Střela

���lo 4
duben 2018

Zpravodaj obce postřelmov

V TOMTO VYDÁNÍ:
 POZVÁNKA - ZASTUPITELSTVO OBCE  ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY A ŠKOLKY
 POZVÁNKA - PREZENTACE PROJEKTU  DIVADLO ARTUR V POSTŘELMOVĚ
FOTBALOVÉHO STADIONU
 ROZHOVOR: JAROSLAV BROŽ

Obec informuje

ZaStupitelStvo obce

Zastupitelstvo obce se koná v úterý 24. 4. 2018 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Postřelmov
program jednání:
– plnění rozpočtu za leden – březen 2018,
– zpráva o provedené inventuře obce k 31. 12. 2017,
– rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018,
– roční účetní závěrku obce, závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017,
– přijetí nově vybudovaných polních cest do majetku obce,
– roční účetní závěrku a výsledek hospodaření přísp. organizací MŠ a ZŠ za rok 2017.
Upřesněný a doplněný program jednání zastupitelstva obce bude zveřejněn na plakátech
a webových stránkách obce.

preZentace novéHo konceptu FotbalovéHo Stadionu
Srdečně vás zveme na prezentaci nového konceptu stadionu, která se uskuteční
ve čtvrtek 19. 4. 2018 v 18.00 hodin v malém sále kulturního domu Postřelmov.

poplatky Za rok 2018

Název poplatku
výše
splatnost
– poplatek za psa
200,- kč/rok
do 30. 4. 2018
variabilní symbol – prvních 6 číslic rodného čísla
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800
SvoZ plaStů

Svoz plastů a nápojového kartonu bude v pondělí 16. dubna 2018 od 6.00 hod.

Zpětný odběr elekroZaříZení a Sběr velkoobjemovéHo
a nebeZpeČnéHo odpadu

Místo zpětného odběru elektropřístrojů, velkoobjemového a nebezpečného odpadu
u kotelny v ulici Závořická, bude otevřeno v sobotu 7. 4. od 8.30 hod. do 12.00 hod.
a ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 12.30 hod. do 17.00 hod.

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.

uZavření pošty
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Ve čtvrtek 12. 4. 2018 bude pošta v Postřelmově uzavřena. Pracovnice pošty, vedoucí
i přepážkové pracovnice jedou do Ostravy na školení nové technologie příjmu/výplaty
peněžních částek služby Western Union, která je na poštách často využívána.
Děkuji vám za pochopení.
Bc. Michael Mrštík, VŘP Zábřeh
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

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

parkování motorovýcH voZidel

Již několikrát jsme ve Střele upozorňovali na nešvar, který je stále častější, a tím je parkování vozidel na chodnících, veřejné zeleni, nedodržení šíře jízdního pruhu na místních
komunikacích, kdy je znemožněn průjezd dalších vozidel (např. sanitek, hasičů, svozu
komunálního odpadu a vozidel údržby obce). Tato skutečnost se stále opakuje a situace
se nijak nelepší. Řidiči si musí uvědomit, že motorová vozidla mohou parkovat pouze
na místech k tomu určených, tj. na odstavných plochách, parkovištích, kde není parkování omezeno dopravní značkou a musí dbát na dodržování zákona č. 361/2000 Sb.
- o provozu na pozemních komunikacích. Parkování na chodnících a zelených plochách
v obci je zakázáno. V případě, že bude porušován příslušný zákon, bude ke sjednání
pořádku vyzvána Městská policie Zábřeh popřípadě Policie ČR.

Změna ordinaČnícH Hodin mudr. Hany WeinlicHové

Od 3. 4. 2018 dojede v ordinaci MUDr. Hany Weinlichové ke změně ordinačních hodin.
Pacienti mohou využívat dostupnost zdravotní péče v obou ordinacích (Postřelmov,
Zábřeh). Objednáváme denně na uvedených telefonních kontaktech.

MUDr. Hana Weinlichová

MUDr. Hana Weinlichová

Postřelmov Tel.: 583 437 103

Zábřeh Tel.: 583 412 690

Praktický lékař pro dospělé - Závodní preventivní péče

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

Odběry

6³⁰ - 7³⁰
6³⁰ - 7³⁰
6³⁰ - 7³⁰
6³⁰ - 7³⁰

hana.weinlichova@seznam.cz

Sestra

10⁰⁰ - 18⁰⁰
6³⁰ - 13⁰⁰
6³⁰ - 13⁰⁰
6³⁰ - 14³⁰
6³⁰ - 12³⁰
www.medicovia.cz

Lékař

12⁰⁰ - 18⁰⁰
7⁰⁰ - 11⁰⁰
7⁰⁰ - 11⁰⁰
10³⁰ - 14³⁰
6³⁰ - 10⁰⁰

Tovární 501, Postřelmov 789 69

Praktický lékař pro dospělé - Závodní preventivní péče

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

Odběry

7¹⁵ - 8⁰⁰

7¹⁵ - 8⁰⁰
7¹⁵ - 8⁰⁰
7¹⁵ - 8⁰⁰

hana.weinlichova@seznam.cz

Sestra

7⁰⁰ - 13⁰⁰
9⁰⁰ - 15³⁰
7⁰⁰ - 15³⁰
7⁰⁰ - 13⁰⁰
7⁰⁰ - 14⁰⁰
www.medicovia.cz

Lékař

6³⁰ - 10³⁰
12⁰⁰ - 15³⁰
7⁰⁰ - 15³⁰
6³⁰ - 10⁰⁰
10³⁰ - 15⁰⁰
Nerudova 7, Zábřeh 789 01

Rekonstrukce chodníku v ulici Žerotínova
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
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Stejně jako v předchozích letech, bude obec i tento rok zajišťovat svoz bioodpadu.
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4. 2018.
Jejich rozmísStejně
jako vroce
předchozích
letech, budeme
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rozmístění
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kontejnery
přesunout, budete o tom včas informováni.
přesunout,
budete
o toma včas
informováni.
Stejně jako v předchozích letech, budeme pro vás – naše občany, i tento rok zajišťovat svoz bioodpadu.
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V Bioodpad
letošním rocedo
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Bioodpad
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bez od
obalů
různých
nádob
apod.)!
jako v loňském roce. Jednotlivá stanoviště si můžete prohlédnout na přiložené mapce. V případě, že by bylo
potřeba rozmístění upravit a kontejnery přesunout, budete o tom včas informováni.
Bioodpad do kontejnerů vhazujte bez obalů (pytlů, různých nádob apod.)!

stálé stanoviště

stálé stanoviště
víkend (Pá – Ne)
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Každý
- neděle
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Každé pondělí - ul. Hradecká; za hasičskou zbrojnicí ul. Pod Lipami; parkoviště na ul. Růžová; křižovatka
Každé pondělí - ul. Hradecká; za hasičskou zbrojnicí ul. Pod Lipami; parkoviště na ul. Růžová; křižovatka
ul. Vyhnálovská a Sadová.
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ul. Vyhnálovská a Sadová.

Každou středu - u kotelny na ul. U Mýta; křižovatka ul. Nová a ČSA; ul. 1.Máje - za potokem (vjezd do
Každou
středu ul.
- uV kotelny
firmy
Kavoplyn);
Kopci. na ul. U Mýta; křižovatka ul. Nová a ČSA; ul. 1.Máje - za potokem (vjezd do

firmy Kavoplyn); ul. V Kopci.

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

Akce

JARNÍ BAZÁREK

Sobota 7. 4. 2018, 9.00 - 11.00 hod., kd
Využijte této příležitosti a pořiďte sobě i svým dětem to,
co vám chybí… Na místě bude možno odevzdat plastová víčka určená na pomoc Elence, která je postižená Westovým syndromem.
Info: Žaneta Hontová, mob. 604 952 934, mail: zancaa@seznam.cz

7.

 UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Sobota 7. 4. 2018, sraz 9.00 hod. u bufetu na pískáči
Přidejte se s námi k celorepublikové úklidové akci! S sebou si vezměte
dobrou náladu, pevnou obuv, pracovní rukavice a pytle na odpadky.
Více informací na www.UklidmeCesko.cz nebo na e-mailu annapribylova87@gmail.com.

7.

 KONCERT KPH - IVAN KLÁNSKÝ – klavír, ČENĚK PAVLÍK – housle,
MAREK JERIE – violoncello
neděle 15. 4. 2018, 16.00 hod., velký
sál kd, vstupné 50,- kč, děti zdarma
Guarneri Trio Prague vzniklo roku 1986
a od svého založení hraje v nezměněné
sestavě a patří k špičkovým klavírním
triím klasického charakteru. Guarneri Trio Prague pravidelně vystupuje
na mnohých mezinárodních hudebních
festivalech a v důležitých hudebních
centrech. Je zváno na koncertní turné
po Evropě, Kanadě, Austrálii, Severní
a Jižní Americe a Japonsku.
Ivan Klánský (1948) patří dnes k nejvýraznějším osobnostem mezi českými klavíristy.
V roce 1967 zvítězil v klavírní soutěži v italském Bolzanu, a tím zahájil sérii svých mezinárodních soutěžních úspěchů. Působí jako pedagog v Praze a v Luzernu.
Čeněk Pavlík (1955) je předním sólistou současné generace českých houslistů. Koncertoval v mnoha zemích Evropy s řadou významných orchestrů a dirigentů. Hraje na housle „Zimbalist“ od Guarneri del Gesu z roku 1735 ze ságami opředené sbírky Luigi Tarisia.
Marek Jerie (1947) jako sólista i komorní hráč koncertoval ve většině evropských zemí,
na Blízkém i Dálném východě a v Jižní Americe. Od roku 1979 pedagogicky působí
na luzernské konzervatoři. Marek Jerie hraje na violoncello z dílny Andrea Guarneri.
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

 KONTAKTY 

 KONTAKTY 

15.

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
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17.

 CESTOPISNÁ BESEDA - LENKA POHANKOVÁ: MEXIKO
Úterý 17. 4. 2018, 18.00 hod., kd kl. č. 4, vstupné 50,- kč
Mladá sympatická učitelka, která ještě
nedávno učila také v Postřelmově, navštívila se svou sestrou Mexiko. Strávily zde
společně asi pět měsíců, především na ostrově Cozumel, kde učily angličtinu na Montessori škole a užívaly si tropického počasí
a exotiky. Také se jim podařilo procestovat
kousek středního a jižního Mexika. Určitě to byla skvělá zkušenost, o kterou se
s námi ráda podělí.

 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE PROSTORY 2018
Sobota 21. 4. 2018, 13.30 hod., kd, vstupné dobrovolné
21.
Všichni jste srdečně zváni na odpoledne plné tance v podání malých i velkých
tanečnic z celé České republiky.

 KINOKAVÁRNA: MY LITTLE PONY FILM
neděle 22. 4. 2018, 15.00 hod., kd, vstupné 40,- kč
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy /
Muzikál. USA / Kanada, 2017, 99 min
KPF pořádá besedu s projekcí �ilmu My little pony �ilm.
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi
na cestu až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit
svůj milovaný domov. Na cestě je čeká velké dobrodružství
a spousta nových přátel.

22.

 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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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

22.

24.

 KINOKAVÁRNA: ZAHRADNICTVÍ III. NÁPADNÍK
neděle 22. 4. 2018, 18.00 hod., kd, vstupné 40,- kč
Česko / Slovensko / Polsko. Drama / Komedie / Romantický, 113 min. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Anna
Fialová, Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin Finger, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný,
Lenka Krobotová, Miroslav Táborský a další.
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří
samostatných �ilmů odehrávajících se na pozadí
nejdramatičtějších období minulého století.
NÁPADNÍK se odehrává na konci 50. let a vypráví
o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou
a poválečnou generací.
 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JINDŘICHA ŠTREITA „VENUŠE“

s uvedením dokumentárního ﬁlmu „NA TĚLO“

Úterý 24. 4. 2018, 18.00 hod., kd velký sál, vstupné 40,- kč
Celovečerní snímek „NA TĚLO“ odhaluje osobní nastavení
a životní �ilozo�ii fotografa Jindřicha Štreita ze Sovince.
Autorka snímku (dříve jeho studentka na FAMU) se pokusila
o intimnější sondu do jeho života. Štreit, se kterým autorku
pojí už 25leté přátelství, na tuto linku váhavě přistoupil a dovolil jí dostat se mu pod kůži, ba přímo na tělo.
Ve �ilmu budeme vedle Štreitovy hvězdné fotogra�ické kariéry především vnímat jeho životní nastavení, ponoříme se
do tajemství jeho vztahů s nejbližšími, s jeho okolím a budeme svědky událostí jeho života, a některých dramatických
momentů dokonce i v přímém přenosu. Na dokumentu, který
vznikal tři roky, bude patrné plynutí času, který bude hrát zásadní roli ve vnímání příběhu. I my pocítíme onu nemilosrdnou pravdu o pomíjivosti a limitu našich životů. Film
je ale protknut humorem a radostí ze života, a právě na pozadí vážnosti nabízí příjemný
intimní, místy až dech beroucí zážitek. Po zhlédnutí �ilmu vás autor provede výstavou
svých fotogra�ií zobrazující ženy z venkova.

 KONCERT KPH - Z LISTINY MLADÝCH UMĚLCŮ
Sobota 28. 4. 2018, 14.00 hod. velký sál kd, vstupné 50,- kč, děti zdarma
Anna Sysová (1996) – klarinet. Hře na klarinet se začala věnovat v ZUŠ. Pokračovala
na Pražské konzervatoři a nyní pokračuje v bakalářském programu na brněnské JAMU
Je laureátkou několika mezinárodních soutěží.
Richard Knížek (1996) – klavír. Absolvoval na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Během studií získal několikrát první cenu na soutěži Prague Junior Note. V roce
2014 vystoupil v pražském Rudol�inu jako sólista Schumannova klavírního koncertu.

28.

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
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 PEČENÍ MAKREL
Sobota 28. 4. 2018, 14.00 hod., areál hasičské zbrojnice
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany na pečení makrel.

28.

29.

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, Miroslav Šimůnek, Lucie Linhartová, Bořek Slezáček,
Vlasta Korec a Josef Hervert. Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři KD v pondělí
a ve středu od 15.00 do 18.00 hodin.

 STAVĚNÍ MÁJE
pondělí 30. 4. 2017, 15.00 hod., areál kd
Každoroční zvyklost stavění máje je známá po celé Evropě a dodržujeme ji i v Postřelmově. Májky symbolizují definitivní vládu
jara a ohlašují měsíc lásky. Proto vás tímto „příznivci zvyků
a tradic“ zvou ke kulturnímu domu na oslavu této tradice.

30.

 SLET ČARODĚJNIC NA PÍSKÁČI
pondělí 30. 4. 2017, 17.00 hod., areál avZo
na pískáči, vstupné děti zdarma, dospělí dobrovolné
Postřelmovské čarodějky zvou na „slet“ malé i velké
čarodějnice a čaroděje. P������: zahájení – vatra
a pálení košťat – promenáda čarodějnic a čarodějů –
čarodějnický rej – opékání na ohni. Malí, velcí, holky,
kluci, batolata i mimina – nastrojte se do čarodějnického
a dovádějte s námi. Vezměte si košťátka!

30.

Videoreportáže z obecních akcí naleznete na YouTube - Postřelmov žije. Informace
o chystaných akcích a fotograﬁe naleznete na Facebooku - Postřelmov žije.
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

Ohlédnutí

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Vzácné životní jubileum 100 let oslavila paní kristýna
jílková. V sobotu 10. března 2018, v den jejích narozenin, ji
slavnostně přivítal pan starosta Jaroslav Nimrichtr v obřadní
síni. Na oslavu ji doprovodila její nejbližší rodina. Příjemnou
atmosféru významného dne navodili svým kulturním
programem členové SPOZ: K. Najamy, S. Blaháčková,
R. Jirásková, K. Morávková, M. Skálová a děti z MŠ. (J. K.)

 JAN MORÁVEK
Dne 8. března oslavil 90. narozeniny pan Jan Morávek z Uničova, bývalý ředitel hudební školy a obětavý organizátor koncertů
Kruhu přátel hudby (KPH). Díky jeho přátelství s mnoha umělci
všech věkových kategorií jsme měli a máme možnost setkat se
s nejlepšími umělci – pěvci, sólovými hráči (klavír, klarinet, �létna, hoboj, fagot, housle, violoncello, kytara atd.) i se skupinovými
hráči (dueta, tria, kvarteta, kvinteta). My, kteří pravidelně navštěvujeme tyto koncerty, prožíváme nezapomenutelné chvíle s nádhernou hudbou, ale též setkání s umělci, kteří, ač známí doma i v zahraničí, jsou srdeční
a skromní. Přijďte se o tom přesvědčit!
(J. D.)

 MINIINTRO V PROSTĚJOVĚ
V sobotu 3. 3. 2018 se MiniIntro Postřelmov zúčastnilo soutěžní krajské přehlídky
scénického tance v překrásném Městském divadle Prostějov. Se svými dvěma skladbami
vybojovalo ve velké konkurenci dvě ocenění poroty a především cenu nejvyšší – postup
(L. H.)
na Celostátní přehlídku scénického tance v Kutné Hoře.

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
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 SKAUTSKÉ STŘEDISKO BUKŮVKA
Od 6. do 9. března 2018 se konala již tradiční jarní chata, tentokrát na téma „Horští
záchranáři“. Cílem etapové hry bylo naučit děti základy první pomoci, schopnost
poradit si bez dospělých a umění „být připraven“. Děti si vyzkoušely spoustu ošetřujících úkonů od volání záchranné služby až po samotnou resuscitaci, kterou simulovaly
na figuríně. Tyto čtyři prázdninové dny jsme strávili na chatě Sokolka u Smrčiny, kde
jsme již několikrát byli. Akce se zúčastnilo sedmnáct dětí a devět vedoucích. (T. P.)

 ODPOLEDNÍ POSEZENÍ

S POSTŘELMOVSKOU MUZIKOU

Postřelmovská muzika ze srdce děkuje všem
příznivcům, kteří přišli podpořit její hudební
odpoledne. Přes sto prodaných vstupenek nám
udělalo velkou radost a podpořilo skvělou náladu. Další díky patří přátelům pomocníkům, Aleši
Mrákavovi, Marušce Sedlákové, Mirce Vybíhalové
s Markétkou a Zdence Hrachovinové.
Všem díky a příští rok zase v březnu na shleda(J. B.)
nou, milí příznivci.
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

 NOC S ANDERSENEM 2018
Vůbec první Noc s Andersenem proběhla v roce
2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží a her.
Od té doby se do akce zapojuje čím dál více
knihoven a škol. Letos bylo 1651 registrovaných míst, a to nejen v Česku. S H. Ch. Andersenem nocovali třeba v Keni, na Novém Zélandu
nebo v Austrálii. Letos byla Noc věnovaná osmdesátému výročí prvního vydání Rychlých šípů,

a také devadesátému výročí vydání knížky Povídání o pejskovi a kočičce. Naše knihovna zvolila Rychlé šípy Jaroslava Foglara. Padesát dětí rozdělených
do pěti družstev celý večer plnilo úkoly, luštilo
a hledalo indicie, které je nakonec dovedly ke strážci Ježka v kleci - Širokovi. Ten jim za jejich odvahu
a píli nakonec Ježka vydal. Celou noc zahájili dva páni
spisovatelé - Andersen a Foglar. Z jejich rozhovoru
jsme se dozvěděli mnohé o jejich životě, o skautingu
i o knihách, které napsali. Hrálo se na kytary, zpívalo,
vyprávělo, a taky trochu bálo… Spát se šlo až hodinu po půlnoci. Děkujeme všem dětem
za účast a dospělým za pomoc, bez které by Noc s Andersenem nebyla úplná.
(P. B.)

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

upozorn�n�: 17. 4. a 30. 4. 2018 bude knihovna zavřená. Děkujeme za pochopení.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
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Známe své sousedy?

v Životě jSem měl štěStí na dobré lidi

S panem jaroSlavem broŽem (75) jsem se seznámila na zasedání zastupitelstva,
kterých se pravidelně již čtvrt století účastní. Požádala jsem ho o rozhovor, a tak jsme
se sešli nad obecními kronikami, o které se staral patnáct let. Za tu dobu popsal asi
1600 stran formátu A3 a shromáždil velké množství zpráv a podkladů. Přátelské, příjemné a pohodové - takové bylo setkání s panem Jaroslavem.
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jak jste se ke psaní kronik dostal?
V roce 2000 skončil s psaním ze zdravotních
důvodů po osmi letech pan František Rýznar.
Tehdejší starosta Jan Kubíček věděl, že slušně píšu, protože moje paní dělala dlouhá léta
sestřičku v ordinaci jeho ženy. Tak oslovil mě
a ještě dvě paní učitelky. Paní učitelky nakonec
odmítly, ale mě pan starosta přesvědčil.
jaká jsou základní pravidla psaní kroniky?
Hlavně, aby byla psána čitelně. Je také doporučené pero, kterým se kronika píše. Musí být
očíslované strany, aby se z ní nedalo trhat.
Kronika musí být podepsána kronikářem
a starostou. Bohužel se kronik dotkl i zákon
na ochranu osobních údajů. Jednu dobu se
dokonce hovořilo o tom, že by se místo jmen
měly používat pouze iniciály. Ale taková omezení jsou špatná, protože pak budou kroniky ztrácet svoji vypovídací hodnotu. Vše ostatní je na kronikáři.
krásné písmo není samo sebou. jaké bylo vaše povolání?
Kdysi jsem uvažoval o učitelství, ale v době kdy jsem vycházel
školu, to nebylo možné. Tak jsem vystudoval Strojnickou
průmyslovku a stal jsem se konstruktérem. Vypsal jsem se
při popisování výkresů.
může si obecní kroniku prohlédnout každý?
Může, ale pouze na obecním úřadu
za přítomnosti pracovníka obce nebo kronikáře. Přestože kroniky patří obci, tak na základě Zákona o archivnictví časem připadnou Státnímu archívu. Naše obec ale má s archivem smlouvu o dlouhodobé zápůjčce a kroniky máme uložené na obci.
jak jste získával podklady?
Protože jsem nemohl být na schůzích všech spolků a organizací, které v obci působí, vytvořil jsme si skupinu kamarádů, kteří
mi pomáhali. A samozřejmě z obecního úřadu, z novin a také
jsem si každý den psal počasí. V mých kronikách najdete ceny
předvánočních nákupů, seznamy dárců krve, různá výročí, ale
také společenské události.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

jaké materiály jste získával nejobtížněji?
Asi z farské kroniky. Až páter Jiří Putala a paní Lehárová mě
nechali nahlédnout do farní kroniky. Tím rozšířili informace, které ani nebyly uvedeny v kronikách obecních. Ještě jedna zajímavost se k tomu pojí. Zjistil jsem, že oltářní obraz
v našem kostele sv. Matouše a oltářní obraz v kostele
sv. Vavřince v Žebráku, městě mého dětství, namaloval ten stejný malíř - Ignác Viktorin Raab, nejplodnější český malíř historie.
Zajímáte se o historii?
Ano, velmi. Celosvětové dějiny mě baví od mládí.
podílel jste se také na vydání publikace ke 130. výročí založení hasičského sboru
v postřelmově…
Když v roce 2010 slavili postřelmovští hasiči toto výročí, dal jsem si osobní úkol
prostudovat všechny jejich kroniky a matriční knihy a vše, co jsem získal od roku 1880
k nahlédnutí. Mnohé jsem se také dozvěděl od starých spoluobčanů. Pak jsem požádal
pana Zdeňka Doubravského (pozn. současného kronikáře obce) o spolupráci při sepsání
publikace. Společným úsilím a s pomocí pana Karla Müllera, Tomáše Höniga a několika
starších hasičů jsme dali dohromady i fotografie a k datu oslav publikace opravdu vyšla.
proč jste s psaním kronik skončil?
Protože čím dál hůř vidím, mám operované obě oči. Také jsem spadl ze stromu. Měl jsem
zlomený obratel a při psaní mě dost bolí za krkem. Ono se to nezdá, ale psát kroniku je
fyzicky náročné. Každý rok jsem ji začínal psát koncem ledna a odevzdával v dubnu. A ty
tři měsíce jsem psal každý den skoro osm hodin denně.
mohl byste nám něco říci o svém mládí?
Narodil jsem se v Plzni-Božkově za 2. světové války. Když při jednom z náletů na Škodovku skončila střepina z bomby pouhý metr od mé postýlky, rodiče se rozhodli odstěhovat do Žebráku, kde jsme měli dům po pradědečkovi, který byl přímým potomkem
národního obroditele Šebestiána Hněvkovského. Snad od něj jsou zárodky mého zájmu
o české dějiny, češtinu a vše české. V Žebráku jsem měl štěstí hned na několik skvělých
lidí - pana učitele Nejedlého, který mě naučil milovat češtinu, pana děkana Doubka, původně výborného fotbalistu, který nás
bral na výlety a ze svého nám koupil
společenské hry, které jsme pak na děkanství hrávali. A na našeho fotbalového trenéra, reprezentanta ČR Oldřicha
Nejedlého, pod jehož vedením jsme
jako dorostenci hráli druhou nejvyšší
fotbalovou soutěž. Na průmyslovce to
pak byl profesor Ivan Slavík, básník
a překladatel, který býval univerzitním
profesorem, ale kvůli svým politickým
názorům musel z univerzity odejít. Jak
ten uměl vyprávět o literatuře a gramatice! S mnoha dalšími skvělými lidmi jsem se
setkal díky tátovi, který byl nadšeným divadelním ochotníkem a vedoucím Okresního
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
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kulturního střediska v Berouně. Táta dlouhá léta
vedl, režíroval a hrál u nejstaršího ochotnického
divadla v Čechách založeného v Žebráku roku
1812. I já jsem měl tu čest si s ním občas zahrát
menší role.
a kdy jste se dostal do postřelmova?
V roce 1970, když jsem se přistěhoval do Zábřehu a začal jsem pracovat v konstrukci mechanizačního střediska MEZ Postřelmov. Tam jsem
opět potkal pár opravdových odborníků – Františka Hrubého, Laďu Knápka, Jana Řeřuchu…
Ale největší machr, zámečník a automechanik,
jakého jsem kdy potkal, byl Eda Melkus. Člověk
vždy ochotný nezištně každému pomoci. Nastálo jsem se sem přistěhoval v roce 1981 za svou
manželkou Aničkou, obětavou, svědomitou a oblíbenou zdravotní sestřičkou z ordinace MUDr.
Kubíčkové. Ta bohužel dvanáct let po naší svatbě podlehla zákeřné chorobě. I v době své
nemoci byla příkladem pro mnohé zdravé. Zůstala pro mě společně s mou maminkou,
jejíž heslo, které nám často zdůrazňovala a podle kterého také sama žila, bylo: „Člověk
by měl být hlavně člověkem“, vzorem pracovitosti, čestnosti a pravdy.
vy jste byl také dlouholetým dárcem krve…
Jelikož v době své nemoci potřebovala moje Anička několikrát transfúzi krve, rozhodl
jsem se zase já tuto krev do zdravotnictví vrátit. Než jsem musel s darováním skončit,
nastřádal jsem sto deset odběrů krve, plazmy a krevních destiček To je téměř padesát
litrů krve, což je asi nejvíc odběrů v naší obci. Mým velkým přáním je, aby mě co nejvíce
občanů překonalo. Aby zdraví druhých nebylo lhostejné především mladým. Odběr nebolí, je to snadné. A ten pocit pomoci za to fakt stojí.
už jste se zmiňoval, o tom, že jste hrál fotbal. jaký máte vztah ke sportu?
Miluji snad všechny sporty kromě boxu. Nemusím krasobruslení, kde se podvádí
s bodováním. Jsem milovníkem dobrého fotbalu (ne kopané!) a atletiky. Zamlada jsem
kromě fotbalu také běhával. Krátké i dlouhé tratě. Jednou jsem si zaběhl i maraton.
jaké máte kromě sportu a historie koníčky?
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Mám rád hudbu – swing, písničky třicátých let,
skladby Glenna Millera, operetní hudbu a také
dobré divadlo. Mým velkým hobby je cestování,
poznávání cizích zemí, jejich dějin, architektury, přírodních scenérií a zvyků obyvatel. Navštívil jsem téměř dvacet zemí Evropy a nakoukl
i do severní Afriky a Turecka. Ale mým největším „koněm“ je zahrádka. Od dětství jsem „ujetý“ hlavně na lilie a pokojové ibišky. Vlastním
zahrádku v zahrádkářské osadě, kde trávím hodně času. Také jsem více než dvacet let
dělal jednatele místní organizace Českého zahrádkářského svazu.

Děkuji Vám za rozhovor.

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

(P. B.)

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské
školy v Postřelmově pro školní rok 2018/2019
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se bude konat

dne 3. května 2018 od 9.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin
v kanceláři ředitelky mateřské školy

K předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2018 - 2019 bude přednostně přijato

1. dítě s trvalým pobytem v Postřelmově, které k 31. 8. 2018 dovrší 5 let
			
– pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné
2. dítě s trvalým pobytem v Postřelmově, které k 31. 8. 2018 dovrší 4 let
3. dítě s trvalým pobytem v Postřelmově, které k 31. 8. 2018 dovrší 3 roky

V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které dovrší 3 roky po 31. 8. 2018
V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá bydliště v Postřelmově.
Přihláška k předškolnímu vzdělávání bude k dispozici od 10. dubna na webových
stránkách školy http://www.skolka.postrelmov.org/, nebo u ředitelky, případně
hospodářky školy.

K zápisu je nutné přinést:
• rodný list dítěte
• průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě
v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
• doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním
postižením
Bc. Ivana Vyhnánková, ředitelka školy

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

VÝSTAVU DOBOVÝCH HRAČEK.

Prosíme tímto občany o spolupráci. Máte-li doma staré (dobové) hračky
a rádi byste je zapůjčili na tuto výstavu, přineste je prosím do mateřské
školy, a to nejpozději do 30. 4. 2018. Děkujeme.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
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mateřSká škola
lyŽařSký výcvik
Ve druhém březnovém týdnu absolvovalo
27 dětí z MŠ lyžařský výcvik na Bukové hoře.
I když nám počasí vždy nepřálo, dobrá
nálada děti neopouštěla a pod vedením svých
instruktorů základy lyžování zvládly.
Nejzdatnější skupina lyžařů sjížděla velký
svah již v úterý a ve středu se k nim přidali
všichni ostatní. Své lyžařské umění předvedly
děti svým rodičům v pátek při slalomovém
závodu v karnevalových maskách. Všechny
účastníky chválíme za jejich odvahu,
(Š. T.)
vytrvalost a sportovní výkony.
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Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

kníŽka je můj kamarád
Byl první jarní den a děti ze třídy
Zajíčků se zase po nějaké době
vypravily do místní knihovny.
Prožily krásné dopoledne, které
jim paní Balcárková vyplnila
úžasným programem. Děti si
povídaly o tom, jak se mají
chovat ke knížkám, hádaly názvy
knih, pohádek i pohádkových
postav, poslechly si pohádku
„O dalmatinovi bez puntíků“,
pohrály si v dětském koutku, ale
nejvíc se jim líbila zábavná knížka
od francouzského spisovatele
Hervé Tulleta s prostým názvem
„Knížka“ plná kouzlení s barevnými
puntíky. Vřele doporučujeme!
A děti opět neodešly s prázdnou. Půjčily si knížku „Jde sem lesem“ od Daniely
(P. Bo.)
Krolupperové, kterou si budou ve školce číst na pokračování.

Základní škola

Vzhledem k jarním prázdninám, které letos byly až v březnu, nám nezbylo nic jiného,
než jet na tzv. „velký lyžák“ v hodně pozdním termínu. Počasí si chystalo hlavní triumfy
až na něj, a tak dva týdny předtím mrzlo, na horách i sněžilo, webkamera ukazovala
v Kunčicích bílé sjezdovky, párkrát
vykouklo sluníčko, prostě pohoda!
11. března odjelo třicet natěšených
snowboardistů a lyžařů společně
s instruktory Jiřím Řmotem, Pavlem
Holíkem a Ivetou Petríkovou vstříc
dobrodružství… Jak jinak nazvat
šestidenní pobyt na horách, kdy se
počasí opravdu „blejsklo“. Pršelo,
foukal silný vítr, mlha, že nebylo
vidět na krok, v noci mráz, jedinou
výjimkou byl celkem slunečný
čtvrtek.
Díky
zodpovědným
zaměstnancům Skiareálu Kunčice
nás ale každé ráno čekala vzorně
upravená sjezdovka, odpoledne už se lyžovalo hůř… „Slabší povahy“ občas vyhledaly
teplo a bezpečí útulné hospůdky, kde u horké čokolády rychle zapomněly na strasti
nevlídného počasí a náladu jim určitě spravila i představa blížící se večeře a společného
zakončení dne s kamarády. Bylo to fajn! Všichni zvládli techniku lyžování i jízdy
na snowboardu bez úrazu, tedy skoro všichni… Hezké vzpomínky si odvezl snad každý,
ˇ
ˇ
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bohužel ne diplom za závody ve slalomu. Ty nám nebyly vzhledem ke stavu sjezdovky
povoleny, zato si však mohli někteří „fajnšmekři“ polebedit v kádi s horkou vodou venku,
pod širým nebem, ach, jak romantické… Tak zase za rok!
Mezitím, co si lyžaři užívali rozmarů počasí na horách,
ve „vnitrozemí“ se soutěžilo. 4. března se šest recitátorů 1. stupně
zúčastnilo okrskového kola dětské recitace v Šumperku.
Za týden pak proběhlo okresní kolo, kam postoupili dva žáci
naší školy – Maruška Dobešová (3. A) a Dominik Odstrčil (1. A).
Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o dětskou recitaci ví, jakým
úspěchem je postup do okresního kola! O to víc potěší umístění
recitátora na 1. místě, a to se povedlo prvňáčkovi Dominiku
Odstrčilovi! Velká pochvala! Doufáme, že bude mít Domča chuť naši
školu reprezentovat i příští rok.
Dokonce dva studijní úspěchy zaznamenala naše škola v Národním
testování, které realizovala společnost Scio. Radim Sobotka získal
ocenění za nejlepší výsledek v testování matematiky žáků 6. třídy
a zároveň za 3. nejlepší výsledek v testování obecných studijních
předpokladů žáků 6. třídy, vše v rámci Olomouckého kraje. Jen tak
dál, Radime!
v okresním kole chemické olympiády (2. března) zaměřené na téma „Kovy kolem
nás“ se z 15 zúčastněných náš Vojtěch Krmela, žák 9. třídy, umístil na 3. místě. Svým
výkonem si zajistil postup do krajského kola! Tam už se tolik nedařilo, ale přesto Vojtovi
blahopřejeme!
16. března se konala soutěž „matematický klokan“ pro žáky 1. stupně, 20. března
pak pro žáky 2. stupně. Žáci 2. stupně počítali bez kalkulačky, potřebovali jen logické
myšlení a zdravý selský rozum… Zde jsou výsledky všech kategorií.
cvrČek (3. tř.)
1. Natálie Utíkalová, 3. B
2. Hedvika Badalová, 3. A
3. Karolína Králová, 3. A

benjamín (6., 7. tř.)
1. Lukáš König, 6. A
2. Radim Sobotka, 6. A
3. Anežka Chaloupková, 7. A
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klokánek (4., 5. tř.)
1. Vojtěch Hojgr, 5. A
2. Michaela Sedláčková, 5. A
3. Kateřina Králová, 5. A
kadet ( 8., 9. tř.)
1. Lukáš Vyroubal, 8. A
2. Sára Vepřková, 9. A
3. Štěpán Bureš, 9. A

Chřipková epidemie se nevyhnula ani naší škole, a tak musel být letošní karneval školní
družiny přesunut na pozdější termín, 16. březen.
Jak by to vypadalo, kdyby v tělocvičně soutěžilo jen
pár ukýchaných a ukašlaných zvířátek… No ne? Děti
měly možnost vyzkoušet si, samozřejmě v různých
zvířecích maskách, například gépardí sprint při lovu,
vžít se do role klokánka v mámině kapse, anebo
nést nelehký úděl včel při výrobě medu. Nakonec
uplatnily své znalosti u moudré sovy a karnevalové
veselí završily tancem.
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

mažoretky také nezahálely!
11. března se zúčastnily další
soutěže v mažoretkovém sportu,
tentokrát v Bystřici pod Hostýnem.
V soutěži „podhostýnský pohár“
si děvčata vedla velmi dobře.
Kadetky obsadily se svou skladbou
s pompony nazvanou „Motýlek“
5. místo a Juniorky se skladbou
„Kabaret“, rovněž s pompony,
3. místo. V současné době se pilně
připravují na další soutěže a nám

nezbývá nic jiného,
než jim držet palce!
A nyní už se
pomalu
blížíme
k závěru školního
zpravodajství.
Zpráva pro většinu
z nás ne příliš
optimistická…
Žádost o dotaci na
rekonstrukci naší
školy, která byla
podána v rámci
projektu „Infrastruktura základních škol“, bohužel nebyla schválena. Rekonstrukce je
tedy v současné době zastavena, nicméně je možné, že budou uvolněny další prostředky
a projekt bude v budoucnu doporučen k �inancování. Určitě by to uvítali učitelé i žáci…
Xi. ročník sběru starého papíru, škol. rok 2017/2018, jaro
(I. P.)
Provozní doba: Středa 4. dubna 13.00 – 15.00 hod.
Čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 7.00 – 8.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

„JARNÍ ZÁPIS“,
který se koná ve čtvrtek

12. dubna 2018 od 14. 00 do 17.00 hod. v 1. poschodí ZŠ.
Zápis je spojený se „Dnem otevřených dveří“, kdy si rodiče i děti mohou
prohlédnout budovu školy, získat informace o provozu jídelny, školní
družiny, o činnosti kroužků a dalších aktivitách nabízených školou.
Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
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kulturní dům
mini�alerie na verand�
Od 5. 4. do 19. 4. – Výstava výtvarně keramického kroužku
Od 24. 4 do 28. 4. – Výstava fotogra�ií Jindřicha Štreita

divadeln� zájezd do prahy - divadlo bez zábradl� - 26. 5 .2018
Neil Simon - SUNNY BOYS - hrají K. Heřmánek, Zdeněk Žák… Více informací v KD.
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Hledejte slova: BOLO, CEDR, CÍL, DARMOŠLAP, DEPO,

DŘEVO, EBOLA, FILC, GUMA, HROM, CHVOST, CHATA,
JAKOST, KVAS, KOPR,
C Í N R Í P A P
KŮL, KNIHA, LEŽ,
A V A O A A T Z
MOLO, MOST, NÁVRAT,
Ž V H C V A A L
NOVOTA, OBĚD, OBOÍ A A E A O R O
ČÍ, OCELEK, OHAVA,
T Ý L L T P T B
OLDA, OSIVO, OSTRÁ,
O O D E O A O A
OTAVA, OVES, PAPÍRP M O K R U P Y
NÍCI, PÍST, PODLAHA,
E D P V R B O R
POST, POLEVA, POĚ T Á - E O V Ě
TÍŽ, POTRAT, RORÝS,
M N R A D S I M
RYS, SEK, SEVER, SOB,
O K T A Ú V S O
SVÍCE, SNÍH, STOPA,
L Ů S Ř K N O L
SÝC, SŮL, TEPLOMĚJ L O L Í C E P
RY, TRAKCE, TEPLO,
I N K H N Ž E E
ÚDER, VAL, VĚCI, ZLOV S R E V E S T
BA, ZVON, ŽAL.

Minulá tajenka: BŘEZNOVÉ SLUNCE MÁ KRÁTKÉ RUCE

poZvánka na valnou Hromadu
tj postřelmov, z. s.,

která se koná ve čtvrtek dne 12. dubna 2018 od 18 hodin
v kulturním domě obce Postřelmov
návrH programu jednání
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1. Z������� (��������� �������� �������)
2. V���� �������� � ��������� ������
3. Z����� � �������� ������ TJ �� ��� 2017
4. Z����� � ����������� � ���� 2017
5. N���� �������� �� ��� 2018

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

6. Z����� ��������� ������
7. Z����� ��������� ������
8. D������
9. N����� �� �������� � �����

Ing. Alois Horák, předseda TJ

Sport

tj poStřelmov – odd�l kopan�

(J. N.)
První jarní utkání byla z důvodu nepříznivého počasí odložena.
V dubnu se fotbalové soutěže rozběhnou naplno. Přijďte povzbudit naše mužstva.
Sobota 7. 4.
9.30 hod.
starší přípravka
Zvole – Postřelmov
15.30 hod.
muži A
Jindřichov – Postřelmov
neděle 8. 4.
13.45 hod.
mladší žáci
Nový Malín – Postřelmov
15.30 hod.
muži B
Jedlí – Postřelmov
Čtvrtek 12. 4. 16.00 hod.
starší přípravka
Mohelnice – Postřelmov
Sobota 14. 4. 9.30 hod.
starší přípravka
Postřelmov – Sulko Zábřeh
11.00 hod.
mladší žáci
Postřelmov – Staré Město
13.30 hod
muži A
Postřelmov – Staré Město
16.00 hod.
muži B
Postřelmov – Malá Morava
Sobota 21. 4. 14.00 hod
starší přípravka
Kamenná – Postřelmov
16.00 hod
muži A
Nový Malín – Postřelmov
neděle 22. 4. 13.00 hod.
mladší žáci
Velké Losiny – Postřelmov
16.00 hod.
muži B
Mohelnice B – Postřelmov
Středa 25. 4.
16.00 hod.
starší přípravka
Maletín – Postřelmov
Sobota 28. 4. 16.00 hod.
muži A
Zlaté Hory – Postřelmov
16.00 hod.
muži B
Rovensko – Postřelmov
neděle 29. 4. 11.30 hod.
starší přípravka
Sudkov – Postřelmov
14.45 hod.
mladší žáci
Hrabišín – Postřelmov

tj poStřelmov – odd�l �ut�alu – krocani po�t�el�ov

Po zimní přestávce se opět začíná hrát Futsal (malá kopaná). Jarní část soutěže
Olomouckého krajského přeboru začíná pro náš tým v Libině 15. 4. od 9:00, kdy se bude
v tamní tělocvičně dohrávat neodehrané 9. kolo podzimní části.
Futsalová soutěž pokračuje na jaře těmito zápasy našeho týmu :
9. kolo – neděle 15. 4. – tělocvična libina (dohrávka)
9.50 Postřelmov - Mohelnice
11.30 Postřelmov – Úsovsko
10. kolo – neděle 22. 4. – libina
9.00 Postřelmov – Chromeč
10.40 Postřelmov – Olšany
11. kolo – neděle 22. 4. – bukovice
9.50 Bukovice – Postřelmov
11.30 Kamion Rapotín – Postřelmov
3. kolo – Úterý 1. 5. – kopřivná (dohrávka)
9.50 Kopřivná – Postřelmov
11.30 Semtex Šumperk – Postřelmov
(M. Ji.)
Tabulka O5A - Olomouckého krajského přeboru ve Futsalu za podzim 2017.
Rk. Tým
Záp +
1. Popeláci
16 12
2. Drozdov
16 11
3. Chromeč
16 11
4. Úsovsko
12 10
5. Libina
12 9
6. Vichr
14 9
7. Dlouhomilov 14 7
8. Semtex
12 6
9. Mohelnice 12 6

0
2
2
1
1
2
0
3
1
0

2
3
4
1
1
5
4
5
6

Skóre Body
71:23 38
69:48 35
61:37 34
79:30 31
74:27 29
67:33 27
38:44 24
47:33 19
39:45 18

Rk. Tým
10. Bukovice
11. Kamion
12. Kopřivná
13. Postřelmov
14. Slavoj
15. Olšany
16. Velké Losiny
17. Václavov

Záp +
14 5
14 4
12 4
12 4
16 3
16 3
16 3
16 2

0
0
2
1
1
3
2
1
0

9
8
7
7
10
11
12
14

Skóre Body
46:63 15
41:53 14
39:54 13
38:61 13
41:71 12
32:69 11
23:73 10
34:75
6

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
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tj poStřelmov – odd�l �lorbalu – Wor��
výsledky zápasů ze dne 10. 3. 2018
TJ Postřelmov – Orel Jednota Troubelice
FBC ZŠ Uničov B – TJ Postřelmov
olomoucký přebor mužů po 18. kole
družstvo

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

Z

18
18
18
18
18

v r p b

17
13
10
8
7

0
2
1
2
4

1
3
7
8
7

51
41
31
26
25

(T. J.)

0:5
8 : 4 (Branky: T. Jáně, Suchomel, Weidinger, Poulík)
Z v rp b

6. FBC ZŠ Uničov B
7. tj postřelmov
8. Arktic Olomouc
9. Fbc Falcons Šternberk B

19. Zábřežská �lorbalová liga 2017-18 mladší žáci
WORMS POSTŘELMOV – SOKOL ZÁBŘEH
2 : 5 (0:1, 1:1, 1:3)
Branky: Langhammerová, Vašíčková
WORMS POSTŘELMOV – ÚDOLÍ DESNÉ
5 : 2 (1:2, 0:0, 4:0)
Branky: Vepřek - 3, Mrázek, Langhammerová
koneČné pořadí
1. místo - SOKOL ZÁBŘEH
2. místo - OREL TROUBELICE
3. místo - ÚDOLÍ DESNÉ
4. místo - WormS poStřelmov

22 bodů
21 bodů
14 bodů
11 bodů

31 b.
22 b.
20 b.
19 b.
16 b.
11 b.
3 b.

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ SEZÓNY DOMINIK ŠEMBERA - WORMS
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SeStava Starší Žáci WormS:
Šembera, Suchomel, Holík, Holan,
Morávek, Bureš, Klimek, Krmela,
Langhammerová, Müllerová.

Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018
ˇ
ˇ

7
6
3
1

2
2
1
4

9
10
14
13

23
20
10
7

SeStava mladší Žáci WormS
poStřelmov: Vašíčková D., Langhammerová, Müllerová, Vepřek,
Mrázek, Beneš, Křepelka, Glet.

19. Zábřežská �lorbalová liga 2017-18 starší žáci
WORMS POSTŘELMOV – ÚDOLÍ DESNÉ
6 : 5 (2:0, 3:2, 1:4)
Branky: Holan - 2x,
Morávek - 2x, Suchomel, Holík,
WORMS POSTŘELMOV – OREL TROUBELICE
1 : 1 (0:0, 0:0, 1:1)
Branky: Suchomel
koneČné pořadí
1. WORMS POSTŘELMOV
2. SOKOL ZÁBŘEH
3. ÚDOLÍ DESNÉ
4. SOKOL DUBICKO
5. OREL TROUBELICE
6. FBC VIKÝŘOVICE
7. OREL ZÁBŘEH

18
18
18
18

Odehrané zápasy �lorbalové soutěže 3. liga juniorů olomouckéHo kraje
dne 18. 3. 2018
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC DROŽDÍN
4 : 3 (1:2, 2:0, 1:1)
Branky: Holík P, Soják, Holan, Morávek, nahrávky: Klimek, Morávek, Chlup,
vyloučení: Holík P., Stříž, Soják.
TJ WORMS POSTŘELMOV – FBC HRANICE
2 : 5 (0:0, 0:4, 2:1)
Branky: Ptáček, Holík P., nahrávky: Holík V., vyloučení: Klimek
tabulka k 18. 3. 2018
1. místo – FBC MOHELNICE
2. místo – tj poStřelmov
3. místo – FBC DROŽDÍN
4. místo – FBC ASPER ŠUMPERK
5. místo – FBC HRANICE
6. místo – FBK JESENÍK
7. místo – FBC VIKÝŘOVICE

50 bodů
39 bodů
34 bodů
30bodů
29 bodů
16 body
6 bodů

(P. H.)

ava junioři WormS poStřelMOV: Havlíček, Klimek, Bahounek,
Ptáček, Soják, Chlup, Stratil, Holík V.,
Suchomel, Holan, Morávek, Holík P,
Stříž.

tj poStřelmov – odd�l volejbalu

knÖdelcup 2018
Jak už název turnaje napovídá, mohla se sem přihlásit
každá „knedle“, která volejbal alespoň trochu hraje. Tento
losovaný turnaj je určený všem, kteří mají volejbal rádi, ale
zúčastnit se běžného turnaje si netroufnou. Tak, jako vloni,
nás i letos překvapilo množství výborných hráčů, kteří
na postřelmovský losovaný turnaj přijeli. Kromě nás
„knedlí“ se jej zúčastnili někteří hráči, kteří hrají krajskou
soutěž. Ale protože se týmy rozlosovaly celkem vyrovnaně,
zahrál si každý. A tak většina ze čtyřiceti zúčastněných, kteří
vytvořili osm týmů, odjížděla spokojená. Do Postřelmova
se sjeli hráči z celého okolí, ale někteří přijeli až
z Jedovnice nebo Brna. Celý turnaj vyhrál tým „Kaktusů“,
jehož členy byli i tři
postřelmovští hráči.
V napínavém �inále,
které skončilo velmi
těsně, porazili tým
„D123“ .
Děkujeme hráčům
i organizátorům za
pohodový průběh
turnaje a těšíme se
zase příště… (P. B.)
23

ˇ
ˇ
Strela,
zpravodaj obce Postrelmov,
duben 2018

tj poStřelmov – odd�l nohejbalu
poStřelmovSký prouŤák 2018
Kdo přišel, neprohloupil. 17. 3. 2018
byly v postřelmovské hale k vidění
ještě lepší nohejbalové výkony než
v minulém roce. Počet ligových
účastníků se zvedá, počet vítězů
nohejbalové
nejvyšší
soutěže
z loňského roku byl díky sestavám
ze Vsetína vysoký. Potěšila hojná účast
hráčů z Prostějova a Přerova.
Přijely ale i sestavy z nejbližšího okolí –
nejpočetněji byla zastoupena Ruda nad
Moravou (4 týmy). 50 diváků vidělo
akrobatické smeče, skvělé polařské

tréninkové úsilí. Co se ovšem
místnímu nohejbalovému oddílu
podařilo na jedničku je bezchybná
a velice reprezentativní organizace
celého turnaje. Díky všem členům,
jejich
rodinným
příslušníkům
i sponzorům!
Sledujte
facebookové
stránky
„Nohejbal Postřelmov“ i Youtube
„Postřelmov žije“, kde naleznete
fotky a videoreportáž z turnaje.

zákroky i neuvěřitelné obraty v zápasech,
které rozhodovaly o celkovém triumfu.
Ten pro sebe v posledním možném míči –
za stavu 9:9 ve třetím setu urvala sestava
z Otrokovic.
A jak si vedli Postřelmovští? Ve veliké
konkurenci se ani jednomu ze dvou
celků nepodařilo postoupit ze základních
skupin, což je velkou motivací pro další

Za rok na viděnou a nohu vejš! (M. J.)
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