Potštát a okolí

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J
www.potstat.cz

č. 1/2011 – leden

P O Z VÁ N Í
N A J E D N Á N Í Z A S T U P I T E L S T VA M Ě S TA
Starosta města Vás zve na 2. veřejné zasedání zastupitelů města Potštát,
které se bude konat 22. 2. 2011 v sále zámku v Potštátě.
Začátek v 16.30 hodin.

Usnesení
z 1. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 14. 12. 2010
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1/ Kontrolu usnesení
2/ Členské složení jednotlivých komisí dle předloženého
návrhu.
3/ Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ v Potštátě za rok
2009–2010.
4/ Podklady pro stavební povolení polní cesty Padesát Lánů Michalov
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1/ Zapisovatele paní R. Němcovou,
návrhovou komisi: Ing. L. Maršálek, Ing. Miroslav Smrčka,
Mgr. Alena Otáhalová
ověřovatele zápisu: MUDr. Karla Hladíková, Petr Jahn
2/ Program jednání včetně rozšíření o 3 body
a) Převzetí akcií společnosti VaK Přerov, a.s. Přerov
b) Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné
služby se společností VEOLIA Transport Morava a.s.
c) Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční
dar
3/ Do funkce neuvolněného místostarosty Mgr. Alenu Otáhalovou
4/ Rozpočtové opatření č. 4/2010 ve výši 1 429 280,- Kč
v příjmech i výdajích
5/ Návrh rozpočtu pro rok 2011
6/ OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2011,
kterou se ruší platnost OZV č. 5/2003 a jejich změn
vyhláškami č. 2/2005, č. 2/2006, č. 1/2008, č. 2/2009.
7/ Oprávněného zástupce ve věci jednání s pořizovatelem
územního plánu, a to Mgr. Alenu Otáhalovou
č. 1/2011 – leden

8/ Zrušení části usnesení ze dne 9. 11. 2010, a to výši měsíční
odměny neuvolněnému místostarostovi.
9/ Výši měsíční odměny neuvolněnému místostarostovi, a to
11 500,- Kč.
10/ Dofinancování mzdových prostředků ZŠ a MŠ Potštát
ve výši 181 250,- Kč.
11/ Prodej vozidla A 30 DA jednotky SDH Potštát, v případě
nezájmu zajistit sešrotování u odborné firmy.
12/ Plán práce Města Potštát pro rok 2011 dle návrhu.
13/ a) Souhlasí s vyhodnocením stanovisek a připomínek
k veřejnému projednání návrhu Změny č. 3 územního
plánu města Potštát
b) Bere na vědomí průběh projednání návrhu Změny č. 3
územního plánu města Potštát a stanovisko KÚ Olomouckého kraje k návrhu Změny č. 3 územního plánu
města Potštát
c) Vydává Změnu č. 3 územního plánu města Potštát
14/ Termíny jednání Zastupitelstva města Potštát v roce 2011
dle návrhu.
15/ Poskytnutí finančního daru Charitě Hranice ve výši
5 000,- Kč a pověřuje starostu města Potštát k podpisu
darovací smlouvy.
16/ Přijetí akcií v listinné podobě na jméno od společnosti VaK
Přerov, a.s. Přerov v nominální hodnotě 4 499 000,- Kč
a pověřuje starostu města Potštát zařadit tyto akcie do majetku města Potštát.
17/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností VEOLIA Transport Morava a.s. – navýšení poplatků za aut. dopravu na 171 000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem dodatku č. 3 se společností VEOLIA
18/ Záměr na prodej pozemku p.č. st. 154 v k.ú. Kovářov
u Potštátu
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19/ Záměr na prodej části pozemku p.č. 845/5 v k.ú. Boškov
20/ Záměr na prodej pozemku p.č. 1898 v k.ú. Kyžlířov
21/ Prodej části pozemku p.č. 233/1 Janě a Miroslavu
Pavlíkovým z Přerova za cenu 1 525,- Kč.
22/ Prodej pozemku p.č. 852/1 v k.ú. Boškov paní Martině
Kartúskové za cenu 3 140,- Kč.
23/ Prodej části pozemku p.č. 366/1 v k.ú. Potštát–Horní
Předměstí, po provedení GO zaměření, manželům
Františku a Ludmile Svobodovým, za cenu 25,- /m2.
24/ Prodej pozemku p.č. 89 v k.ú. Kovářov u Potštátu manželům Haně a Milošovi Pelánovým za cenu 2 100,- Kč.
25/ Směnu pozemku p.č. st. 265 a část pozemku p.č. 607/1
v k.ú. Potštát–Horní Předměstí s manželi Kateřinou a Pavlem Klabačkovými, podle předloženého GO zaměření.
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1/ Prodej betonových rour panu Ludvíku Puhrovi

2/ Příspěvek Oblastní charitě Červený Kostelec
3/ Záměr na prodej pozemku p.č. 702 v k.ú. Potštát–Horní
Předměstí
4/ Záměr na prodej pozemku p.č. 5 v k.ú. Boškov
5/ Záměr na prodej pozemku p.č. 1897 v k.ú. Kyžlířov
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
Starostovi města:
Prověřit možnost využití betonových rour pro opravy stávajících mostků v katastru Potštátska.

v Potštátě dne 15. 12. 2010

Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Práce za uplynulé období
Rok 2010
Získali jsme dotaci ve výši 1,9 mil. Kč na osázení Biokoridorů
v katastru Padesatát Lánů, dotace je 100% předpokládaných
nákladů.
Podaná žádost o dotaci na zateplení bytového domu č.p. 8
na Potštátě.
Podaná žádost na dotaci na zateplení školy.
Připravena projektová dokumentace:
na opravu opěrné zídky u Vosáhlového
infrastruktura Modrá Hvězda
oprava místní komunikace k lokalitě za skalou
obnova parku u hřbitova na Potštátě
Provedena výměna oken a zateplení č.p. 8 v Potštátě za 1,6
mil. Kč
Leden 2011
Oprava poruchy vodovodního řadu ve školní zahradě.
Kácení poškozených stromů v Boškově
Obnova vybavení bytu v č.p. 8 a č.p. 47
Výběrové řízení:
na opravu rozvodů vody v č.p. 23 a 32 v Potštátě
na osázení Biokoridorů v kú Padesát Lánů
s Mikroregionem – voda pro Potštát z SV Hranice
zateplení škola

Žádost o dotaci:
Olomoucký kraj
na obecní slavnosti
pořízení techniky na údržbu zeleně
pořízení traktoru
opravu památek (sv. Florián + kříž u kapličky Kyžlířov)
rozšíření dětského hřiště ve školní zahradě
Připravujeme projektovou dokumentaci na protipovodňová
opatření u Modré Hvězdy.
V měsíci lednu proběhlo jednání těchto komisí:
– komise bytová – projednáno přidělení bytů na č.p. 8
a 47, karty dlužníků za nájem, seznam žadatelů o byt,
projednávání opravy vodoinstalace na č.p. 23.
– komise školská a kulturní – projednán program slavností města, dětský maškarní karneval, ples města.
Dále byla projednávána varianta doplnění dětského hřiště
před školou.
– komise životního prostředí – projednány žádosti od občanů na kácení stromů.

Městský úřad
nabízí zájemcům hrnky
s tímto potiskem.
Cena za kus je 102,- Kč.
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Přehled oprav a nákladů bytová správa – 2010
čp.
8+23
120+32+31
120
8
120
171
120
120
47
18
32
39
120
18
22
22
120
120
8
18
8
18+120
171
47
18
120
120
120
8
23
18
39
76
47
8
8+23
18+31+32+171+47
18
23
8
47
120

oprava/služba
odstraňování ledu ze střech
odstraňování ledu ze střech
odstranění plísně – posudek
čištění komínů
nový sporák – Kopřivová
vývoz Č0V
servis ČOV
vodné
palivo
palivo
palivo
výměna bojleru – Havlín
nový kotel – Uherová
vodné
dřevo
palivo
vodné
elektrika
výměna bojleru – Trnová
čistič ČOV
výměna bojleru – Kubíková
výměna bojleru – Cvešperová
nový sporák – Mikunda
oprava střechy
výměna bojleru – Tomečka
palivo
palivo
vodné
výměna oken
palivo
vývoz Č0V
projekt na zateplení + okna
výměna PVC – Klabačka
koště do kotelny
elektrika
vodné
nový sporák – Maňáková
čištění komínů
výměna oken
zateplení + výměna oken
vývoz žumpy
vývoz žumpy
revize kotelny
oprava topení – Nevima
odborný dozor na opravu čp.8
palivo
oprava bojleru – Volšanová

celkové náklady na opravy a služby rok 2010
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částka / Kč
10968
46440
1279
7098
6080
2013
888
63600
21083
21585
17114
7799
33372
7892
2200
37120
2952
1856
9077
485
8963
8932
2655
1276
10471
17304
33660
63185
11758
17910
825
36000
14186
110
31252
7993
5660
8292
21706
1639402
18123
17704
2259
2346
2080
13532
2993
2301478

strana 3

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

INFORMACE PRO OBČANY
Česká televize zahájila 3. 1. 2011 pravidelné regionální vysílání zpravodajství a informací ze severní a jižní Moravy
na satelitu Astra. ČT tak konečně oslovuje svým zpravodajstvím i diváky na severní a jižní Moravě na satelitu, kteří dosud
mohli ze satelitu sledovat jen pražské regionální vysílání.
S oficiálním startem regionálního vysílání ČT na satelitu dochází také k jedné zásadní změně – tradiční regionální
zpravodajství na ČT1 zrušeno a bylo přesunuto na zpravodajský okruh ČT24.
Regiony mají svůj stále stejný čas na ČT24 od 18:00 do 18:30 hodin a to každý den včetně sobot a nedělí a speciální
večerní čas v pracovní dny od 22:49 do 23:00 hodin. Regionální vysílání ČT24 může televize s veřejnoprávním posláním
vedle pravidelných pořadů využívat také v době mimořádných událostí jako jsou například volby nebo přírodní katastrofy
(povodně, sněhové kalamity).
Časy regionálního vysílání ČT24:
• pondělí až pátek: 18:00 – 18:30 Události v regionech
• sobota a neděle: 18:00 – 18:30 Události v regionech – víkend
• pondělí až pátek: 22:49 – 23:00 Události v regionech plus
Regionální vysílání ČT je dostupné pro všechny diváky přijímající vysílání na satelitu Astra 3A (23,5°E), včetně uživatelů
CS Link a Skylink.
Občané, kteří chtějí sledovat regionální vysílání, musí na svých satelitních přijímačích naladit novou předvolbu ČT24JM
(Jižní Morava) nebo ČT24SM (Severní Morava). Pro naladění mohou občané využít službu OdbornyServis.cz, která má
působnost v každém okrese ČR. Stačí firmu kontaktovat na stránkách www.OdbornyServis.cz, nebo telefonicky na čísle
552 305 255.
(zdroj: parabola.cz)
Projekt Odborný Servis CZ
www.odbornyservis.cz

K r i t é r i a p r o v ý b ě r p r a c ov n í k ů v r á m c i V P P p r o r o k 2 011
dané Úřadem práce
VPP se rozumí dle § 112 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, pracovní příležitosti, které vytváří
zaměstnavatelé, zejména obce, na dobu nejvýše 12 měsíců
po sobě jdoucích.
Jedná se především o údržbu a úklid veřejných prostranství,
budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti ve prospěch
obcí či obecně prospěšných institucí. Pracovní místa jsou pak
obsazována uchazeči o zaměstnání na základě dohody s úřadem práce. V návaznosti na cíle aktivní politiky zaměstnanosti
pro rok 2011 bude finanční příspěvek poskytován především
na uchazeče evidované na úřadu práce déle než 5 měsíců, dále
pak starší 50 let, mladší 20 let, zdravotně postižené a fyzické
osoby potřebující zvláštní pomoc (§ 33 cit. zákona).
Při rozhodování o poskytování příspěvků na VPP bude úřad
práce také zvýhodňovat obce, které využívají veřejnou službu
dle zák. č. 111/2006 Sb.
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Nástroji aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) nelze podpořit
uchazeče o zaměstnání opakovaně během tříletého období,
tzn. pokud byl podpořen nástroji APZ v roce 2009 nebo 2010,
nelze na tohoto uchazeče v roce 2011 aplikovat nástroje VPP,
společensky účelná pracovní místa a příspěvek na zapracování.
Veřejně prospěšné práce budou i v letošním roce financovány
zejména z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V rámci OP LZZ budou, vzhledem k stanovenému finančnímu vypořádání, dohody uzavírány max.
do 30. 6. 2011 a to s vyšším finančním příspěvkem.
Předpokládáme, že dohody v dalším období bude možno financovat z nového projektu nebo národní politiky zaměstnanosti.
Ing. Mirka Švirková
vedoucí oddělení aktivní politiky zaměstnanosti
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Síň slávy – Irena Kršková
V Praze dne 26. 11. 2009 byla paní Irena Kršková, emeritní
ředitelka a zakladatelka ZUŠ Potštát, uvedena do síně slávy
pořadu Krása zralého věku, za celoživotní přínos pro hudební
výchovu a nauku. Ocenění se zařadilo k medaili J. A. Komenského z roku 1993 a k vítězství pomůcek v rámci Schola Nova
z roku 2002, které paní Kršková obdržela v uvedených letech.
Ocenění převzala z rukou PaeDr. Aleny Gajdůškové,
místopředsedkyně Senátu ČR. V roce 2010 byla do síně
slávy uvedena např. herečka, dabérka a recitátorka Gabriela
Vránová. Paní Kršková reprezentovala Potštát již v rámci pěti
pořadů Krása zralého věku v Praze (2x), Ostravě (1x) a Hranicích (2x). Těchto pořadů se celkem zúčastnilo přes tisíc
seniorů z celé České republiky. Paní ředitelka všem seniorům
věnovala vytištěnou píseň Moravěnka Morava (sama píseň

naskenovala a vložila do PC). Píseň původně vytvořila pro vystoupení 90tičlenného dětského sboru ZUŠ Potštát, který
ji zpíval na Pražském hradě spolu s druhým hlasem písně
Na tom pražském mostě v roce 1991.
Rozhovor s paní Krškovou, který byl natočen u příležitosti
pořadu Krása zralého věku 25. 11. 2010 v Hranicích, si můžete
poslechnout ve středu 9. února 2011 od 14.00 hod. na rozhlasové stanici Český rozhlas Olomouc (na frekvencích 88,7 MHz
– Lipník nad Bečvou-Helfštýn; 92,8 MHz – Olomouc-Radíkov;
101,6 MHz – Hulín-Holý kopec; 106,8 MHz – Jeseník-Praděd

nebo po odvysílání v archivu na
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=2901

Zleva: Mgr. Hana Kunešová, autorka a režisérka pořadu; Irena Kršková, emeritní ředitelka a zakladatelka ZUŠ Potštát;
Ing. Jana Klasová Smrčková, moderátorka; PaeDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu ČR.
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Výtěžek tříkrálové sbírky 2011
Celkový výtěžek sbírky v Potštátě,
Boškově,Kovářově, Kyžlířově, Lipné a Boňkově
činí 29 382,-Kč.
Všem dárců děkujeme.

ČESKÝ JEŽÍŠEK
Pokus o překonání celorepublikového rekordu z roku 2008
vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Dne 9. 12. 2010 se na potštátském náměstí sešlo bezmála
200 zájemců, kteří se účastnili pokusu o překonání rekordu
z roku 2008 při vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Tato
celorepubliková akce se na Potštátě konala poprvé. Organizátory, Místní knihovnu a ZŠ a MŠ, mile překvapila velká účast
a zájem.
Balónky byly rozdány přednostně dětem, bohužel nevyšly
pro všechny dospělé. Na pokyn herce Václava Vydry prostřednictvím rádia Impuls byly všechny balónky v 15:15 vypuštěny.
Děkujeme všem za účast a podporu.
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Živý Betlém v Potštátě
Farní úřad v Potštátě uspořádal spolu se základní uměleckou školou, chrámovým sborem
a městským úřadem v neděli 2. ledna živý betlém u stromečku na náměstí.
V jesličkách leželo opravdové krásné miminko a účinkující zahráli a zazpívali
příběh o narození Ježíška.
Děkujeme všem organizátorům, účinkujícím i divákům,
kteří se v tomto mrazivém odpoledni přišli podívat.

Z á k l a d n í š ko l a a m a t e ř s k á š ko l a Po t š t á t
VÁNOČNÍ LADĚNÍ NA ŠKOLE
Není to tak dávno, co jsme oslavili nejkrásnější svátek v roce,
a tak zbývá ještě popsat, jak probíhalo vánoční ladění na naší
škole. Perníčky už byly upečeny, adventní věnce ozdobeny,
chyběla jen poslední předvánoční školní akce.
V sobotu 11. 12. odpoledne jsme se všichni sešli tak jako
v loňském roce ve školní tělocvičně. Bylo plno. Na mnohé
účinkující ratolesti se přišli podívat a podpořit je nejen rodiče,
ale i ostatní příbuzní, včetně miminek. A bylo na co se koukat.
Představení zahájili žáci 2. stupně s náročnějšími vánočními
písněmi. Po nich už vběhly na „jeviště“ děti z mateřské školy,
které zaujaly svým precizním tanečně-hudebním vystoupením
a zpěvem koled. Sklidily obrovský aplaus. Co si budeme
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povídat- ti nejmenší jsou pokaždé nejdojemnější a nejroztomilejší. Následovala přestávka, ve které si každý mohl
zakoupit občerstvení včetně výtečného punče a také zakoupit
vánoční výrobky žáků školy.
Jako třetí se představili druháci s divadelním představením
o Otesánkovi a několika vánočními básněmi. Ostatní děti
prvního stupně rovněž předvedly pásmo vánočních básniček
a koled. A to už se program chýlil ke konci a nakonec všichni
odcházeli do svých domovů hezky naladěni, tak jak to
k adventu patří.
Mgr. Martina Hollasová
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„SBÍRKA ČTYŘEM TLAPKÁM“
Milí čtenáři,
ráda bych Vás informovala o sbírce, která proběhla na ZŠ a MŠ
Potštát, a to ve dnech 18. 10. – 26. 10. Tato akce byla pojmenována: „Sbírka čtyřem tlapkám“ a byla určená pejskům
a kočičkám v útulcích. Do sbírky se zapojili především děti
a rodiče, ale byla oslovena také široká veřejnost občanů
Potštát. Ve finále děti nasbíraly velké množství věcí pro pejsky
a kočičky – od dek, ručníků, hraček počínaje, pamlsky,
granulemi, obojky konče. Na základě nasbíraného množství
jsme sbírku rozdělili na pět velkých balíků, které putovaly
do těchto útulků: Srbce, Maršovice, Hněvice, Řepnice 2x.
Tímto bych ráda poděkovala všem zúčastněným a především
rodičům a dětem, bez kterých by sbírka určitě nedosáhla
takového úspěchu. Děkujeme i za ty, kteří mluvit nedovedou,
ale bez naší pomoci by se neobešli.
Veronika Janíčková

Město Potštát ve spolupráci se Základní a mateřskou školou
v Poštátě Vás zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná 26. února 2011 ve 14.00 hodin v sále zámku
Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč, masky zdarma.
Maskám k tanci hraje DJ PAŤAS.
Vyhodnocení nejlepších masek, soutěže, tombola.
Občerstvení zajištěno.

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š ko l a Po t š t á t
V „ZUŠCE“ OPĚT NATÁČELA TELEVIZE
Nevím, zda jste zaznamenali při čtení televizního programu
pořad Sabotáž. Pořad natáčí ostravské studio – vysílání pro děti a mládež. Já tedy ne, až při oslovení o natočení pořadu jsem
počala zjišťovat a co jde a půjde. První moment, to byl šok,
zajímavé reportáže, to ano, ale zpracování mne nějak nenadchlo. Pak jsem si řekla, vždyť je pořad dělán pro děti a mládež
a vůbec, všemu nemusím rozumět. Ale pak?
Pořad má nádherný podtitul: „Víte, co chcete? Dělejte to!
Víte, co nechcete? Sabotujte to! Agenti Tobi a Vladimír
napoví všem, kteří se nechtějí smířit se všední realitou“.
A o to jde, nadchnout školáky a studenty. Neseďte jak pecky
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u počítačů! Podle mého, dává tento pořad mladým lidem
nakouknout prostřednictvím zábavného pořadu do různých
aktivit jak dětí, tak i dospělých.
V poslední den podzimních prázdnin přijeli za námi reportéři
Tobi a Vladimír z ostravské televize s celým štábem, aby s našim souborem trubačů natočili reportáž. Vznikla tak nahrávka
pro Českou televizi studia Ostrava, pro pořad Sabotáž.
Do vysílání šla druhý týden v lednu 2011. Premiéru vysílání
jsme nestihli, ale už v této době by měla být nahrávka
zveřejněna na webových stránkách výše uvedeného pořadu.
Jana Kozubíková
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SVÁTEK MYSLIVECKÝCH TRUBAČŮ V RUDOLFINU
V neděli 5. prosince 2010 jsme společně prožili veliký
svátek. Po prvé ve svých novodobých dějinách byla česká
lovecká hudba postavena na roveň hudbě klasické a navíc
na nejprestižnějším českém koncertním pódiu. V Rudolfinu,
v Domě umělců, proběhly České myslivecké vánoce.
Jedním z pilířů koncertu bylo vystoupení trubačů z Klubu
trubačů ČMMJ na varhanní empoře, nazvané Na společném lovu. Co všechno předcházelo těmto deseti minutám
společného mysliveckého troubení?
Myšlenka koncertu vznikla již před mnoha lety, ale konkrétní
podoba jednotlivých vystoupení se rodila od minulých
vánoc. Skladby byly vybrány hlavním tvůrcem programu
JUDr. Petrem Vackem. Jelikož se jednalo o Dykovo Desatero
ve vícehlasé úpravě, nestáli jsme před problémem naučit se
novinky, ale secvičit dokonale skladby, které jsou každodenním trubačovým chlebem, sjednotit souhru hudebníků
a vtisknout jejich hře naší interpretační představu. Trubačů
bylo celkem osmdesát a navíc ze všech koutů naší republiky
od Chebu až po Beskydy.
Také jsme věděli, že trubači nebudou zápasit se skladbami
samotnými, ale především s nezvykem účasti na takto velké
akci. Nikdo z nich nehrál do té doby v sále, kde je 1200 míst
pro posluchače a kde běžně hrají nejlepší světoví hudebníci,
kde se koná Pražské jaro a je sídlo České filharmonie, v sále,
kde byl dvakrát zvolen prezidentem Tomáš Garique Masaryk.
Pro trubače bylo také velmi těžké zachovat si odstup od děje
na pódiu, aby „nezaspali“ a věděli, kdy a co mají hrát.
Společné nácvikové zkoušky byly tři: v Řevnicích (odtud
pochází dětský folklorní soubor Notičky, který s námi
spoluúčinkoval), v Trutnově v rámci čtvrtletního semináře
pro SLŠ a noční zkouška v Rudolfinu, kde se prakticky procvičil
scénář. Trubačská škola J. Selementa v Českých Budějovicích
zajistila v rámci své vlastní výuky pod vedením našeho skvělého kolegy, stálého lektora všech našich seminářů a svého
ředitele Mgr. Roberta Tauera nácvik programu pro jihočeské
trubače, kteří neměli z pracovních důvodů možnost přijet
na žádnou společnou zkoušku. Trubačská škola A. Dyka
v Potštátě pak pod vedením své ředitelky Jany Kozubíkové,
která je skvělou trubačkou a naší kolegyní – lektorkou na LKT

v Chlumu u Třeboně, totéž zajistila pro námi oslovené trubače
ze svého okolí. Spojené části souborů OMS Přerov a Holešovští
trubači absolvovaly internetovou zkoušku pod mým vedením.
Zkoušek určených na nácvik koncertu bylo tedy dohromady
dostatečné množství a každý trubač přijel do Prahy v den
koncertu výborně připraven a dokonale seznámen se svými
úkoly.
V neděli velmi brzy ráno, nebo spíše někteří v noci ze soboty
na neděli, vyrazili trubači do Prahy. Měli jsme totiž v 8 hodin
sraz a v 8.30 začínala společná generální zkouška. Vzhledem
ke vzdálenosti a cestovním podmínkám, které na silnicích ten
den panovaly, to bylo od všech opravdu obdivuhodné, když
přijeli včas a v dobré náladě. Sotva se stačili rozkoukat a navzájem pozdravit, začala generálka, na které jsme vše podrobně několikrát přehráli. Přípravu na Přestávku, kdy nejprve
Petr Mlnařík sám zahrál „Pozor!“ a pak Jaroslav Novák totéž
zazpíval, jsme „vypilovali“ a na koncertě jsem obdivoval ledový
klid, s jakým oba přátelé naplnili Rudolfinum svými tóny. Blok
„Na společném lovu“ se stal nádhernou ukázkou dovednosti
českých mysliveckých trubačů.
Z profesionálního hlediska musím vyzdvihnout především
měkkost zvuku, dokonalou společnou souhru, výborné ladění
a především nadšení, které ze všech sálalo. Každý trubač,
který hrál na varhanní empoře, musel našemu společnému
vystoupení věnovat obrovské množství práce a času. Jsem
nesmírně poctěný ochotou a zápalem českých mysliveckých
trubačů pro naší společnou radost a lásku. Věřím, že ikony
České lovecké hudby – Václav Svída, Petr Rohlík, Ondřej
Anton, Antonín Dyk a Josef Selement – sledovaly z nebe naše
vystoupení a byly dojaté stejně jako všichni účinkující a posluchači.
Mgr. Petr Duda
pro časopis Myslivost 1/2011

Já mohu jen za trubače z našeho souboru jen dodat, koncert
byl úžasný a atmosféra nádherná, k nepopsání. A proto se již
nyní opět pracuje na dalším koncertu v Rudolfinu. Datum je již
stanoveno – 11. 12. 2011.
Jana Kozubíková

Základní umělecká škola, Potštát si Vás dovoluje pozvat
na

KONCERT
elektronické a akustické hudby
který se uskuteční 18. února 2011 v 17.00 hodin
v sálku budovy ZUŠ Potštát
V programu vystoupí: žáci a pedagogové Základní umělecké školy Potštát

č. 1/2011 – leden
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Po z v á n k a
na
zácvikový hudební víkend s ukázkami výuky dětí z MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ
s učebními pomůckami Ireny Krškové pro intenzivní výuku hudební výchovy a nauky

X. „Potštátský houslový klíč“,
konaný ve dnech 15., 16. a 17. dubna 2011
pro učitele, studenty, žáky a zájemce v rámci alternativní výuky,
který pořádá ZUŠ ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Potštátě a autorkou.

PROGRAM
Pátek 15. 4. 2011
prezentace a zahájení v Základní škole ve Školní ulici asistent a sponzor Ing. Jana Klasová, roz. Smrčková
1. a 2. třída – Mgr. Martina Hollasová
mladší žáci z mateřské školy – uč. Martina Kuchařová, starší žáci uč. Petra Gažarová, Mgr. Ivana Stískalová
3. třída – Mgr. Hana Kelnarová
4. a 5. třída – Mgr. Alena Otáhalová
výběr žáků z vyšších tříd řed. ZŠ a MŠ Mgr. Alena Cvešperová
xxxxx
prohlídka expozice učebních pomůcek, historických dokumentů a památek v zámku a na náměstí
s průvodcem
xxxxx
14.15 – 18.00 ukázka výuky a praktická cvičení v Základní umělecké škole u zámku
řed. ZUŠ Jana Kozubíková, řed. ZŠ a MŠ Alena Cvešperová,
asistenti: Mgr. Jarmila Hrobařová ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, stud. konzervatoře Ostrava Miroslav Pazlar

7.00 – 7.25
7.25 – 8.10
8.15 – 9.00
9.20 – 10.05
10.15 – 11.00
11.15 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00

Sobota 16. 4. 2011
8.00 – 11.25 metodika s praktickými cvičeními v Základní škole učebna HV Mgr. Jarmila Hrobařová a autorka
11.30 – 12.00 prohlídka horního kostela s barokními freskami – s průvodcem
xxxxx
13.30 – 18.00 metodika s praktickými cvičeními v Základní škole – pokračování
tvůrčí práce s obrázkovou notací Mgr. art. ZUŠ Praha
xxxxx

Neděle 17. 4. 2011
8.00 – 12.00 videoučebna v Základní škole – videoukázky výuky autorky, metodika – tvůrčí práce s obrázkovou notací
Mgr. art. Marta Čermáková ZUŠ Praha
xxxx
12.30 – 15.30 předání osvědčení opravňující k výuce s originálními pomůckami
Ing. Jana Klasová zakončení a odměna pro nejaktivnějšího účastníka
Kontakt: Irena Kršková, Horní 98, 753 62 Potštát, tel.: 581 624 321, 724 027 666
irena.krskova@seznam.cz www.potstatskyhouslovyklic.cz www.ZŠ a MŠ Potštát fotogalerie

Základní umělecká škola Potštát si Vás dovoluje pozvat na

SLAVNOS TNÍ KONCERT
který se koná u příležitosti 20. výročí vzniku
6. dubna 2011 v 18.00 hodin v sále potštátského zámku
V programu vystoupí:
žáci a pedagogové Dětské užhorodské školy umění Užhorod, Zakarpatská oblast Ukrajina
posluchači Konzervatoře a JAMU Brno, z hornové třídy prof. Jindřicha Petráše
žáci a pedagogové, sólisté a soubory Základní umělecké školy Potštát
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M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e
Občané mají povinnost zaplatit poplatky na rok 2011
dle Obecně závazné vyhlášky takto:
Poplatek:

Splatno do:

Částka:

odpady za občana
odpady za chalupáře
poplatek za psa

30. 4. 2011
30. 4. 2011
31. 3. 2011

400 Kč/osoba
400 Kč/objekt
100 Kč/300 Kč

Poplatníkem je fyzická osoba, která má na území Města trvalý pobyt nebo sídlo, popřípadě vlastní rekreační objekt
v našem katastru. U poplatku ze psa je poplatník povinen oznámit vznik povinnosti do 15 dnů po nabytí psa do vlastnictví.
Podnikatelé (Právnické osoby) mají povinnost zaplatit poplatky na základě platné smlouvy a zákona o odpadech takto:

Poplatek:

Splatno do:

Částka:

odpady podnikatel

30. 4. 2011

450 Kč

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitosti.
Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:

středa
čtvrtek

2. 3. 2011
3. 3. 2011

místo:

Potštát – zámek

od 12.30 – 16.30 hodin
od 8.00 – 12.00 hodin

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203
Děkujeme za Vaši pomoc.

č. 1/2011 – leden

strana 13

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ vydává Město Potštát, Zámecká 1, 753 62 Potštát, IČO 00301795, ev. č.: MK ČR E 15133, tel.: 581 624 270, fax. 581 624 294.
Příspěvky a náměty čtenářů se přijímají na OÚ nebo e-mailem na adrese potstat@cbox.cz. Placená inzerce – kontakt: 581 624 275. Tisk: FGP studio
Olomouc, tel.: 585 119 109, 585 119 120. Uzávěrka tohoto výtisku skončila 17. 1. 2011.
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