Desné

8
8
8
8

5
5
2
2

1
1
1
1

2		16
2		16
5		7
5		7

35 : 23
29 : 24
20 : 30
21 : 28

1
2
0
2

6
6
9
9

16
14
6
5

SESTAVA MLADŠÍ ŽÁCI WORMS
POSTŘELMOV: Vašíčková D., Vašíčková D., Vepřek, Mrázek, Beneš,
Pulkert, Křepelka, Straka, Glet.

Výsledky zápasů ze dne 20. 1. 2018
Worms Postřelmov – Orel Troubelice
2:6
Branky: Vepřek - 2. Vyloučení: Vepřek, Beneš, Pulkert
Worms Postřelmov – Sokol Zábřeh		
3:7
Branky: Beneš, Mrázek, Vašíčková D. Vyloučení: Beneš

(0:2, 2:2, 0:2)
(2:2, 0:2,1:3)

19. Zábřežská florbalová liga 2017-18 starší žáci - Tabulka po 4. kole
1. Worms Postřelmov
2. Sokol Zábřeh
3. Údolí Desné
4. Sokol Dubicko

8
8
8
8

7
4
4
3

0
1
1
1

1
3
3
3

21
13
13
10

27:17
43:36
35:23
19:35

5. FbC Vikýřovice 8 3 1 4 10
6. Orel Troubelice 8 3 0 5 9
7. Orel Zábřeh
8 2 0 6 6

Výsledky zápasů ze dne 22. 1. 2018
Worms Postřelmov - Orel Zábřeh 		 7 : 4 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky: Klimek – 3, Holík – 2, Morávek, Holan.
Worms Postřelmov – FbC Vikýřovice 7 : 3 (3:0, 2:3, 2:0)
Branky: Holík P. – 3, Suchomel – 2, Klimek, Morávek.

26:29
19:25
20:32

SESTAVA STARŠÍ ŽÁCI
WORMS POSTŘELMOV:
Šembera, Suchomel, Holík,
Holan, Morávek, Polulikh,
Křepelka, Bureš, Klimek.

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
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
ˇ
ˇ

3. LIGA JUNIORŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Výsledky zápasů ze dne 17. 12. 2017
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC MOHELNICE 		
4:5
(0:1, 2:1, 2:3)
Góly: Ptáček – 2, Stříž, Suchomel. Nahrávky: Stříž, Schwarzer.
Vyloučení: Soják, Stříž, Suchomel – 2 min.
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC LIONS VIKÝŘOVICE 10 : 1
(1:0, 5:0, 4:1)
Góly: Mazuch – 4, Suchomel – 2, Schwarzer, Klimek, Chlup, Holan.
Nahrávky: Chlup – 2, Bahounek, Stříž, Holan. Vyloučení: Holan – 2 min.
Výsledky zápasů ze dne 14. 1. 2018
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC ASPER ŠUMPERK
6:5
(1:2, 4:1, 1:2)
Góly: Holík V. – 2, Stříž – 2, Schön, Holík P. Nahrávky: Holík V. – 3, Holík P. – 2, Ptáček.
Vyloučení: Ptáček – 2 min.
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC DROŽDÍN
		
6:1
(3:1, 2:0, 1:0)
Góly: Schwarzer – 2, Holan, Stříž, Holík V., Holík P. Nahrávky: Ptáček – 3, Holan, Holík V.
Tabulka k 21. 1. 2018
1. FBC MOHELNICE
2. TJ POSTŘELMOV
3. FBC DROŽDÍN
4. FBC ASPER ŠUMPERK

31 bodů
25 bodů
24 bodů
22 bodů

5. FBC HRANICE
6. FBK JESENÍK
7. FBC VIKÝŘOVICE

12 bodů
8 bodů
5 bodů

(P. H.)

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

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
únor 2018
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TJ POSTŘELMOV – oddíl nohejbalu
Tečkou za nohejbalovým rokem 2017
byl již tradiční Vánoční turnaj trojic, na kterém se sešlo téměř 30 sportovců z naší obce a nejbližšího okolí.
V postřelmovské hale to dunělo tvrdými smeči do odpoledních hodin a po 36
zápasech mohl tým okolo kapitána Zapletala zvednout vítěznou trofej.
Co se událo v postřelmovském nohejbale v minulém roce? Uspořádali jsme
dva turnaje, dalších několika jsme se
zúčastnili, zaokrouhlili jsme rostoucí
počet registrovaných hráčů na 20 a především jsme 2x týdně celý rok na sobě
pilně pracovali. 17. 3. 2018 budeme pořádat Postřelmovský Prouťák – turnaj trojic za účasti ligových hráčů i reprezentantů ČR. Přijďte se podívat, určitě nebudete litovat!
Do roku 2018 vám nohejbalisté přejí hodně energie, elánu a „Nohu vejš!“ (M. J.)
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