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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 5. veřejné zasedání zastupitelů města Potštát,
které se bude konat 30. 8. 2011 v sále zámku v Potštátě.
Začátek v 16.30 hodin.

Usnesení
z 4. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 21. 6. 2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Zprávu místostarostky o plnění zadaných úkolů
2) Žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci věže kostela
o výši příspěvku bude jednáno na říjnovém jednání ZM
3) Inspekční zprávu o provedené kontrole ČŠI v ZŠ a MŠ
Potštát ve dnech 29. 3.–1. 4. 2011
4) Žádost manželů Kalvodových o poskytnutí půjčky z FRB
města Potštát a vyzývá je k doplnění potřebných dokladů
k žádosti
5) Odstoupení paní A. Silné z finančního výboru
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Smrčka, Ing. Luboš Maršálek
ověřovatele zápisu Petr Jahn, MUDr. Karla Hladíková
2) Program jednání včetně rozšíření o 10 bodů
3) Rozpočtové opatření č. 2/2011 ve výši příjmů i výdajů
383 302,56,- Kč
4) OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
5) OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
6) OZV č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
7) OZV č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného
8) OZV č. 5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
9) Smlouvu o poskytnutí dotace 20 000,- Kč na Slavnosti
města Potštát z OK
10) Pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
20 000,- Kč na Slavnosti města Potštát z OK
11) Přijetí příspěvku z rozpočtu OK, spolufinancovaný z 50%
městem Potštát, na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH
č. 4/2011 – srpen

12) Pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu OK na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
13) Osázení biokoridoru KBK 7 v k.ú Kyžlířov firmou OSTWIND
na jejich náklady, včetně zhotovení projektové dokumentace
14) Přijetí dotace ve výši 31 000,- Kč od SFŽP na pořízení
energ. auditu a projektové dokumentace z programu Zelená úsporám na byt. dům č.8, Bočkovo nám.
15) Pověřuje starostu podpisem smlouvy s SFŽP na přijetí dotace ve výši 31 000,- Kč
16) Zajištění autobusového spoje na Kovářov v 18,50 z Hranic
17) Prodej pozemků p.č. st. 158, p.č.st. 159, p.č.st. 160, p.č. st.
161, p.č.st. 162 v k.ú. Potštát-Město
18) Prodej pozemku 551/9 v k.ú. Lipná
19) Prodej pozemku p.č. 1442/2 v k.ú. Lipná
20) Prodej pozemku p.č. 754/10 v k.ú. Potštát – Padesát Lánů
21) Záměr na prodej pozemků p.č. st. 16, p.č. 25/1, p.č. 25/5
v k.ú. Kyžlířov
22) Půjčku p. Kotrlové z FRB města Potštát
23) Zitu Šištíkovou členkou finančního výboru
24) Finanční podporu vznikajícího fotbalového oddílu ve výši
10 000,- Kč na rok 2011
25) Záměr na prodej pozemků p.č. 205/9 a 205/18 v k.ú.
Potštát Město
26) a) pořízení změny č.5 územního plánu obce Potštát v
rozsahu předloženého návrhu
b) pořizování změny č.5 územního plánu obce Potštát
úřadem územního plánování
27) Pokud nebude do 30. 6. 2011 uhrazena dlužná částka firmou TIPTON, bude řízení ve věci změny č. 5 územního plánu
města Potštát navrhovatelem (tj. Městem Potštát) zastaveno
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28) Pověřuje místostarostku Potštátu spoluprací s pořizovatelem na pořízení změny č.5 územního plánu obce Potštát
29) Pověřuje starostu Potštátu předat usnesení o schválení
pořízení změny č. 5 územního plánu obce Potštát pořizovateli MěÚ Hranice, odboru rozvoje města
30) Zakoupení pozemku p.č. 551/2 v k.ú. Lipná od PF ČR s tím,
že za stejnou cenu bude pozemek prodán budoucím žadatelům
31) Úvěr ve výši 600 000,- Kč na zakoupení traktoru od České
spořitelny a.s.

3) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na položení podzemního kabelového vedení k VE Lipná
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
Starostovi města:
1) Vypracovat podmínky a smlouvu na pronájem sportovního areálu fotbalovému oddílu
2) Dále jednat s vlastníkem pozemku p.č. 28 v k.ú. Kyžlířov
o možnosti narovnání vlastnických vztahů
V Potštátě dne 22. 6. 2011

Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1897 v k.ú. Kyžlířov
2) Návrh na směnu části pozemku p.č. 28 a p.č. 25/1 v k.ú.
Kyžlířov

Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Práce za uplynulé období

BYTOVÁ SPRÁVA INFORMUJE
V měsíci dubnu 2011 byla zahájena oprava vodoinstalace v bytovém domě č.p. 23 na Bočkově náměstí. Probíhala zde celková
výměna vodovodních rozvodů v celém domě, včetně výměny zařizovacích předmětů koupelen a WC a stávajících obkladů.
Nájemníci uhradili vícepráce a náklady na obložení WC a části kuchyně.
Celkové náklady z rozpočtu města na opravu činily 497 186,- Kč.

OPRAVA ROZHLASU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V měsíci červnu byla provedena výměna starého poškozeného drátového vedení rozhlasu v Potštátě s nákladem 16 669,- Kč,
Kyžlířově s nákladem 9 939,- Kč a Lipné s nákladem 31 724,- Kč.
Rozšíření veřejného osvětlení v místní části Lipná o 4 světla s nákladem 44 786,- Kč,
oprava veřejného osvětlení u zámku v Potštátě 9 896,- Kč.
Oprava rozhlasového vedení pod Potštátem následkem popadaných stromů s nákladem 25 469,- Kč.

M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e
Bytová správa oznamuje občanům, že mají možnost si do 30. září 2011 na MěÚ v Potštátě
objednat čištění komínů. Čištění bude probíhat v první polovině října. Přesné datum bude
vyhlášeno místním rozhlasem.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Město Potštát nabízí možnost zajistit pro zájemce taneční kurz pro dospělé všech věkových kategorií.
Kurz bude rozdělen do 6 lekcí po 2 hodinách ukončen 4 hodinovým tanečním večerem.
Zájemci se mohou hlásit na Městském úřadě v Potštátě, kde získají bližší informace.
Telefon: 581 624 275
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16. POTŠTÁTSKÉ SLAVNOSTI
Slavnosti města Potštát byly v pátek 17. 6. 2011 zahájeny
tradiční mší svatou, konanou v kostele sv. Bartoloměje, při
které zazpíval pěvecký sbor Sluníčko.
Večer si zatancovali místní občané všech věkových kategorií
na diskotéce s DJ Paťasem.
V sobotu 18. 6. 2011 začínal program již od 9.00 hodin. Dny
otevřených dveří probíhaly nejen v základní a mateřské škole,
ale také v základní umělecké škole a v Nízko-prahovém zařízení
pro mládež FENIX .
V potštátském zámku jste mohli nahlédnout do prostor místní
knihovny, kulturního střediska a jedinečné obřadní síně. Kdo
měl zájem, mohl v přízemí zámku vidět expozici historie
Potštátu a dozvědět se zajímavou historii od p. Krškové.
Poprvé byla představena v průjezdu zámku jak nová tak
i historická místní hasičská technika a vybavení členů SDH
a JSDH Potštátu a Lipné.
V obřadní síni proběhl slavnostní výřad žáků 9. třídy.
Ve 12.30 byly slavnosti zahájeny historickým průvodem
z náměstí na hřiště za bubnování a střelby z píšťal, v čele se
skupinou KELTIK, která nás provázela celým sobotním
programem s různými soutěžemi a pohádkami.
Od 13.00 hodin se na místním hřišti postupně představili děti
ze školky a žaci ze ZŠ a MŠ v Potštátě. Překvapením byly místní
břišní tanečnice „Afroditky” od těch nejmenších až po
č. 4/2011 – srpen

–náctileté, s jejich hlavní Afroditou Mirkou Galasovou, které
tímto patří poděkování za ochotu a práci s dětmi.
Pro děti i dospělé bylo odpoledne zajištěno dočasné tetování.
Mladí hasiči předvedli požární útoky. V podvečer zahrála
Partutovjanka a na večerní zabavě hudební skupina RK Band
Hranice, se svým hostem ABBA revival, které se těšilo velkému
potlesku.
Hřiště bylo zaplněno po celé slavnosti pouťovými atrakcemi
i prodejními stánky a děti i dospělí si tak mohli již 16. slavnosti
města pořádně užít.
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HIPOSTEZKY NA POTŠTÁTSKU
Koncem července letošního roku byla otevřena hipostezka,
která je společným projektem města Potštát, města Hranice
a obcí Olšovec, Radíkov, Partutovice a Hranické rozvojové
agentury, která celý projekt řídila.
Projekt vznikl za účelem zvýšení atraktivity a přilákání turistů
do naší oblasti.
Celkové náklady na projekt jsou 410 000,- Kč.
Z programu LEADER jsme obdržely dotaci ve výši 369 000,Kč na realizaci projektu, což je 90% z celkové částky, zbývajících 10% se rozdělilo mezi zúčastněné obce.

Město Potštát se podílelo částkou 15 000,- Kč.
Na území katastrů města Potštát bylo vybudováno 5 stání
pro koně a to v Michalově, Padesáti Lánech, na Milovanské
cestě, Kovářově a Kyžlířově. Délka hipostezky je 31 km a spojuje 3 koňské farmy a to hospodářství ACIENDA Středolesí
pana Evžena Blechy, farmu Remeňových na Boňkově a farmu
Kovářov pana Jaroslava Herzika, tyto farmy jsou součásti
celého projektu.
Město Potštát

Městská knihovna Potštát
zve všechny děti na

Ukončení prázdnin aneb „odpoledne plné her“
V úterý 30. srpna 2011od 12.00 do 15.00 hodin
Drobné odměny a občerstvení
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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
RECITAČNÍ A PĚVECKÁ SOUTĚŽ
V úterý 5. dubna se v tělocvičně základní školy konala tradiční
recitační a pěvecká soutěž. Pozorným divákům z řad rodičů,
prarodičů a žáků jistě neuniklo, že výkony většiny recitátorů
byly na skvělé úrovni, a tak to porota sestávající z učitelů
neměla vůbec jednoduché, což je vidět i na výsledkové listině.
1. kategorie 1.–3. ročník
1.místo Denisa Švandelíková a Marek Jahn
2. místo Vojta Javorek a Diana Kalvodová
3. místo Michal Bartoš, Jonáš Skřebský
a Kristýna Šušková
2. kategorie 4.–5. ročník
1. místo Aleš Biskup
2. místo Vendula Janoušková
3. místo Šárka Parmová a Ondra Orgoň
3. kategorie 6. ročník
1. místo Šárka Adámková
2. místo Dominika Braciníková a Michal Bulej
3. místo Pavel Podešva a Gabriela Šušková
Dále vystoupili 4 žáci 8. ročníku se svou vlastní tvorbou a každý
z nich charakterizoval jednu ze svých oblíbených knižních
nebo filmových postav. Za tento přednes si všichni zasloužili
čestné uznání. Byli to Monika Maléřová, Milan Buržak, Jakub
Kuchař a Veronika Bubelová. O jakých postavách je řeč? Ferda
mravenec, Harry Potter, lev Alex z filmu Madagaskar a čachtická paní.

A jak vypadala pěvecká soutěž? Zpěváků bylo sice málo, ale
zato výkony na velmi dobré úrovni. Zde jsou výsledky:
1. kategorie 1.–3. ročník
1. místo Diana Kalvodová
2. místo Denisa Švandelíková
3. místo Klaudie Faxová, Tereza Polachová
a Julie Němcová
2. kategorie 4.–5. ročník
1. místo Nikola Huňová
2. místo Sára Kocjanová
3. místo Natálie Němcová
Všichni výherci byli odměněni diplomem a věcnou cenou, ale
nezapomnělo se ani na zbývající účinkující, z nichž žádný
neodešel s prázdnou.
Děkujeme všem aktivním dětem za účast v této krásné soutěži
a ostatním návštěvníkům za ochotu přijít si poslechnout naše
žáky a podpořit je svým zájmem. Na tvářích dospělých diváků
byl vidět upřímný úsměv, citlivé vnímání a prožívání, radost ze
zdařilého přednesu, soucítění s těmi, které ovládla tréma,
prostě všechno, co ke kultuře patří. A o to nám všem jde. Není
nic hezčího než naše krásná – stará nebo moderní-česká
klasika podaná těmi nejmenšími interprety.
Mgr. Martina Hollasová
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POTŠTÁTSKÝ HOUSLOVÝ KLÍČ OPĚT ZAUJAL
V pátek 15. 4. se na naší škole slavilo. Byl totiž pořádán jubilejní
10. ročník Potštátského houslového klíče, na kterém se učitelé
ze všech koutů republiky seznamují s hudebními pomůckami
emeritní ředitelky ZUŠ paní Ireny Krškové. Děti z MŠ i ZŠ se
svými učitelkami předváděly v naší hudebně to, co běžně dělají
v hodinách Hv. A nezapomněly vždy přizvat k „práci“ i školící se
učitele, které pak bedlivě pozorovaly a měly vždy velkou radost,
že to občas popletli. Vždyť co by to bylo za školení, kdyby si
učitelé vše nevyzkoušeli na vlastní kůži. Všechno si museli
ohmatat, vyšlapat, vytleskat, zazpívat, ať je využito co nejvíce
smyslů, a o to v této netradiční výuce hudební nauky jde.
Následoval slavnostní okamžik, kdy paní Ireně Krškové byl
předán dort i s obrovskou kyticí a přáním elánu do dalších let.
Nutno připomenout, že vše natáčela kamera, která ale dětem
evidentně nepřekážela, byly bezprostřední jako při obyčejné
výuce. Vzniknuvší DVD využívají studenti konzervatoří a uměleckých vysokých škol ke svým závěrečným pracím (AMU
Praha, JAMU Brno, Pedag. fak. Praha, Pedag. fak. Olomouc,
konzervatoř Brno, konzervatoř Kroměříž a dokonce i německý
Pasov).
Školicí víkend pokračoval i v sobotu a v neděli, kdy se účastníci
jako vždy seznamovali s metodikou výuky, ale také nezapomněli objevovat krásy Potštátu, ať je to prostranství zámku
či příroda.
A to nejlepší nakonec:
Minulý týden získala naše škola akreditaci Ministerstva školství pro výuku této hudební nauky, platnou do roku 2017.
Přejeme všem učitelům Hv a hlavně paní Ireně Krškové hodně
elánu do další tvůrčí práce a dětem spoustu radostného učení
s notičkami.

Také přejeme ředitelům základních a uměleckých škol, aby
našli finanční rezervy k nákupu těchto hudebních pomůcek
a k vybavení hudeben. Není nic hezčího než pozorovat, jak děti
tohle hravé učení s notami baví, jak se předhánějí v tom, kdo
dřív půjde vyšlapat říkadlo, kdo dřív přehodí na zemi pomlku,
kdo dřív „sundá hrušku“ na správnou linku.
za všechny učitelky Hv na Potštátě
Mgr. Martina Hollasová

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM 1. a 2. TŘÍDY
Chtěla bych poděkovat všem rodičům prvňáků a druháků, kteří byli svým dětem nápomocni při několikaměsíčním plnění
korálků všestrannosti. Ještě není vše u konce, žáčci mohou plnit korálky až do konce června. Děkuji Vám za ochotu svým
dětem pomoci, za podporu, když se jim hned něco nedařilo, za povzbuzení, když se jim do některého úkolu příliš nechtělo,
za pomoc, když si s něčím nevěděly rady. Korálky, jak jistě víte, nebyly povinné, a přesto jste se ve valné většině zúčastnili,
mám z toho velkou radost.
A abyste si nemysleli, že je to JEN taková hra, vyvedu vás z omylu. Při plnění korálků byly u vašich dětí rozvíjeny tyto klíčové
kompetence ( schopnosti):
• kompetence k učení (korálek fantazie, k. dobrého čtenáře)
• kompetence k řešení problému (k. mlčení, k. fantazie)
• kompetence komunikativní (k. zručnosti)
• kompetence sociální a personální (k. fantazie, k. černého kotlíku, k. odříkání, k. zdravých zubů, k. zdravé výživy,
k. zdravého těla, k. dobrých skutků, k. laskavosti, k. spojení s přírodou), kdy dítě poznává samo sebe a vytváří si o sobě
pozitivní představu, která podporuje jeho sebedůvěru
• kompetence občanské (k. spojení s přírodou, k. laskavosti , k. dobrých skutků)
• kompetence pracovní (k. myslící ruky)
Mgr. Martina Hollasová,
učitelka 1. a 2. ročníku
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EXKURZE DO VALŠOVICKÉHO POLESÍ
Byl krásný, slunečný, květnový den a my jsme se svou třídou
a ostatními žáky z 1. stupně ZŠ a MŠ Potštát ráno v 8 hodin byli
připraveni u školy, aby nás všechny odvezl autobus do Valšovického polesí, kde jsme měli strávit celý den a učit se v přírodě. Tam nás přivítali trubači hrou na lesní rohy a než se nás
ujal pan inženýr Tomáš Klevar, šli jsme si hrát na krásné hřiště.
Potom jsme šli na 1. stanoviště, povídali jsme si o lese, přírodě
a tam nám dřevorubci ukázali motorové pily, vše řekli o kácení
stromů a také nám předvedli, jak se takový strom v lese kácí.
Na dalším stanovišti jsme pracovali s kartami – skládačkami
obrázků různých škůdců v lese a poznávali jsme různé byliny
a lesní rostliny. Také nás na tomto stanovišti pan Tomáš poučil
o tom, kdo je to lýkožrout, neboli kůrovec, co provádí v lese
v kůře stromů, proč je nebezpečný pro les. Ukázal nám tyto
broučky v lapáku a také jsme si kůrovce prohlíželi pod lupou na
své ruce. Potom jsme šli dál a tam nám ukázali, jak se správně
sadí stromečky a jak se o ně musí lesáci starat. Na dalším
stanovišti jsme byli u velkých nákladních aut, kam se nakládají
velké klády a viděli jsme pana hajného s jeho pejskem. Šli jsme
lesem dál a přišli jsme na místo, kde byli dva koníci, byli to tažní
koně a pracovali v lese. Vytahovali obrovské pokácené stromy
a pak přijel velký stroj – vyvážečka a předvedl nám, jak je v lese
důležitý pro těžkou práci. Koně se jmenovali Kaštan a Alan.
Také nám páni myslivci ukázali práci s loveckými psy, bylo tam
hodně plemen, vysvětlili nám vše, řekli, jaká jsou to plemena
a udělali ukázku práce se psy. Pejsci se nám velmi líbili.
Poslední ukázka patřila dravcům. Ty nám předvedli studenti
z lesnické školy. Také nám vše popovídali o dravcích a ukázali
nám je. Celý den nám svítilo sluníčko, a tak se celý výlet do lesa
podařil. Byli jsme z chození sice unavení, protože jsme nejezdili
autobusem jako jiné školy, ale šli jsme to celé pěšky. To nám
nevadilo, moc se nám tam líbilo. Byly s námi paní učitelka Hana
Kelnarová, p. uč. Alena Otáhalová a p. uč. Martina Hollasová.
Nejvíc se nám ale líbil pan Tomáš, který s námi dělal legraci,
pořád s námi chodil a o všem nám povídal a vysvětloval nám,

co jsme chtěli vědět. Nikdo se neztratil, po cestě domů
na Potštát dokonce někteří v autobuse usnuli.
Musíme moc poděkovat lesnické škole v Hranicích a pánům ve
VLS Lipník nad Bečvou, že nám umožnili prožít tento den, moc
jsme se toho naučili a pořád na to vzpomínáme. Ve škole jsme
potom o tomto dnu psali slohovou práci, malovali jsme
ve výtvarné výchově velké obrázky a paní učitelka Kelnarová
řekla, že to máme krásné a že to pošle do časopisu a panu
Tomášovi, a také do lesnické školy do Hranic.
Klaudie Faxová, Zuzka Zlámalová, Diana Kalvodová
žákyně 1. stupně ZŠMŠ Potštát
A já znovu musím poděkovat jmenovitě panu inženýru Janu
Jenišovi, panu inženýru Tomáši Klevarovi, panu řediteli Jaroslavu Neradovi, panu řediteli Miroslavu Kutému a všem zaměstnancůmVLS Lipník nad Bečvou a zaměstnancům a studentům SLTŠ Hranice za opravdu perfektně zorganizovaný
den v přírodě a popřát jim další vděčné posluchače, popřípadě
vzorné studenty nebo později zaměstnance.
Mgr. Hana Kelnarová

PODĚKOVÁNÍ
Tento krátký článek nosím v hlavě už asi dva roky.
Letos ke mně přibyla se stejným nápadem další kolegyně, takže „nastal čas“.
Milá paní Řezníčková,
děkujeme za všechno, co pro naši školu nezištně děláte, za všechny nastříhané obrázky k soutěži pro p. uč. Hollasovou,
za spoustu nasbíraných krabiček a ruliček, za nastřádaná vyfouklá vajíčka (třebaže letos Vás předběhla paní Horáková),
za paragony od Cifu a za spoustu dalšího.
Máte školu v srdci díky svým vnoučkům. Je krásné, že i v dnešní uspěchané době se najdou takoví lidé jako Vy, kteří JEN
TAK podporují školu, nemyslí jen na svoje děti vnoučata, ale také na ostatní žáčky a učitele.
Děkujeme.
Mgr. Martina Hollasová, Mgr. Hana Kelnarová
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POHÁDKOVÝ TÝDEN V MŠ NA POTŠTÁTĚ
Jak jinak seznámit děti s krásou knih, než předčítáním pohádek.
A tak jsme v naší školce oslavili Měsíc knihy pohádkově.
Každý den v týdnu byl motivován jinou pohádkou, ať už známou či méně známou. S dětmi jsme si hráli na Perníkovou
chaloupku každý si vyrobil svůj perníček, který položil na velkou chaloupku a děti si pak samy zahrály na Jeníčka a Mařenku. Hledaly stejné perníky, počítaly puntíky muchomůrkám
a nakonec si pochutnaly na perníčcích. S Bajajou zdolávaly
překážkovou dráhu na papírovém koni, počítaly dračí hlavy,
kreslily princezny a navlékaly korálky. Dlouhý, Široký a Bystrozraký děti naučili, jak je důležitá pomoc a přátelství a s jejich

pomocí děti poznávaly rozdíly vysoký a široký při zajímavých
soutěžích. Divadlo si děti zahrály s pohádkou O řepě a když se
děti převlékaly do kostýmů, zažili jsme spoustu legrace. Děti se
také učily počítat a rozeznávat pořadí první a poslední. No a na
oblíbenou Červenou Karkulku, kterou znají všichni nazpaměť,
na tu se těšili úplně všichni. A když děti po soutěžích a úkolech
dostaly jako překvapení bábovku, byli jsme všichni rádi, že
jsme s knížkami zažili opravdu pohádkový týden.
Za kolektiv MŠ zaslala
Martina Kuchařová

ZÁJMOVÝ KROUŽEK KAŠTÁNEK
V základní škole na Potštátě začal v loňském školním roce
pracovat nový kroužek, který je zaměřený na přírodovědu
a ekologii a nazvali jsme ho s dětmi Kaštánek. Snad proto, že
jsem si vzpomněla na své dětství s knihou Kaštánkova
dobrodružství s překrásnými ilustracemi rostlin, stromů, květů
a zvířátek vyrobených z kaštanů.
A právě takoví malí a zvídaví „kaštánci“ jsou děti z 1. stupně,
které dvakrát v měsíci po dvou hodinách navštěvují tento
kroužek.
Máme plán práce na celý školní rok nazvaný „Co se skrývá pod
bludným kořenem“, samozřejmě týkající se přírody, poznávání
dosud nepoznaného, ať jsou to zvířata v lese či veškerá
rostlinná říše.
Také jsme se před Vánocemi vydali jako malí „Ježíšci“ do blízkého lesa, abychom zvířátkům nazdobili stromy a stromečky
jejich dobrotami. Při té příležitosti jsme pozorovali ve sněhu
stopy velkého množství zvěře a snažili se poznat, o jaký druh se
jedná. K tomu nám sloužily odborné knihy, encyklopedie
a snad i částečné naše znalosti.
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Když jsme se opět sešli v lednu ve škole, domluvili jsme se, že
bychom se přece jen chtěli více dozvědět o lese, zvěři, o tom,
jak se máme správně k přírodě chovat, jak jí pomáhat atd.
od odborníka. Proto jsme si domluvili na příští termín Kaštánku
návštěvu zaměstnance VLS Lipník nad Beč., LS Potštát
hajného pana Jana Kelnara. Všichni jsme netrpělivě očekávali
jeho příchod a byli zvědaví, co nám přinese ukázat a o čem
bude povídat. Přišel v uniformě, nechyběl ani klobouk a zálomek na něm, lovecká zbraň, dalekohled a co nás nejvíc překvapilo, byl hudební nástroj lesnice. Na tu nám hned zatroubil na
přivítanou slavnostní Halali. Potom na lavice rozložil další věci,
například další dalekohled, různé náboje, zásobníky, obrázky
a fotky z lesa, publikace VLS Stromy a keře, časopisy Myslivost,
ale také shozy jelení zvěře, srnčí zvěře, zbraně zuby z divočáků,
vyčiněné kůže z lišky, kuny, divočáka atd. Dívky překvapila
výstavka šperků vyrobených z paroží nebo ze zubů jelení zvěře.
O všem nám povídal, vše vysvětlil, na různé všetečné dotazy
odpovídal s úsměvem na rtech ( znáte ty dětské otázky).
Velmi působivé ovšem bylo, když nám vysvětlil historii lovecké
č. 4/2011 – srpen
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hudby a znovu zahrál ukázky z této hudby či různé lovecké
signály. Třída byla najednou plná dětí s vykulenýma očima
a někteří s otevřenou pusou.

pestrých činností a děti se za ten školní rok i něčemu přiučily,
pobavily se a také si něco pěkného pro sebe nebo své blízké
vytvořily.
Mgr. Hana Kelnarová

Po dvou hodinách jsme si slíbili, že se sejdeme znovu, protože
jsme si nestihli říct vše, co jsme chtěli a co nás ještě zajímá.
Děti potom nakreslily jako odměnu panu hajnému obrázky
z lesa.
Další zajímavostí z Kaštánku je znovunalezená, pro nás starší,
milovaná „morseovka“. Netušila jsem, kolik nadšení a radosti
vzbudím v dětech tímto písmem. Dopisovali jsme si vzájemně,
posílali různé vzkazy a v květnu jsme uskutečnili cestu
za pokladem s pokyny Morseovy abecedy.
Chtěla bych také poděkovat babičce našeho „kaštánka“ paní
Řezníčkové, která pro děti z kroužku vymyslela a vytvořila
sladké překvapení ve formě plné velké krabice piškotových
kaštánků s čokoládovou polevou a osladila nám všem jedno
kaštánkové odpoledne. To byl ale super nápad!
Další maminka, paní Kalvodová, zase pro děti vykouzlila v den
hledání pokladu výborné „mufinky“, a tak se také postarala
o příjemné chvíle při hrách a soutěžích na místním hřišti v krásné a slunečné, květnové odpoledne.
Když venku nebylo zrovna přívětivě, byli jsme s dětmi v keramické dílně a vytvořili jsme si z hlíny například stromy, hnízda
s vajíčky, květiny, zvířátka atd. Myslím, že jsme měli dost
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SDH Potštát – MLADÍ HASIČI

V měsíci červnu bylo na programu Velké ceny Okresního sdružení hasičů šest závodů konaných
ve třech víkendech. Výsledné časy našich družstev a umístění:
čas mladší družstvo

čas starší družstvo

4. 6. Opatovice

20,21 s (4. místo)

16,36 s (3. místo)

5.6. Paršovice

19,71 s (3. místo)

21,14 s (9. místo)

18. a 19. 6. 2011

neúčast – Slavnosti města Potštát

25. 6. Pavlovice

18,94 s (3. místo)

20,92 s (8. místo)

26. 6. Drahotuše

19,78 s (4. místo)

21,08 s (10. místo)

Za čtyřech závodů jsme domů dovezli tři poháry. Dva poháry
mladší družstvo a jeden starší družstvo.
Každý pohár je obrovskou radostí a inspirací pro další závody,
které nás čekají na konci srpna a v září. Poháry jsou vystaveny
v prodejně u p. Passingerové a netřeba dodávat, že byly
oslaveny nejen dětským šampaňským, ale i pořádnou koupelí
v kádi plné vody tak, jak se to na pořádné hasiče sluší a patří.
Starosta města děkuje dětem za vzornou reprezentaci města
Potštát.
V měsíci srpnu bude dětem zakoupeno stejné oblečení – hasičské monterky a blůza a vyrobeny závodní dresy, za jejichž
grafický návrh děkujeme panu Josefu Otrusinovi.
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Sestavy:
Mladší: Julie Němcová, Sára Kocjanová, Ondřej Orgoň,
Natálie Němcová, Klaudie Faxová, Tereza Polachová, Dominika Polachová
strojník: Marian Faxa, Zdeněk Němec
Starší: Filip Boudný, Dominik Dokoupil, Vladimír Maňák,
Martin Maňák, Martin Vaněk, Lukáš Swaczyna, Jan
Novobilský, Michal Bulej
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KLÁNÍ RYBÁŘSKÉ MLÁDEŽE V LOVU RYB UDICÍ

V sobotu 4. června 2011 se uskutečnily na chovném rybníku Vojenských lesů a statků, s.p., divize Lipník nad Bečvou Dolní Heřmánky u Potštátu tradiční závody mládeže
v lovu ryb.
Do závodu se přihlásilo pouze 11 závodníků, z toho 4 dívky.
Závod probíhal ve dvou kolech po dvou hodinách. O přestávce bylo připraveno pro účastníky závodu občerstvení.
Závodníci museli všechny úkony provádět samostatně bez
pomoci rodičů, případně „trenérů“. Bodování probíhalo podle délky ulovených ryb (cm = bod). Na dodržování závodního řádu, měření ulovených ryb a jejich šetrném vypuštění
zpět do vody dohlížela skupina rozhodčích, tvořená převážně
členy rybářské stráže. Nejvíce lovenou rybou byl kapr, plotice
a cejn. Počasí se vydařilo a podpořilo dobrou atmosféru
závodů. A je to dopadlo:
Kategorie 6–13 let
1. místo Matěj Andrš (Hranice)
1260 bodů
2. místo Daniel Ševčík (Hranice)
536 bodů
3. místo Tomáš Rypar (Hranice)
511 bodů
Největší ulovená ryba – kapr 43 cm – ulovil Josef Bartoš
(Potštát)
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Kategorie 14–16 let
1. místo Milan Buržák (Potštát)
727 bodů
2. místo Nikolas Ševčík (Hranice)
658 bodů
3. místo Lukáš Lichnovský (Potštát)
377 bodů
Největší ulovená ryba – kapr 42 cm – ulovil Nikolas Ševčík
(Hranice)
Absolutním vítězem se stal Matěj Andrš z Hranic, který
za vítězství navíc obdržel knihu věnovanou Základní školou
a Mateřskou školou Potštát.
Po závěrečném vyhodnocení a předání cen, byly závody
ukončeny zvoláním „Petrův zdar“.
Pořadatelé závodů děkuji Vojenským lesům a statkům, s.p.,
divize Lipník nad Bečvou nejen za zapůjčení dobře zarybněného revíru, ale i za upomínkové předměty pro závodníky.
Dále pak děkují místní organizaci Českého rybářského svazu
Hranice za hodnotné ceny. V neposlední řadě i všem, kteří se
přičinili o zdar této pěkné akce.
Za pořadatele Ing. Miroslav Pazlar
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MÍSTNÍ ČLENOVÉ KMENE „ KUDY Z NUDY“
VÁS ZVOU NA

UKONČENÍ INDIÁNSKÉHO LÉTA
ZAHÁJENÍ SLAVNOSTNÍM PŘÍJEZDEM INDIÁNSKÉ DRUŽINY SE BUDE KONAT
V PÁTEK 26. 8. 2011 v 16 hodin NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI NA POTŠTÁTĚ.
Je zajištěn bohatý program pro děti i dospělé
(pasování malých indiánů, zkouška zručnosti, soutěže, dýmka míru, taneční kreace místních
„Afroditek“,…)
OD 19,30 hodin hraje „DEVON“
20,30 hodin vystoupení – Rej „BÍLÝCH HOLUBIC“

Občerstvení a grilované speciality zajištěny!

POZVÁNKA
Vojenské lesy a statky, s.p., divize Lipník nad Bečvou, místní organizace Českého rybářského
svazu Hranice a Rybářský kroužek Potštát
pořádají dne 10. září 2011 na rybníku Dolní Heřmánky

Podzimní rybářské závody mládeže v lovu ryb udicí
Srdečně jsou k účasti zváni všichni zájemci o lov ryb od 6 do 16 let.

KUCHTÍKOVO OKÉNKO

Cuketový koláč
Těsto:
35 dkg polohrubé mouky
20 dkg krystalového cukru
30 dkg nastrouhané cukety
2 celá vejce

2 dcl oleje
1 dcl mléka
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
hrst nasekaných vlašských ořechů
(dle chuti se můžou přidat i rozinky a lžíce rumu)

Postup práce:
Ze všech ingrediencí se umíchá těsto, které se vyleje na vymazaný a vysypaný plech s vyšším okrajem. Peče se v předehřáté
troubě na 180°C do růžova (20–30 min). Po upečení se může koláč ozdobit rozpuštěnou čokoládou a kokosem.
DOBROU CHUŤ!

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 15. 8. 2011.
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