STŘELA

Zpravodaj obce Postřelmov
číslo 5, květen 2018

V TOMTO VYDÁNÍ:
 Pietní akt u Pomníku padlým
 Plán stavebních prací v obci
 Výšlap „Postřelmovská 25“

 50. výročí otevření školky
 Kácení máje u kulturního domu
 Rozhovor: Eva Šupčíková

Obec informuje

ZASTUPITELSTVO OBCE ZE DNE 24. 4. 2018

1. Zastupitelstvo obce schválilo:
– Roční účetní závěrku obce za účetní období 2017, závěrečnou inventarizační zprávu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 2017.
– Závěrečný účet obce za 2017.
– Roční účetní závěrku MŠ Postřelmov a ZŠ Postřelmov za rok 2017.
– Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ Postřelmov za kalendářní rok 2017.
– Převzetí polních cest VC 1 a VVC 10 v k. ú. Postřelmov od ČR – Státního pozemkového
úřadu do majetku obce v celkové účetní hodnotě 6 090 232,-Kč.
– Převzetí polních cest HC 4 a HC 5 v k. ú. Postřelmov od ČR – Státního pozemkového
úřadu do majetku obce v celkové účetní hodnotě 11 318 507,-Kč.
– Studii „Fotbalový stadion Postřelmov“ dle návrhu Ing. arch. Víta Janků, která řeší změnu projektu „Víceúčelového areálu pro trénink IZS a pro sportovní aktivity mládeže“.
– Přijetí finančních prostředků do rozpočtu obce ze Stát. fondu dopravní infrastruktury
na akci „Chodníky Postřelmov, I. etapa – ul. Osvobození a Žerotínova“ ve výši 4 524 000,-Kč.
– Rozpočtové opatření č. 2 obce Postřelmov na rok 2018.
– Rozpočtové opatření č. 1 Sociálního fondu obce Postřelmov na rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– Zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení a provedených kontrolách.
– Zprávu starosty o činnosti rady obce od 19. 2. do 24. 4. 2018.
– Plnění rozpočtu obce za období leden – březen 2018.

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

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

V pondělí 7. května 2018 bude z důvodu čerpání dovolených uzavřen obecní úřad.

SVOZ PLASTŮ

Svoz plastů a nápojového kartonu bude v pondělí 14. května 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 5. 5. od 8.30 hod. do 12.00 hod.
a ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 12.30 hod. do 17.00 hod.

UKLÁDÁNÍ VĚTVÍ
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Větve z ořezu stromů lze uložit do vyhrazeného prostoru u zahrádkářské osady v části
Vyhnálov. Místo je určené pouze pro uložení větví!
ˇ 2018
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
ˇ
ˇ

PIETNÍ AKT U POMNÍKU PADLÝM

V úterý 8. května 2018 v 18,00 hod. se bude konat před budovou obecního úřadu
pietní akt u příležitosti 73. výročí ukončení 2. světové války a uctění památky všem
padlým a obětem obou světových válek.

VÝZVA OBČANŮM

S příchodem jara se opět rozběhly práce na úpravách rodinných domků, přilehlých prostranství a zahrad. Při nich často používáme různé stroje a zařízení, které jsou zdrojem nepříjemného hluku. Tak, jako každý rok, tak i letos vás vyzývám, abychom i bez
obecně závazné vyhlášky ctili zásadu, že hlučné
činnosti jako je sekání trávy, řezání dřeva, práce
stavebních a zemědělských strojů apod. nebyly
prováděny v neděli či svátek, které jsou pro většinu občanů dnem odpočinku. Jsem přesvědčen,
že každý tuto výzvu pochopí a nemusíme tento
problém řešit vydáním obecně závazné vyhlášky.
Všichni máme zájem na tom, aby se nám v naší
obci dobře žilo.
Jaroslav Nimrichtr, starosta

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU

V sobotu 5. 5. 2018 od 9.00 do 12.00 hod. provedou postřelmovští hasiči svoz
železného odpadu. Žádáme spoluobčany, aby kovový šrot vynesli před domy. Děkujeme.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

Děkuji paní Anně Přibylové za organizaci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko v naší obci.
Poděkování patří také těm nemnohým, kteří se v sobotu 7. dubna sešli u Piskáče, aby
pomohli uklidit břeh řeky Moravy.
Jaroslav Nimrichtr, starosta

INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018

Stejně jako v roce 2017 budou i v roce 2018 rozesílány fyzickým osobám složenky
s oddělitelnou částí (tzv. alonží), na níž budou uvedeny následující údaje:
– celková výše daně na rok 2018 (pozor, nutno přepsat výši daně z alonže na složenku!)
– výše a termíny splatnosti
– stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani
z nemovitých věcí
– spravující územní pracoviště, kde má poplatník uložen daňový spis
Složenky budou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich byly doručeny nejpozději
do 25. května 2018.
Číslo účtu pro placení daně z nemovitých věcí: 7755-47623811/0710
VS – rodné číslo nebo IČ; KS – 1148 (bezhotovostní platba), 1149 (platba složenkou)
Nově budou v roce 2018 fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku typu
30 nebo 40, zasílány „Informace o daňové povinnosti“.
ˇ
ˇ
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JARNÍ ÚKLID
Obracíme se touto cestou na občany s prosbou, aby pomohli s jarním úklidem veřejného prostranství v okolí svého bydliště. Odvoz smetí z úklidu zajistí pracovníci obce
po předchozí dohodě na OÚ – tel. 583 480 718. Děkujeme.

UKLÍZEJTE PO SVÉM PSOVI

Pes přináší nejen radost a zábavu, ale i řadu nepříjemností. Velmi diskutovaným problémem je uklízení exkrementů,
což mnozí majitelé psů nedělají. Ale jedná o přestupek, a to
znečišťování veřejného prostranství, za který hrozí sankce
až 20.000,- Kč. Veřejným prostranstvím jsou např. chodníky,
ulice, parky, travnaté plochy atd., a to bez ohledu komu patří,
pokud jsou veřejně přístupné. Apelujeme tímto na majitele psů, aby po svých velkých, ale i malých miláčcích uklízeli
a občané nemuseli hlídat kam šlapou, případně kde si hrají
jejich děti. Nejenže není nic příjemného se tzv. „trefit“, ale exkrementy nemocného psa představují potenciální nebezpečí,
ať už z hlediska bakterií, virů nebo parazitů. Sáčky na psí
exkrementy jsou zdarma k dispozici na obecním úřadu.

PRONÁJEM PROSTOR V 1. PATŘE BUDOVY č. p. 61
Obec Postřelmov nabízí k pronájmu nebytové prostory v 1. patře budovy č. p. 61 v ulici Komenského
o výměře podlahové plochy cca 76 m² (prostory
bývalé prodejny seconhand). Zájemci mohou získat informace na OÚ Postřelmov u pana Luďka Nevorala, tel. 583 480 714 nebo u Miroslava Vláčela,
tel. 583 480 718, e-mail: obec@postrelmov.cz.

Letos se v Postřelmově neuskuteční tradiční akce
Noc kostelů. Rozhodli jsme se, že nadále budeme
pořádat tuto akci vždy jednou za dva roky.
Na internetových stránkách: https://www.
nockostelu.cz/kostely/-/-/0/okresy jsou uvedeny
všechny přihlášené kostely i se svými programy.
Věříme, že vás nabídka některého z nich zaujme,
a využijete ji k jeho návštěvě. Na setkání s vámi se
budou opět v příštím roce těšit pořadatelé.

 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
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PLÁN STAVEBNÍCH PRACÍ V OBCI

Probíhající akce:
• Na ulici 1. Máje v domě č. p. 10 probíhá výstavba 6 malometrážních bytových jednotek.
• Pokračuje výstavba chodníků v ul. Žerotínova a Osvobození.
• Současně s výstavbou chodníků probíhá oprava veřejného osvětlení na ul. Žerotínova.
Připravované akce:
• V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavební akce Chodník
Postřelmov – Sudkov. Na tuto stavbu jsme získali dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Předpokládáme, že stavba bude letos zrealizována.
• Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel na realizaci veřejné zakázky Místa
pasivního odpočinku v k. ú. Postřelmov. Nejnižší nabídkovou cenu 249 641,- Kč
bez DPH podala společnost Ekozis spol. s r. o. Stavba bude letos realizována.
• Ve čtvrtek 19. 4. 2018 byla v kulturním domě Postřelmov představena Ing. arch. Vítem
Janků nová studie na úpravu projektu fotbalového stadionu, která byla schválena
na zastupitelstvu obce. Na základě této studie se pokračuje v přípravě výstavby.

Celkový pohled na areál

Zázemí pro diváky

Tribuna

ˇ
ˇ
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kveten
ˇ 2018
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ČERNÉ SKLÁDKY U KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Při cestách k našim sousedům (Rakousko, Německo) můžeme většinou obdivovat pořádek v obcích a malých městech. Proč to není možné i u nás? Dvakrát v měsíci je otevřeno
místo zpětného odběru (v areálu kotelny ul. Závořická), kam mohou místní dovést velkoobjemový a nebezpečný odpad včetně použitých elektrospotřebičů. Odložený odpad
u kontejnerů hyzdí ulice a prostředí naší obce. Papírový odpad, který je před kontejnerem, se po namoknutí již nedá ke zpětné recyklaci použít a stává se z něj komunální
odpad (za jehož uložení na skládce se musí platit). Je proto nutné si dát práci a uložit
jej do nádob pro tříděný odpad, který se dále zpracovává, a za který obec dostává zpět
finanční příspěvek. Nekažme si místo, ve kterém žijeme. (Foto z ul. Luční dne 16. 4. 2018)

POZVÁNKA
Zveme všechny členy na jarní setkání
důchodců, které se koná

18. 5. 2018 ve 14 hodin
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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

ˇ 2018
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
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 

 KONTAKTY 

v Kulturním domě Postřelmov.
Současně oslavíme „Den matek“.
Vystoupí děti z mateřské školky
a k poslechu a tanci zahraje Pepa a Vašek.
Zve vás výbor K D

Akce

Skauti a skautky v Postřelmově
vás srdečně zvou
na 5. ročník jarního výšlapu

POSTŘELMOVSKÁ „25“,
který se koná

v sobotu 5. května 2018.
Trasy: pohádková 5 km, kapličková 10 km, turistická 15 km a 25 km
Novinkou pro letošek jsou 2 cyklistické trasy – 25 km a 40 km
Cyklotrasa 25 km: Postřelmov – Nový Malín – Hrabišín – Brníčko –
Lesnice – Postřelmov
Cyklotrasa 40 km: Postřelmov – Nový Malín – Hrabišín – Libina –
Rohle – Brníčko – Lesnice – Postřelmov
Startovné: děti do 15 let - 20 Kč, dospělí - 40 Kč
V ceně startovného je občerstvení a upomínky. Další občerstvení zajištěno.
Zápis ke startu se koná u kulturního domu v Postřelmově od 8:00 – 11:00 hod.

Nejpozdější příchod z tras je v 18.hodin.
Další bližší informace na plakátech.
Kontakty na pořadatele 732 480 220, 604 646 074.
Akce se koná za každého počasí.
Těší se na vás pořadatelé!

13.

KINOKAVÁRNA - MAXINOŽKA

Neděle 13. 5. 2018, 15.00 hod., KD, vstupné 40,- Kč
Animovaný / Francie / Belgie, 2017, 91 min
Kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou cestu,
aby odhalil tajemství svého dávno ztraceného tatínka, jen
aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž!
Ten se skrývá hluboko v lese, aby ochránil sebe a svou rodinu
před společností HairCo., obří korporací, která experimentuje
se speciální DNA. Po setkání otec a syn začínají dohánět ztracený čas. Po chlapcově počátečním váhání Adam brzy zjistí,
že i on má velké nadání, o kterém se mu dříve ani nezdálo
a dobrodružství tak teprve začíná.

Videoreportáže z obecních akcí naleznete na YouTube - Postřelmov žije. Informace
o chystaných akcích a fotografie naleznete na Facebooku - Postřelmov žije.
ˇ
ˇ
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 KINOKAVÁRNA: MILADA
Neděle 13. 5. 2018, 18.00 hod., KD, vstupné 40,- Kč
Česko / Životopis / Drama / Historický, 130 min.
Režie: David Mrnka. Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel Rchichev, Karina Rchichev, Taťjana Medvecká, Vica Kerekes a další
Režisér filmu chtěl hlavně oslovit zahraniční publikum, i proto natočil film v angličtině, v titulní roli s izraelskou herečkou. Příběh
zaujal také Českou filmovou a televizní akademii. Film je inspirován osudem a životem
JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí. Vypráví příběh ženy, která se řídila
svými morálními principy i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.

13.

 PEČENÍ MAKREL
Sobota 19. 5. 2018, 16.00 hod., areál hasičské zbrojnice
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany na pečené makrely.

19.

 TŘÍKRÁLOVÉ ODPOLEDNE
Sobota 26. 5. 2018, 14.00 hod., farská zahrada
Zveme nejen všechny koledníky, vedoucí skupinek a jejich rodiče, ale
i ostatní „Postřelmováky“, kteří se mají chuť zapojit nebo přijít pobavit
na farskou zahradu na Tříkrálové odpoledne. Na programu je výroba
tříkrálových keramických hvězdiček, soutěže, hry a na závěr společné opékání buřtů.
Ukončení kolem 19. hodiny. Na všechny se těší pořadatelé!

26.

 KÁCENÍ MÁJE
Čtvrtek 31. 5. 2018,
17.00 hod., areál KD
Přátelé zvyků a tradic vás srdečně zvou na kácení máje
u kulturního domu. Přijďte
nám pomoci udržet tuto tradici, poslechnout si Postřelmovskou hudbu a sousedsky
posedět. Občerstvení je zajištěno v baru kulturního domu.
Těšíme se na vás!

31.

Připravujeme

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.
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 MINISHOW
Neděle 3. 6. 2018, 16.00 hod., velký sál KD, vstupné dobrovolné
Přehlídka roční práce kroužku scénického tance pod vedením Lenky Hajdukové.
ˇ 2018
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
ˇ
ˇ

Ohlédnutí

VÍTÁNÍ DĚTÍ 18. 3.2018

 JARNÍ BAZÁREK
V sobotu 7. dubna se v kulturním domě uskutečnil již popáté Bazárek. Tentokrát se
nakupovaly a prodávaly především jarní a letní věci. Všech třicet stolů pro prodávající
bylo již dlouhou dobu předem zadáno. Také nakupujících přišlo hodně. Bohužel, jak
prodávající tak kupující, byli především z širokého okolí (dokonce z Raškova nebo
z Olomouce). Akce je již od prvního ročníku spojena s charitou – sbírají se zde plastová
víčka pro nemocnou Elenku. Tentokrát jsme jich Elence mohli poslat téměř tři velké
pytle. Tímto děkuji všem, co pomáhali s organizací, kulturnímu domu, prodávajícím,
(Ž.. H.)
nakupujícím a také těm, co přinesli víčka. A na podzim na shledanou…

ˇ
ˇ
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 GUARNERI TRIO PRAGUE
Setkání s Guarneri triem bylo více než příjemné. Přínosem bylo úvodní slovo pana
Milana Uhla, který dokázal posluchačům přiblížit interprety také lidsky. Velkým překvapením bylo zjištění, že Čeněk Pavlík je vášnivým sběratelem historických kachel
a prof. Ivan Klánský byl v minulosti aktivním automobilovým závodníkem. O to více si
diváci užili jedinečný a sametově proteplený zvuk houslí Čeňka Pavlíka. Neméně působivě zněl i klavír Ivana Klánského, který dokázal se zvukem klavíru doslova čarovat. Také
violoncello Marka Jerieho nenechalo nikoho na pochybách, že nás navštívili vynikající
umělci. Velký dík všem sponzorům, kteří tento kvalitní koncert podpořili…
(Z. H.)

 VZHŮRU DO MEXIKA…
Cestopisná beseda mladé sympatické učitelky Lenky Pohankové byla tak výborně připravena, že jistě nalákala některé z diváků k cestě do Mexika. Beseda měla švih a spád a střídavé záběry fotografií s filmem ze všech oblastí života Mexičanů nás patřičně navnadily.
Na závěr jsme mohli ochutnat místní specialitu – čokoládovou omáčku s chilli. (Z. H.)
 PROSTORY 2018
V sobotu 21. 4. 2018 proběhl v Kulturním domě Postřelmov 4. ročník taneční soutěže Prostory 2018. V tento
slunečný den dorazilo představit své choreografie šest
souborů z celé Moravy, které nabídly divákům dvacet jedna jedinečných skladeb. Odborná porota to neměla vůbec
jednoduché, přesto vybrala a ocenila nejlepší choreografie hned ve dvou kategoriích. I naše tanečnice z Miniintra
získaly ocenění: 2. a 3. místo v dětské kategorii a 2 ceny
(L. H.)
poroty za své výkony. Byly prostě úžasné!
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Známe své sousedy?

RODIČOVSTVÍ JE DAR

Když budoucí rodiče zjistí, že čekají miminko, jsou obvykle nadšení. Ale s blížícím se
termínem porodu je občas přepadají pochyby, jak to všechno zvládnou a jestli budou
svému potomku dobrými rodiči. Tak, jako dříve maminkám pomáhaly „porodní báby“,
tak si dnes mohou budoucí rodiče vzít svoji „průvodkyni“, která s nimi bude kráčet
na cestě za tím, aby se stali těmi nejlepšími rodiči. Jednu z nich najdeme i u nás v obci.
Je to sympatická a usměvavá mladá maminka, paní EVA ŠUPČÍKOVÁ.

Práce, kterou děláte, není příliš obvyklá, co Vás
k ní přivedlo?
Vystudovala jsem pedagogiku na Masarykově univerzitě a na Univerzitě Palackého speciální pedagogiku,
anglickou filologii a speciální pedagogiku raného věku.
Už při studiu jsem v Olomouci spoluzakládala Středisko rané péče, které je zaměřené na pomoc rodinám
s dětmi s mentálním a tělesným postižením, takže
jsem k práci s lidmi měla vždy blízko. Po narození syna
jsme se odstěhovali s mužem do Poděbrad, v Praze
jsem absolvovala lektorský kurz masáží dětí a kojenců a otevřela jsem si svoje první kurzy v Poděbradech.
Maminky projevily zájem i o informace z dalších oblastí, a tak jsem absolvovala několik
dalších lektorských kurzů – nošení miminek v šátku (šátkování), znakování s miminky,
kurz zaměřený na psychomotorický vývoj dětí a správnou manipulaci s dětmi. Stala jsem
se také látkovou poradkyní pro moderní látkové pleny pro miminka firmy Bamboolik
a laktační poradkyní. Laktačnímu poradenství se nyní věnuji nejvíc, dělám jak individuální poradenství, tak skupinové přednášky a předporodní přípravu. V současnosti jsem
se přihlásila na kurz duly.
Mohla byste nám přiblížit, co taková dula dělá?
Dula je průvodkyně, která provází budoucí rodiče během těhotenství, porodu a raného mateřství. Připravuje maminku na porod, na kojení a doprovází ji k porodu.
Proč se chcete stát právě dulou?
Motivací k absolvování kurzu pro mě byl porod dcerky
Marušky, která se narodila loni v červnu doma. Doma
jsem chtěla rodit proto, že porod syna, který probíhal
v porodnici, byl pro mě úplná katastrofa a čtyři roky
jsem se z něj vzpamatovávala. Věděla jsem, že v porodnici už rodit nemůžu. Porod doma byl úžasný, určitě
bych neměnila. Bylo to přesně to, co jsem potřebovala
– absolutní jistota, že vše bude probíhat tak, jak má, bez
zásahů, beze strachu. Proto si myslím, že maminky potřebují u porodu nějakou důvěryhodnou osobu, která
je podpoří v komunikaci s nemocničním personálem tak, aby vše probíhalo podle představ rodící ženy. Věřím, že kdyby se mnou byla u prvního porodu dula, vše by bylo jinak.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
ˇ 2018
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To je dost časově náročné povolání…
Dula, stejně jako soukromá porodní asistentka, drží pohotovost, a když se porod blíží,
tak musí být „na dojezd“. Proto si duly neberou moc maminek najednou.
Když by chtěl někdo využít Vaše služby, kde Vás najde?
Většinu kurzů, které teď pořádám, dělám kvůli Marušce v Postřelmově doma. Pokud
by se na mě chtěl někdo obrátit, kontakt na mě najde na mých webových stránkách
www.aktivni-rodicovstvi.cz nebo na facebooku na stránce Aktivní rodičovství, kde najde
i všechny informace a pozvánky na kurzy. Široká nabídka kurzů mi přijde fajn
v tom, že když už má nějaká
žena ke mně důvěru, tak jí
mohu pomoci v mnoha oblastech a ona nemusí hledat
někoho jiného.
Vy nosíte Marušku pouze
v šátku a kočárek nepoužíváte…
Kočárek je ve své podstatě
separační pomůcka, která
byla od dob královny Viktorie znakem bohatých. Do té doby se děti nosily. S kočárkem
souběžně přišel kult kojných, takže se děti začaly separovat od maminek. Došlo se až
do té fáze, kdy se téměř nekojilo. I v dnešní době je u nás počet žen, které v půl roce kojí
velmi nízký, pouhých 17%. 97% z nich však kojit chce, ale 93% má nějaký problém.
Jedním z nástrojů pro zlepšení kojení je nošení a kontakt s dítětem. Jsou maminky, které
když vozí dítě v kočárku, problém nemají. Většině maminek se kojení zlepší, jakmile je
kontakt s děťátkem větší. Ale hodně maminek, které ke mně chodí, kočárek má a já jim
určitě neříkám, ať jej přestanou používat úplně, ale doporučím jim, aby miminko častěji
nosily. Vliv na laktaci je opravdu markantní.
Říká se, že když dítě leží v kočárku, tak je to pro jeho
záda zdravější, než když je nošené…
Už jenom z hlediska polohy, ve které je děťátko v břiše je
zřejmé, že to tak není. V břiše je schoulené do klubíčka
a my ho najednou umístíme na tvrdou podložku. Proto mnoho dětí v kočárku pláče a nechce tam být. Když
se nosí v šátku, tak je potřeba, aby bylo miminko dobře umístěné a navázané. Proto je lepší absolvovat kurz
u někoho, kdo umí vázat tak, aby to bylo v souladu s psychomotorickým vývojem. To znamená, že děťátko musí
mít zakulacená záda (opak toho, co se děje v kočárku),
kolínka zvednutá výš než zadeček, zadeček podsazený
a šátek musí být pevně utažený. Maruška je výhradně
nošená a začala se ve třech měsících otáčet, v šesti začala lézt a v sedmi stát. Kontakt
s matkou (a samozřejmě i s otcem) má velký vliv na psychomotorický vývoj dítěte.
Obzvlášť důležité je to u dětí, které jsou nedonošené nebo mají nějakou vývojovou vadu.
ˇ 2018
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
ˇ
ˇ

Co se týče kojení, tak se doporučovalo kojit po třech hodinách. Je to dnes jiné?
Dnes už se na kojení pohlíží jinak, ale pořád jsou u nás porodnice a laktační poradkyně,
která Vám doporučí kojit v intervalech. Ale to je, jako by Vám někdo nařizoval, kdy se
můžete napít a kdy najíst. Dodržování intervalů je jedna z příčin, proč se kojení často nedaří. Každé miminko je jiné, a když je v bříšku, tak má kontinuální přísun živin
a najednou je to jinak. Dítě nemá šanci tři hodiny vydržet bez kojení, pokud není nějak
extrémně spavé. Většina dětí potřebuje jíst průběžně. Když mu jídlo budeme časovat,
uděláme z něj miminko plačtivé, podrážděné a nebude se chtít kojit. A maminka má hned problém s laktací.
Takže slova babiček, že to děti tzv. zkouší, jsou zcestná?
Novorozenec nemá potřebu s námi manipulovat, to je náš dojem.
On chce jen to, na co má nárok, nic víc nepotřebuje.
Co byste doporučila rodičům, kteří plánují rodinu nebo už
mají před porodem?
Rozhodně bych doporučila kvalitní předporodní přípravu, a to jak
na porod, tak na kojení. Mnohé maminky velmi překvapí, že mají
po porodu s kojením problém, a jsou zaskočené. U nás bohužel podpora kojení není taková, jako by měla být, protože porodnice nemají dostatek personálu.
Jak dlouho by podle Vás měly maminky kojit?
Ideálně do samoodstavení. Jsou národy, kde vůbec neřeší, že se děti kojí, i když jsou
starší. Právě naopak. Jejich děti jsou pak silnější a mají lepší imunitní systém. Jsou
i kultury, kde si dospělí nechávají od kojících maminek odstříkat mateřské mléko a pijí
ho, protože to je super vzácná tekutina. Mateřské mléko obsahuje kmenové buňky, které
mají potenciál obnovovat tkáně ve všech orgánech včetně mozku. Většinou se děti samy
odstavují po třetím roce, ale jsou i děti, které se odstaví až v šesti letech. Ale bohužel
v naší společnosti to není běžné a na takové maminky se pohlíží s despektem. My jsme
kultura, kde je standard vidět dítě s lahví a s dudlíkem, ale není stardard vidět maminku,
jak kojí. V tradičních kulturách je přirozené dlouhodobé kojení podporované.
Co mají maminky dělat, když kojit chtějí, ale nejde to?
Obrátit se na laktační poradkyni, nejlépe vyškolenou o. z. Mamila, a hned to nevzdat.
Další věc, co rodiče malých dětí řeší, je spaní. Co byste doporučila Vy?
Nejlepší pro miminko i maminku je spát spolu v jedné posteli a pod jednou přikrývkou.
Je to i prevence syndromu náhlého úmrtí miminek, protože děťátko neupadne do tak
hlubokého spánku, ve kterém by mohlo přestat dýchat. Ale je to i praktické pro maminku – nemusí v noci vstávat na kojení a pak zase dítě uspávat – nakojí v polospánku a je
to. Jsou miminka, která prezentují své potřeby hodně intenzivně, a když je rodič položí,
tak pláčou. Pak je dobré dát je do šátku nebo do nosítka a ono plakat přestane, protože
dostane to, co potřebuje, a to je maminčina náruč. Děti nepřichází na svět, aby ležely
v kočárku nebo v postýlce. Ale v tlaku, jaký je dnes na ženy vyvíjený, aby měly perfektní
domácnost a ještě k tomu i pracovaly, je to problém.
Nakonec bych se ráda zeptala na Váš názor na chození dvouletých dětí do školky…
Dvouleté dítě rozhodně není připraveno oddělit se od rodiče. Některé mají problém
i ve třech letech. Můj syn byl pro školku zralý téměř až ve čtyřech letech, proto bych
s umísťováním takto malých dětí do školky úplně nespěchala.
(P. B.)
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
ˇ 2018
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
VÍTÁNÍ JARA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V pátek 23. 3. 2018 od 9.00 hodin se děti za doprovodu pedagogů vydaly k řece Moravě
vynést zimu a přivítat jaro. Každá třída si vyrobila svou Moranu, a za příslušného říkání
došel průvod k řece Moravě. Tam jsme se vhozením Morany do řeky, rozloučili se zimou.
Potom prošly děti „Bránou jara“ z narašených ozdobených ratolestí a odnesly si větvičky
(Š. T.)
s lístečky (symbol jara) do školky.

ZÁPIS DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V POSTŘELMOVĚ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Zápis dětí se bude konat 3. května 2018 v době od 9.00 do 11.30 hod.
a od 12.30 – 16.00 hod. v prostorách mateřské školy.
K zápisu je nutné přinést:
• rodný list dítěte
• průkaz totožnosti zákonného zástupce
• vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, která bude k dispozici
od 10. dubna na webových stránkách školy http://www.skolka.postrelmov.org/,
nebo u ředitelky, případně hospodářky školy.
14
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
ˇ
ˇ

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,
kveten
ˇ 2018
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
S jarním sluníčkem se naplno rozjely sportovní soutěže. 27. března proběhlo v Šumperku
okresní finále v halové kopané žáků 6. – 9. tříd, kde naši kluci překvapivě ve své
skupině vyřadili fotbalovou školu (IV. ZŠ Šumperk) a skončili na pěkném 4. místě.
Ve středu 4. dubna
se v postřelmovské
sportovní
hale
konalo
okresní
kolo ve florbale
žáků 1. stupně,
o t e v ř e n á
kategorie. Turnaj
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je již dlouhodobě považován za jeden z nejlepších v okrese, a to především díky skvělé
a bezchybné organizaci. Slavnostní zahájení našich mažoretek pod vedením trenérky
Hany Kukulové sportovce nadchlo a povzbudilo. Aby všechno klapalo tak, jak má, bedlivě
sledovala učitelka Alena Raková, na ceny pro vítěze přispělo SRŠ, paní Marcela Balvínová
až do noci pekla úžasné dorty… Cennými radami malé florbalisty řídil a motivoval učitel
Jiří Řmot. Naši kluci se utkali s několika družstvy různých škol a o dramatické situace
opravdu nebyla nouze! O postup do finále bojovali s II. ZŠ Zábřeh, ale bohužel podlehli
1 : 4. V boji o 3. místo však porazili ZŠ Loučná 1 : 0, a tak se jim nakonec na krku houpala
zaslouženě medaile bronzová! Nejdůležitější a nejvíce divácky atraktivní však byl zápas
našich florbalistů se soupeři V. ZŠ Šumperk o kolo dříve. Při nerozhodném výsledku
1 : 1 došlo na nájezdy. Po třech neúspěšných nájezdech z každé strany vítězství vychytal
Dominik Jakl a ve čtvrtém nájezdu rozhodl v náš prospěch Radim Vlk! Tak zase za rok,
už teď se všichni těšíme!
Také v matematických soutěžích naše škola zaznamenala velký úspěch. Tím největším
asi bylo 2. místo Hedviky Badalové (3. A) na 9. ročníku matematické soutěže pro žáky
3. a 4. třídy. Dobře si také vedly Natálie Utíkalová, 4. – 5. místo a Dora Žouželková, 6. – 8.
místo, obě ze 3. B. Čtvrťáci už tak úspěšní nebyli a v první desítce neskončil žádný.
V matematické soutěži žáků 5. tříd se umístila Kateřina Králová na pěkném 5. místě
a Vojtěch Hojgr na 10. místě. V konkurenci více jak 60 úspěšných řešitelů ze základních
kol je to určitě úspěch, blahopřejeme!
ˇ 2018
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
ˇ
ˇ

Ve školní družině si
školáci
nejen
hrají,
ale také čas od času
„provětrají své mozkové
závity“ při různých
vědomostních soutěžích.
Jednou z nich je soutěž
„Bystrá
hlavička“,
kde mohou děti zúročit
své nabyté vědomosti z celoročních her jednotlivých oddělení. Spolu s hádankami,
tajenkami, zkouškou postřehu a paměti zvítězili i letos ti nejlepší. Nejvíce bodů získali
za 1. a 2. oddělení ŠD Anna Hubová (1. A), Nikola Paulová (2. B), Patrik Šimek (1. A)
a Natálie Zimmermannová (2. B). Za 3. a 4. oddělení pak Zuzana Winklerová (4. A),
Dora Žouželková (3. B), Adéla Čejková (3. A) a Tereza Drozdová (4. A).
Začátkem dubna proběhla v 9. A besídka na téma „Velikonoce v Rusku“. Deváťáci měli
možnost ochutnat ruský kulič (mazanec) a dozvědět se zajímavosti o pravoslavných
Velikonocích. O milé překvapení se postarala paní učitelka Helena Hadámková, milý
host, která všem nabídla vlastnoručně upečené, tentokrát české, perníčky…

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
ˇ 2018
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12. dubna celá škola rozkvetla desítkami kytek
i stromů… V ten den se totiž konal „Jarní
zápis“ dětí do 1. třídy. Do školy se postupně
začali trousit natěšení předškoláčci se svými
rodiči, aby si prohlédli prostory školní budovy,
a taky aby učitelům předvedli, co všechno
už umí. U hlavního vchodu se jich ujali starší
kamarádi v pohádkových maskách a převlecích.
To proto, aby ještě před začátkem školní docházky zjistili, že škola je vlastně prima a že
je v ní i veselo. Aspoň zpočátku… Celkem nastoupí do 1. třídy 25 školáků, na které už se
těší paní učitelka Ivana Kolčavová.
ZEMĚ – VODA – VZDUCH – OHEŇ, to byly názvy čtyř týmů dětí ze 4. a 5. třídy, které
spolu v týdnu od 16. do 20. dubna v duchu těchto živlů zápolily v krásném prostředí
penzionu stará škola v Herolticích. Celotýdenní projekt školy v přírodě nabídl školákům
spoustu zajímavých činností a her. Přijel za nimi na besedu sběratel škeblí a lastur, paní,
která se věnuje myslivosti, filmař… Na každém kroku si v praxi upevňovali a opakovali
to, co se po celý rok ve škole naučili. Ale asi nejvíce si přišli na své vyznavači vodního
živlu, v bazénu přímo v budově si užívali radovánek každý den!
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14. duben byl pro naše mažoretky mimořádně úspěšný! Juniorky Hvězdičky se vydaly
do Hradce nad Moravicí, kde si vedly opravdu skvěle. Ve skupině Junior – pompon
vyhrály 1. místo, Duo kadet (Julie Chaloupková, Zuzana Winklerová) také 1. místo,
Duo junior (Zuzana Černá, Anežka Chaloupková) obsadilo 2. místo a sólistka Zuzana
Černá skončila opět na 1. místě. Sedmice (Daniela Hajtmarová, Bára Komendová,
Nela Zemánková, Markéta Vybíhalová, Adriana Poliščuková, Nikol Marešová, Klára
Martináková) vybojovala 3. místo. Všechna děvčata si bodovým ohodnocením zajistila
postup do finále Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu v Náchodě. Držíme palce!
ˇ 2018
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
ˇ
ˇ

Mladší mažoretky se pro změnu rozjely do Olšan na soutěž „O zámeckou korunku“.
Naše přípravka, holky z 1. a 2. třídy, ve velké konkurenci s hůlkou i pompony získala
krásné 2. místo, a to se jednalo o její první soutěž! Kadetka Kamila Vepřková si se svým
sólem s pompony odvezla také stříbrnou medaili. Pro věc zapálení rodiče i trenérka
Hana Kukulová mají z úspěchu velkou radost a všichni našim mažoretkám přejeme, aby
se jim dařilo i na dalších soutěžích! Chcete vidět postřelmovské mažoretky naživo? Tak
právě pro vás je určena naše pozvánka!

POSTŘELMOVSKÉ MAŽORETKY UVÁDÍ…
Koho? Šikovné děti z Postřelmova a okolí
Kdy? V pátek 25. května 2018 v 18.00 hod.
Kde? V Kulturním domě Postřelmov
Všichni jste srdečně zváni!

Závěrem výsledky 11. ročníku sběru papíru (podzim + jaro)
1. místo
2. místo
3. místo

2. A 3 241 kg, 171 kg / 1 žák
3. A 3 227 kg, 161 kg / 1 žák
5. A 2 533 kg, 115 kg / 1 žák

Jednotlivci:
1. místo Sebastián Čikl (2. A), 1 545 kg
2. místo Filip Čejka (6. A), 659 kg
3. místo Natálie Blažková (3. A), 650 kg

Termín sběrové akce – léto 2018
6. červen 13.00 – 15.00 hod.
7. červen
7.00 – 8.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.
8. červen
7.00 – 8.00 hod.

(I. P.)

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
kveten
ˇ 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: V pondělí 7. 5. 2018 bude knihovna zavřená. Děkujeme za pochopení.
Letní akce pro děti

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 budou k dispozici od června,
a to buď v knihovně nebo ve škole u paní učitelky Aleny Rakové. Předběžně se již nyní
můžete hlásit v knihovně nebo mailem knihovna@postrelmov.cz.

virtuální univerzita třetího věku

Ve středu 4. dubna jsme zakončili již čtvrtý semestr VU3V, kterou knihovna pořádá
ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Tématem semestru bylo
Cestování - co jste možná nevěděli. Od 3. října se můžete těšit na další téma, a tím
jsou České dějiny a jejich souvislosti II. (Více informací se dozvíte v knihovně nebo
na webových stránkách www.e-senior.czu.cz.)
Přestože tento semestr, kterého se zúčastnilo 17 posluchačů, již skončil, další společně
strávený čas nás ještě čeká. Ve středu 16. května vyrážíme na výlet do Arboreta Paseka
Makču Pikču a o týden později na závěrečný seminář tohoto semestru do Přerova, kde
kromě jiného, absolvujeme Architektonický okruh městem s výkladem.
Ráda bych poděkovala všem studentům za jejich nadšení a touhu po vědění. Naše společné přednášky (zpříjemněné jejich výbornými koláči) utečou vždy jako voda. (P. B.)
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Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé

Celeste Ng – Ohníčky všude kolem: V Shaker Heights, dbají lidé na to, aby měli
všechno přesně podle šablony – stejné trávníky, stejné domy, a také aby žili stejné životy.
Elena Richardsonová ztělesňuje tuhle idylku úspěšné americké středostavovské rodinky naprosto dokonale. Richardsonovi, kteří mají čtyři děti, pronajmou byt nekonformní
chudé fotografce Mie s dospívající dcerou. Tyhle dvě rodiny se postupně pořád víc prolínají, ale od začátku víme, že se jejich odlišné světy střetnou a povede to ke katastrofě…
Martin Strouhal – Svoboda pod bodem mrazu: Autor se
snaží o sympaticky objektivní pohled na rozporuplnou a trochu
záhadnou postavu Jana Eskymo Welzla.
Rainer M. Schröder – Nebe, na němž nesvítily hvězdy: Pro
Leah a Janneka svitla na obzoru naděje – oba jsou z rodiny jediní,
kdo přežili koncentrační tábory, a nyní, v roce 1946, se stále ještě
hluboce traumatizovaní potulují jako živé mrtvoly rozbombardovaným Mnichovem. Doslechli se o nebezpečné plavbě na přeplněných vracích parníků, o mnoha utopených nebo v britských sběrných táborech internovaných uprchlících, o neustálých bojích
s arabskými obyvateli – ale nemají jinou možnost. A tak se oba
vydávají jako ilegální běženci na cestu přes Středozemní moře s nadějí na novou vlast.
Jiří Pelcl – Jiří Pelcl x Design: Postřelmovák Jiří Pelcl patří k našim předním designérům. Zakladatel známé designérské skupiny Atika nyní žije a pracuje v Praze.

Osmisměrka

Hledejte slova: ATOM, BITVA, BOBR, CEDULE, DAV,

DĚLO, DŘEVO, ERB, FILATELISTA, FILM, HIT, HLADOC E D U L E B O B R O V E Ř D MOR, CHALUHA,
J S P R O S L O V V I T U E CH IRIS, JIH, JALOVICE, JÍDLO, KEŘ,
Í V A L Í V CH A E R R I Ú Ž A
KOBRA, KOTEL,
D R Ě Ý E A V J I N O H S Ý L
LAVICE,
LÁVA,
L D O C R T C S A K P T T R U LEM, LOV, MÍLE,
O V V B I E O M O R A V A Ě H MRVA,
MRAK,
E O O B Á T O K P V R E T E A NUDLE, ODCHOD,
C K K N A T O M - O P M Ě
L R ÓDA, OKOLÍ, ORAOTOMAN,
I K E O O Z O M R A K K E Í O VA,
V U E C L F O D CH O D L E M M OVCE, PÁV, PLOO N R Ř I Í Ě B CH Ý D Á A A O TY, POKLAD, PRAPROSLOV,
L V O L Č V N A R U V V E D D POR,
PUCH, RÝŽE, STAV,
A R M R V A A V N Ý P A Ě Ó A
STATĚ,
TÁBOR,
J I H E Y T O L P Á V N D Ž L
URAN, ÚSTA, VĚCI,
F I L A T E L I S T A E R B H VÍLA, VNUK, VEJMinulá tajenka: JAKÝ DUBEN - TAKOVÝ ŘÍJEN
CE, VĚDRO, VĚŽ, VÝR, ZOB.
ˇ
ˇ
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KULTURNÍ DŮM
• Zájezd do Prahy do Divadla Bez zábradlí
Sobota 26. 5. 2018 – komedie SUNNY BOYS
Comeback legendární dvojice komiků „Sunny Boys“ na prkna, která znamenají svět. Humorná a zároveň lidská komedie o přátelství
a zašlé slávě dvou bývalých přátel a hereckých kolegů. Nejlepší hra
jednoho z nejúspěšnějších a nejhranějších amerických dramatiků. Skvělé herecké výkony a skvělá odezva u publika. Vstupné 160,- Kč + doprava společností Leo EXPRES nebo
REGIO JET. Z důvodu objednávky dopravy je nutné se hlásit ihned v kanceláři KD.
Kontakt: Z. Hrachovinová, mob. 607 504 949, email: kulturak@postrelmov.cz

• Na závěr koncertní sezony Kruhu přátel hudby se v červnu těšíme na kytarový
koncert legendárního kytaristy Štěpána Raka a jeho syna Jana Matěje.

• Minigalerie Na verandě: Probíhá výstava fotografií jednoho z našich nejlepších
fotografů – Jindřicha Štreita. Sérii černobílých fotografií autor nazval Venuše.

Sport

TJ POSTŘELMOV – oddíl futsalu – Krocani

FAČR nám bohužel neumožnil přeložit první dohrávku na sobotu, kdy se konala oslava
kulatin jednoho ze zakládajících členů týmu Bohumila Seidla, kterému bych tímto chtěl
ještě jednou popřát vše nejlepší a mnoho úspěchů. Také z tohoto důvodu se nám v neděli
15. 4. v zápasech moc nedařilo. Od nového roku jsme ale posílili tým Krocanů o 4 nové
hráče, kteří se velice osvědčili a výrazně pomohli k zisku prvních bodů v jarní části proti
Olšanům. Obzvláště nás mile překvapil hattrick Aleše Procházky.
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR:
15. 4.		
09.50 Postřelmov – Mohelnice 		 0 : 4
15. 4.		
11.30 Postřelmov – Úsovsko		 3 : 10 (Minář 2, Adam)
(M. Ji.)
21. 4.		
09.00 Postřelmov – Chromeč		 2 : 9 (Jureček, Procházka)
21. 4.		
10.40 Postřelmov – Olšany		 7 : 2 (Procházka 3, Kunčík V.,
						
Jureček, Konečný, Wiesner)
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Futsalová soutěž bude pokračovat těmito zápasy našeho týmu:
11. kolo – neděle 29. 4. – Postřelmov (školní hřiště)
09.50 hod. Postřelmov – Semtex Šumperk 11.30 hod. Postřelmov – Kopřivná
12.20 hod. Postřelmov – Libina
3. kolo – úterý 1. 5. – Kopřivná (dohrávka)
10.40 hod. Kopřivná – Postřelmov
11.30 hod. Semtex Šumperk – Postřelmov
12. kolo – sobota 5. 5. – Libina
09.00 hod. Postřelmov – Drozdov
10.40 hod. Postřelmov – Václavov
13. kolo – neděle 13. 5. – Libina
09.50 hod. Postřelmov – Dlouhomilov
11.30 hod. Postřelmov – Vichr Vikýřovice
14. kolo – neděle 20. 5. – Šumperk (Tyršův stadion)
09.00 hod. Popeláci Šumperk – Postřelmov 09.50 hod. Slavoj Šumperk – Postřelmov
ˇ 2018
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TJ POSTŘELMOV – oddíl kopané
Výsledky prvních jarních zápasů našich mužstev.:
MUŽI A – KRAJSKÝ PŘEBOR I. B TŘÍDA, SKUPINA C:
Postřelmov – Lesnice		
1 : 0 (Janků)
Jindřichov – Postřelmov		
1 : 1 (Dvořák) PK 5 : 4
Postřelmov – Staré Město p. S.
3 : 2 (Picka Jiří 2, Minář)
Nový Malín – Postřelmov
2 : 2 (Špička 2) PK 3 :4
MUŽI B – OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDA:
Postřelmov – Vikýřovice		
1 : 5 (Minář)
Jedlí – Postřelmov 		
1 : 2 (Minář 2)
Postřelmov – Malá Morava
2 : 1 (Minář 2)
Mohelnice B – Postřelmov
5:0
MLADŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR:
Postřelmov – Vikýřovice		
1 : 2 (Hožďora)
Nový Malín – Postřelmov
5 : 3 (Hožďora 2, Petřík)
Postřelmov – Staré Město p. S.
4 : 3 (Mrázek 3, Glet)
Velké Losiny – Postřelmov
13 : 1 (Pulkert)

ŽÁCI STARŠÍ PŘÍPRAVKA – OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA B:
Postřelmov – Lesnice
7 : 2 (Konečný 4, Fúsik, Hajtmar, Jícha)
Zvole – Postřelmov
7 : 1 (Jícha)
Mohelnice – Postřelmov 10 : 1 (Konečný)
Postřelmov – Zábřeh
0 : 11
Kamenná – Postřelmov 6 : 2 (Fúsik, Jakl)
Maletín – Postřelmov
3 : 1 (Schwarzer)

V květnu budou fotbalové soutěže pokračovat těmito zápasy:
Úterý 1. 5.		 14.00 hod.
mladší žáci
Bludov – Postřelmov
		 16.00 hod.
muži B
Písařov – Postřelmov
Sobota 5. 5.
9.30 hod.
starší přípravka
Postřelmov – Rovensko
		 14.00 hod.
muži A
Postřelmov – Mikulovice
		 16.30 hod.
muži B
Postřelmov – Ruda n. Mor. B
Úterý 8. 5.		 10.00 hod.
starší přípravka
Postřelmov – Mohelnice
		 11.30 hod.
mladší žáci
Postřelmov – Lesnice
Čtvrtek 10. 5. 16.30 hod.
mladší žáci
Šumperk B – Postřelmov
Sobota 12. 5.		 15.00 hod.
starší přípravka
Loštice – Postřelmov
		 16.30 hod.
muži A
Leština – Postřelmov
Neděle 13. 5. 16,30 hod.
muži B
Leština B – Postřelmov
Sobota 19. 5.		 9.30 hod.
starší přípravka
Postřelmov – Štíty
		 11.00 hod.
mladší žáci
Postřelmov – Leština
		 14.30 hod.
muži A
Postřelmov – Štíty
		 17.00 hod.
muži B
Postřelmov – Krchleby
Středa 23. 5.		 17.30 hod.
mladší žáci
Loštice – Postřelmov
Sobota 26. 5.		 17.00 hod.
muži B
Úsov – Postřelmov
Neděle 27. 5.
9.00 hod.
mladší žáci
Štíty – Postřelmov
		 10.00 hod.
starší přípravka
Šumperk C – Postřelmov (J. N.)
ˇ
ˇ
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TJ POSTŘELMOV – oddíl florbalu – Worms
Výsledky zápasů ze dne 24. 3. 2018
TJ Postřelmov : FBC Playmakers Prostějov B 3 : 2 (Branky: Marek, Poulík, Weidinger)
Fbc Falcons Šternberk B : TJ Postřelmov		 7 : 1 (Branky: Marek)
Výsledky zápasů ze dne 14. 4. 2018
TJ Postřelmov : Arktic Olomouc
4 : 4 (Branky: Weidinger, Poulík, Ehler, Suchomel)
FBS Olomouc C: TJ Postřelmov
6 : 4 (Branky: Suchomel 2, Mach, vlastní)

Olomoucký přebor mužů po 22. kole
Družstvo

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

Z

21
20
22
22
21

(T. J.)

V R P B

20
14
10
11
9

0
2
5
2
2

1
4
7
9
10

60
44
35
35
29

			

Z V RP B

6. FBC Playmakers Prostěj. B 22 8 3 11 27

7. TJ Postřelmov
22 7 3 12 24
8. Arktic Olomouc
22 4 2 16 14
9. Fbc Falcons Šternberk B 22 2 5 15 11

MINITURNAJ VE FLORBALE
V sobotu 14. 4. 2018 se uskutečnil ve Vikýřovicích miniturnaj, kterého se zúčastnili
naši nejmladší florbalisté. Na tomto turnaji obsadili pěkné druhé místo. Děkuji všem
hráčům, kteří si z Vikýřovic dovezli krásný pohár, medaile a spoustu zážitků. Zároveň
bych rád poděkoval rodičům, kteří tento turnaj zajistili po organizační stránce.

(P. H.)
TJ WORMS POSTŘELMOV – OREL TROUBELICE 0 : 5
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC VIKÝŘOVICE 2 : 1 Góly: Vybíhal Jiří – 2
TJ WORMS POSTŘELMOV – OREL TROUBELICE 3 : 5 Góly: Kulík Jan – 2, Oszi Tomáš – 1
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC VIKÝŘOVICE 8 : 1
Góly: Oszi Tomáš – 3, Vašíček Patrik – 3, Vybíhal Jiří, Laith Kwaik.
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. OREL TROUBELICE 12 bodů
2. TJ POSTŘELMOV
6 bodů
3. FBC VIKÝŘOVICE
0 bodů

Sestava TJ WORMS
Krmelová Monika, Vašíček
Patrik, Vybíhal Jiří, Kulík Jan,
Bezděk Tomáš, Öszi Tomáš,
Novotný David, Nguen Jan,
Laith Kwaik.
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