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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 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 26. 6. 2012 v zasedací místnosti městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 16,30 hodin.

Usnesení
z 9. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 24. 4. 2012
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky p. Němcovou
2) Kontrolu usnesení zprávu p. starosty o výběru firmy
na opravu střechy knihovny Boškov
3) Zprávu o projednání návrhu zadání změny číslo 5 územního plánu obce Potštát
4) Dopis advokáta JUDr. Pánika ve věci zastupování firmy
ROTEKO Invest a.s.
5) Ceník surového dřeva na 2. čtvrtletí 2012
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 dva body
3) Rozpočtové opatření č. 6/2011 ve výši příjmů i výdajů
144 406,50 Kč
4) Rozpočtové opatření č. 2/2012 ve výši příjmů a výdajů
105 386,- Kč
5) a) Závěrečný účet města Potštát za rok 2011 a Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření města Potštát
za rok 2011 bez výhrad
b) Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Potštát za rok 2011
v celkové výši -2 922 Kč, který bude uhrazen z hospodaření následujícího účetního období
6) Návrh zadání změny č. 5 územního plánu obce Potštát
v celém rozsahu předloženého návrhu v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších úprav a § 84 odst. 2 písm. y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších úprav
č. 3/2012 – červen

7) Neinvestiční náklady na jednoho žáka pro letošní rok
ve výši 14 239,73 Kč
8) Udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Potštát na školní rok
2012/2013 s tím, že zřizovatel uhradí zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy
9) Příjem příspěvku z programu Obnova kulturních památek
v Olomouckém kraji v roce 2012 ve výši 148 928,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
příspěvku
10) Zástupce na valnou hromadu společnosti VaK Přerov a.s.
pana ing. Miroslava Smrčku
11) Zakoupení traktorového návěsu 3-5 t prostřednictvím MR
Rozvodí se spoluúčastí 55% a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s MR Rozvodí
12) Žádost společnosti Craft 1000 Miles Adventure na pořádání sportovní akce s průjezdem přes k.ú. Potštátska
ve dnech 5.–14. 7. 2012
13) Žádost p. Jaroslava Čejkovského a Jiřího Šegedy o zřízení
věcného břemene na vodovodní přípojku na pozemcích
p.č. 205/ 1 a 205/12 v k.ú. Potštát–Město pro žadatele
bezúplatně a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene
14) Žádost p. Jiřího Hona o zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku na pozemcích p.č. 205/1 v k.ú. Potštát
–Město pro žadatele bezúplatně a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
15) Návrh na udělení Čestného občanství města Potštát paní
I. Krškové ve znění „za celoživotní práci v oblasti kultury,
školství a veřejného života“
16) Vyhlášení výběrového řízení a kriteria na poskytování
půjček z FRB města Potštát
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17) Prominutí nájemného Nízkoprahovému zařízení pro děti
a mládež na Potštátě (Charita Hranice)
18) Prodej části pozemku p.č. 2 v k.ú. Potštát–Horní Předměstí
p. Zdeňku Chorynovi
19) Prodej části pozemku p.č 3 v k.ú. Potštát–Horní Předměstí
panu Ladislavu Holišovi
20) Prodej části pozemku p.č. 1405/1 v k.ú. Lipná
21) Prodej části pozemku p.č. 801/2 v k.ú. Padesát Lánů
22) Prodej pozemku p.č. 127 v k.ú. Kovářov u Potštátu
23) Prodej části pozemku p.č. 205/1 v k.ú. Potštát–Město
24) Prodej části pozemků p.č. 205/23 a 205/10 v k.ú. Potštát
–Město panu Josefu Honovi a spoluvlastníkům bytového
domu č.p. 198 – každému díl po hranici jejich domu až
po hlavní silnici
25) Záměr na prodej části pozemků p.č. 1712 a p.č. 1766 v k.ú.
Kovářov u Potštátu
26) Záměr na prodej části pozemku p.č. 609 v k.ú. Potštát
–Horní Předměstí
27) Záměr na prodej pozemku p.č. 103/2 v k.ú. Boškov
28) Záměr na prodej části pozemku p.č. 132/1 v k.ú. Kovářov
u Potštátu
29) Záměr na prodej pozemků p.č. 660/9, 660/1 a st.21 v k.ú.
Lipná
30) Záměr na směnu pozemku p.č. 845/4 za část pozemku
p.č. 27/1 v k.ú. Boškov

31) Záměr na směnu části pozemku p.č. 622/1 a části p.č. 22
za pozemek p.č. 660/2 v k.ú. Lipná
32) Finanční příspěvek na činnost oddílu kopané Potštát
ve výši 30 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy
33) Odstranění recyklátu z pozemku p.č. 28 v k.ú. Kyžlířov
ve vlastnictví p. Patrákové a použití vytěženého materiálu
na zpevnění nové přístupové cesty – do 30. 6. 2012
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Žádost vlastníka pozemku p.č. 110 v k.ú. Boškov o rozšíření mostku
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
Místostarostce města:
1) Zajistit předání usnesení o schválení návrhu zadání změny
č. 5 územního plánu obce Potštát pořizovateli MěÚ Hranice, odboru stavební úřad

V Potštátě dne 26. 4. 2012
Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

z 10. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 21. 5. 2012
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky p. Ladislavy Maršálkové
2) Kontrolu usnesení z 9. jednání ZM
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 1 bod
3) Smlouvu č. 10078696 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy
4) Žádost pana Romana Schwarze (oprava hřbitovního oplocení)
5) Navýšení prostředků na mzdy pro ZŠ a MŠ Potštát o částku 125 500,- Kč
6) Směnu pozemku p.č. 845/4 za část pozemku p.č. 27/1
oba v k.ú. Boškov
7) Směnu části pozemku p.č. 622/1 a části p.č. st. 22 za pozemek p.č. 660/2 všechny v k.ú. Lipná
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8) Stažení bodu jednání o prodeji pozemku p.č. 132/1 v k.ú.
Kovářov u Potštátu
9) Prodej pozemku p.č. 1712 a p.č. 1766 v k.ú. Kovářov u Potštátu
10) Prodej části pozemku p.č. 609 v k.ú. Potštát – Horní
Předměstí
11) Prodej pozemku p.č. 103/2 v k.ú. Boškov
12) Prodej pozemku p.č. 660/9, p.č. 660/1 a p.č. st. 21
všechny v k.ú. Lipná
13) Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí, a.s.,
číslo IE-12-8004757/VB-001 v lokalitě „Modrá hvězda“
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
V Potštátě dne 22. 5. 2012

Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta
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M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e

Irena Kršková děkuje Zastupitelstvu města Potštát
za udělení Čestného občanství a doufá,
že ji bude dopřáno ještě nějaký čas pomáhat
městu, školám a občanům.
Dále děkuje za uspořádání slavnostního koncertu
u příležitosti svých 80. narozenin
a děkuje všem účinkujícím a účastníkům
za vytvoření nádherné atmosféry celého
slavnostního odpoledne.
Velký dík patří také všem za květinové dary a přání
všeho nejlepšího do dalších let jak osobně,
tak i písemně.
Pro Potštátské slavnosti připravuje vydání několik
publikačních novinek o okolních obcích.
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MLADÍ HASIČI Z POTŠTÁTU VYHRÁLI V OKRESNÍM KOLE
„HRY PLAMEN“
Druhé a třetí místo si odvezli naši mladí hasiči ze dvoudenního
závodu, který se konal 26.–27. května. V sobotu se na hranickém stadionu běžely štafety a už od rána bylo jasné, že časy
našich jsou víc než dobré. Závod ovšem pokračoval v neděli
v Drahotuších, kde byly na programu požární útoky. Starší
družstvo předvedlo druhý nejrychlejší čas v útoku a to 16,07s.
a v hodnocení dvoudenního závodu se umístili na celkovém

3. místě z 21 soutěžních družstev. Mladším se útok nepovedl
podle jejich představ, ale protože ve štafetách byli dobří,
skončili v celkovém pořadí na 2. místě z 18 soutěžních
družstev. Na obě družstva můžeme být patřičně hrdí.
Kluci a holky díky za vzornou reprezentaci města Potštát!
Poděkování patří také vedoucím mladých hasičů za přípravu
na tento nelehký závod.
Veliké díky klukům, kteří
opravili PS 12, všem co
pomáhají při tréninku a
městu Potštát za celoroční
podporu hasičů.
Zvláštní poděkování patří
sponzoru p. Romanu
Cvešperovi za zakoupení
sady hadic pro soutěžní
družstvo mladých hasičů.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V podvečer 7. 5. 2012 se před potštátským zámkem sešli zástupci města, dospělí i děti, aby uctili památku obětí 2. světové
války. Od zámku vyšel průvod přes náměstí k památníku u hřbitova, kde byl položen věnec a zapálena symbolická svíčka.
Krátkým projevem starosta města Karel Galas připomněl
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význam tohoto státního svátku. Po zazpívání státní hymny a
ukončení pietního aktu mohli všichni navštívit místní fotbalové
hřiště, kde byl připraven táborák, občerstvení a diskotéka.
Za přípravu akce na hřišt tímto děkujeme všem místním
hasičům.
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PROJEKT SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
V době od 28. – 31. 5. 2012 byl z projektu Václava a Livie Klausových „Senioři komunikují“ uskutečněn v Potštátě
kurz ovládání a užívání osobních počítačů a platebních karet, kterého se zúčastnilo 20 občanů z Potštátu a místních částí.
Další kurz proběhne v době od 20. – 23. 8. 2012. Zájemci se mohou přihlásit na městském úřadě.

SLET U BRUMBÁLOVY SKÁLY
U skály čaroděje Brumbála se letos slétli potštátské čarodějky a čarodějové. Po zapsání do čarodějné knihy bylo všem vydáno
řidičské oprávnění, zmocňující k letu na koštěti přes leteckou zónu Potštátu. Přistání bylo povoleno na fotbalovém hřišti, kde byly
připraveny soutěže v kouzelném duchu, ve věštírně osud z karet a z dlaně věštila Sibila a celé odpoledne hudbou doprovázel
DJ Paťas. Po soutěžním klání dostali všichni svačinku a malý dárek. Nechyběl zde ani čarodějný tanec při němž byly vybrány
vítězky v kategorii dospělých a oceněny poháry. Té nejkrásnější bylo předáno loňskou vítězskou putovní koště. Všechny
zúčastněné krásky nazdobily májku, kterou místní hasiči postavili. Po setmění byl zapálen táborák, na kterém byla upálena
nejkrásnější čarodějka. Děkujeme všem členkám SRPŠ a místním hasičům, kteří se aktivně zapojili do realizace této akce.
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Město Potštát mělo tu čest v době
8. 5. – 31. 5. 2012
umožnit v prostorách kulturního střediska
potštátského zámku

VÝSTAVU KERAMICKÝCH VÝROBKŮ
MUDr. Dany Špatkové.
Výstava měla obrovský úspěch a všem se velice líbila.
Autorce přejeme mnoho další inspirace a nápadů.

VÍTÁNÍ NEJMLADŠÍCH OBČÁNKŮ MĚSTA
V sobotu 4. 2. 2012 se obřadní síň potštátského zámku
zaplnila rodinami s dětmi – nejmladšími občánky města
Potštát. V doprovodu babiček a dědečků přišli rodiče s dětmi
ke slavnostnímu přivítání. Po pásmu písniček a básniček dětí
z mateřské školy k nim promluvila místostarostka města
Alena Otáhalová. Ve svém projevu popřála všem hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody. Každé miminko dostalo pamětní list,
zlatý přívěsek s monogramem svého jména a maminka
kytičku. Všem rodinám přejeme hodně radosti z jejich
narozených dětí.
Zleva: David Galas, Natálie Slámová, Amy a Zoe Bubelovy,
Vanesa Bohdová

DEN MATEK
V pátek 18. května připravilo
město Potštát ke Dni matek
posezení pro všechny maminky.
Na podiu vystoupily děti z Mateřské a Základní školy a nechybělo ani vystoupení místních
břišních tanečnic. Bylo připraveno malé občerstvení.
Věříme, že všechny přítomné
maminky strávily příjemné odpoledne.
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STAVEBNÍ ÚŘAD POTŠTÁT – PORADNA:
Otázka: stavba přístřešku na dřevo, realizovaná bez povolení stavebního úřadu
Dobrý den. Máme na zahradě plechovou kůlnu, která na pozemku již byla, když jsme si dům asi před devíti lety koupili.
Vedle této kůlny stávala ještě kůlna dřevěná, kterou nám
sebrala voda při povodni. Před měsícem jsme si na místě,
kde bývala dřevěná kůlna, postavili přístřešek na dřevo.
Dnes u nás byla paní (sousedka), která si stěžovala na nepovolenou stavbu. Ve stavebním zákoně jsem si přečetla,
že nepotřebujeme stavební ohlášení ani povolení pro
stavbu, která má do 25 m2. Ale stejně prý nějaké povolení
potřebujeme. Chtěla bych Vás poprosit, abyste mi poradili
jak dále postupovat, co vše je nutné pro dodatečné
povolení? Paní, která u nás byla, se zmiňovala i o povodí.
Děkuji za odpověď.
Odpověd: stavba přístřešku na dřevo, realizovaná
bez povolení stavebního úřadu
Nepodsklepená stavba o jednom nadzemním podlaží
do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, pokud
neobsahuje pobytové místnosti, hygienická zařízení ani
vytápění a neslouží k ustájení zvířat či sklad hořlavin
nepodléhá (v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona) vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pro její umístění a realizaci na pozemku je však nutné požádat stavební úřad o vydání
územního souhlasu. V případě, že jste stavbu provedli
bez územního souhlasu, tedy v rozporu se stavebním

zákonem, je jedinou možností k její legalizaci dodatečné
povolení stavby, o které musíte požádat příslušný
stavební úřad. Stavbu lze dodatečně povolit tehdy, pokud
prokážete, že tato splňuje podmínky uvedené v ustanovení
§ 129 odst. 2 stavebního zákona. Tato skutečnost musí být
dokladována v projektu pro dodatečné povolení stavby.
Jelikož je stavba umístěna v záplavovém území, není ji
možné zlegalizovat bez kladného rozhodnutí vodoprávního
úřadu (odbor životních prostředí městského úřadu Hranice)
o souhlasu se stavbou v záplavovém území (podle § 17
vodního zákona). Podkladem, který slouží k rozhodování
vodoprávního úřadu je stanovisko správce daného povodí.
Z uvedeného vyplývá, že je nejprve nutné zjistit, zda lze
na předmětném pozemku stavbu dodatečně povolit.
V případě že ano, nechejte si od projektanta vypracovat
projektovou dokumentaci pro dodatečné povolení stavby.
Tu následně předložte k posouzení správci povodí a poté i
vodoprávnímu orgánu. Jejich stanoviska a rozhodnutí
budou sloužit jako podklad k žádosti o dodatečné povolení
stavby.
Stavební úřad Potštát nabízí občanům možnost dotazovat
se na možné problémy spojené s realizací jakýchkoli
staveb. Své dotazy mohou občané posílat elektronicky
na e-mail: supotstat@seznam.cz, nebo vhazovat
do schránky umístěné v chodbě městského úřadu.
Na dotazy bude odpovězeno v dalších číslech zpravodaje.

TÝM ČERNÝCH PANTERŮ
V našem městečku jsou různé kroužky pro školáky. Od září
k nim přibyl i kroužek floorbalu. Dívky i chlapci pod vedením
Pavla Skřebského začali od píky. Učili se držet floorbalové hole,
zpracovávat míček, přihrávky a hlavně kolektivní hře. Dvakrát
týdně poctivě trénují, aby se připravili na utkání. Již absolvovali
čtyři přátelská utkání mezi školami. Ne vždy se daří, ale děti
jsou šikovné, učenlivé a hra je stále baví. Do dalších soubojů
hodně uspěchů a výher jim přejí nejen rodiče, ale i učitelé, kteří
je ve sportu podporují. „Sportu Zdar a floorbalu zvláš“!!!
Náš skvělý tým: Bartoš Patrik, Faxová Klaudie, Fojtík Matěj,
Javorek Vojtěch, Machala Jan, Machala Martin, Maléř Luboš,
Maňák Martin, Orgoň Ondřej, Passinger Ondřej, Peperník
Pavel, Polachová Dominika, Polach Daniel, Pochal Matěj,
Skřebský Jonáš,
A naši benjamínci: Jeřábek Martin, Stískal Jakub, Stískal
Tomáš
Podpůrní asistenti: Maléřová Monika, Bartoš Josef, Juřík
Vlastimil
č. 3/2012 – červen
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Armáda ČR Vás zve na Dětský den 28. července 2012
Pořádá:
Zahájení:
Místo konání:
Účast:

Armáda ČR – Letní dětský tábor LDD POTŠTÁT 2012
dne 28. 7. 2012 v 09,00 hod., ukončení cca v 15,00 hod.
fotbalové hřiště Potštát
děti školního věku – hry a soutěže, rodiče a hosté vítáni.

NABÍDKA PROGRAMU:
•
•
•
•
•
•
•

ukázka zbraní a výzbroje Armády ČR
ukázka techniky HZS Potštát, Velký Újezd, Kralice n/H
střelba ze vzduchovky
paintbal – střelba na cíl
střelecký trenažér – pistole, samopal
ukázka výstroje chemické ochrany jednotlivce
ruční výrobky ze sádry, odlévání a malování sádrových
výrobků

•
•
•
•

výroba přívěsků – vlastní návrhy
malování na tvář
soutěž zdravotního minima
jízda na koni

Ceny do soutěží a další možná překvapení zajištěna!!!
Po celý den bude zajištěno občerstvení, k poslechu a zpěvu
bude hrát folková skupina ze Zdounek, reprodukovaná hudba a komentář zajištěn DJ Frantou Filipenským.

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
ŠKOLNÍ VEČÍREK
Letos se konal ve španělském stylu. Návštěvníci této
každoroční taneční zábavy, kterou pořádá SRPŠ při ZŠ,
přicházeli ozdobeni peříčkovými boa, vějíři – ať už hotovými
nebo ručně zhotovenými – nechyběly skládané sukně a různé
typy nabíraných košil a halenek. Díky velmi povedené výzdobě
z rukou deváťáků a pana uč. Hejla – jsme se opravdu trochu
cítili jako mezi toreadory.
Samozřejmě hlavními aktéry byli opět naši vyšňoření deváťáci,
vypadající zcela jinak než jak je vídáme ve školních lavicích:
toalety jako na ples, krásné účesy, hoši v elegantních oblecích.
Jak jim to při tom valčíku slušelo! Všichni byli představeni
obecenstvu svou třídní učitelkou Mgr. Martinou Jeřábkovou,
která nezapomněla zdůraznit zájmy a možné budoucí povolání
každého z nich. Vycházející žáci se také představili několika
pěknými scénkami a tanečním číslem. A protože mají smysl
pro humor, zapojili do jedné scénky i své učitele a před zraky
všech jednoho po druhém zkoušeli! Naštěstí všichni odcházeli
s obrovskou jedničkou.
Nebyla to jediná večírková vystoupení, viděli jsme i tři nádherně oduševnělé břišní tance, které předvedli malí i dospělí, a
za to jim patří rovněž velký dík.
K dobré náladě večera nepochybně přispěla i skvělá hudbaskupina Kalej a samozřejmě i lákavé občerstvení v baru.
Myslíme si – a to nejen podle rekordního počtu návštěvníků –
že náš večírek se pomalu a jistě stává očekávanou jarní kulturní
akcí na Potštátě.
Děkujeme našemu SRPŠ a všem sponzorům.
Mgr. Martina Hollasová
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VE ŠKOLCE NA POTŠTÁTĚ SE SOUTĚŽILO
Protože všechny děti rády soutěží a ty v naší mateřince nejsou
žádnou výjimkou, staly se z nich na týden sportovci na Jarní
olympiádě. První den se dozvěděly od paní učitelky Marty
zajímavé informace o skutečné olympiádě a také o sportovním
chování. Všechny děti tiše poslouchaly a mnohé z nich paní
učitelku doplňovaly. První den si děti vyzkoušely, jaké mají
svaly při hodu medicinbalem a také svou přesnou mušku
při střílení florbalovou hokejkou na bránu. Druhý den už děti
od rána vyzvídaly, jaká je čeká další disciplína, kterou přivítaly

slovy „hurá“ byl to běh na 40 m. V dalších dvou dnech si měřily
síly ve skoku z místa a ve shazování kuželek. Některé disciplíny
si za povzbuzování dětí vyzkoušely i paní učitelky. Na závěr
olympiády se těšili úplně všichni a s napětím očekávali
výsledky. Nejlepší sportovci byli oceněni čokoládovou medailí,
malou sladkostí a diplomem a na ostatní čekala také medaile,
ale perníková, sladká odměna a diplom. S naší Jarní olympiádou jsme se rozloučili zavoláním „sportu zdar“.
Za kolektiv MŠ Stískalová Ivana

BYLI U NÁS DRAVCI
3. dubna jsme se celá škola včetně mateřinky sešli na hřišti.
Třebaže bylo dost chladno, nepřízeň počasí děti nevnímaly.
Soustředily se celou hodinu na poutavé vyprávění dvou
sokolníků. Ti měli s sebou samozřejmě různé druhy dravců –
orla, jestřába, sokola, poštolku, sovu, výra a další.
Viděli jsme útok dravce na vycpanou kunu, děti také soutěžily
č. 3/2012 – červen

ve vědomostním kvízu nebo si mohly dravce „chytit“.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí nejen o těchto
nádherných ptácích, ale i o práci sokolníků. Prostě– hodina
utekla jako voda a my jsme se museli vrátit do školy.
Mgr. Martina Hollasová
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NA POTŠTÁTĚ MÁME RÁDI PŘÍRODU
Kvetoucí okolní příroda a oslava Dne Země je v naší mateřince
čas, kdy objevujeme krásy přírody. Děti ne z povinnosti, ale
se zaujetím poznávají zajímavosti z říše rostlin i živočichů
ve třídě s novými učebními pomůckami, ale hlavně při vycházkách do krásné okolní přírody. Učíme děti přírodu nejen
pozorovat, ale také chránit. Proto jsme si vyrobili na velký balící
papír z otisku rukou barevnou zeměkouli a povídali si, kdo na ní
žije, poznávali jsme rostliny a živočichy a nezapomínali ani
na ochranu přírody.
Když děti uviděly námi vyrobenou Zemi zasypanou plastovými
odpadky hned věděly co s nimi udělat a kam patří. Naučily se
rozeznávat plasty a třídit je do žlutého kontejneru. Při každé
činnosti se děti seznamují s novými podněty a rozvíjejí tak

schopnost vnímat okolí i z jiného netradičního pohledu.
Proto jsme zažili i spoustu zábavy – na roury, kartony, PET láhve
i na igelitové sáčky se dá hrát a dokonce doprovodit různými
zvuky i písničku! Zpívali jsme, bubnovali na krabičky a hráli si
se zvuky. Ve výtvarné výchově se nám podařilo vyrobit krásné
barevné tulipány připevněné na papírovou ruličku, vytvořit
motýly z batikovaného papíru a namalovat kvetoucí stromy.
Dokonce jsme se vydali i „zachránit přírodu“ a uklidili od odpadků okolí školy i veřejná prostranství obce. Děti se tak
naučily, že žádné odpadky do přírody nepatří a když pozorovaly
berušky a zpívaly jim písničky, měli jsme všichni radost, že
žijeme v krásném čistém prostředí.
Za kolektiv MŠ zaslala Martina Kuchařová

VÝSLEDKY CYKLISTICKÉ SOUTĚŽE
I. kategorie 1. místo Marek Jahn a Jan Machala
2. místo Tadeáš Hon
3. místo Dominik Šištík
II. kategorie: 1. místo Šárka Parmová
2. místo Vojta Javorek
3. místo Ondra Passinger
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Z druhého stupně se účastnil Pavel Podešva jako jediný a měl
velmi pěkný čas.
Musíme ale pochválit také dvě děti z mateřské školy – Martina
Jeřábka a Jakuba Stískala, kteří si jeli „vyzkoušet trasu na příští
rok“ a měli také krásné časy.
Mgr. Martina Hollasová
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ROZLOUČENÍ SE ZIMOU
V pondělí 30. 4. 2012 jsme se definitivně rozloučili se zimou.
Na pomoc jsme si pozvali čarodějnice, kouzelnice, Baby Jagy
a jiné kouzelné bytosti z celého širokého okolí. Ty za pomoci
mocných magických kouzel a čarovných košťat vymetly zimu
ze všech koutů a upálily ji na očistném ohni. A po dobře
vykonané práci zbyl i čas na soutěže, občerstvení a tanec
při ďábelské hudbě DJ Paťase. A protože i čarodějnice se rády
líbí, tak „odporná“ komise vybrala tu nejkrásnější a předala jí

putovní koště, vše pod bedlivým dohledem široké veřejnosti
na místním hřišti.
Za vydařenou akci a celoroční spolupráci se školou bych chtěla
poděkovat všem aktivním členům SRPŠ při ZŠ a MŠ Potštát,
především členkám výboru. A doufám, že i v příštím školním
roce se spolu budeme setkávat na dalších akcích, které
obohatí společenský a kulturní život v naší obci.
Mgr. Alena Cvešperová

Upozornění pro rodičovskou veřejnost !!!
Vedení ZŠ a MŠ Potštát upozorňuje rodiče přihlášených dětí do MŠ, že od školního roku 2012/2013 se zvyšuje
poplatek za MŠ na 250,- Kč měsíčně.
Mgr. Alena Cvešperová, ředitel ZŠ a MŠ Potštát

Čas letí jako splašený a než jsme se nadáli, prázdniny nám klepou na školní vrata. A tak, než se vydáme za dobrodružstvími,
bych chtěla žákům popřát prosluněné dny vonící po jahodách a borůvkách, neodřená kolena, opálené nosíky.
Rodičům děkuji za spolupráci a přeji hodně trpělivosti s jejich dětmi. Užijte si společně strávený čas v pohodě a co nejlépe
a prosím, v září nám je všechny vraťte zdravé, opálené a o kus větší.
Mgr. Alena Cvešperová

Z U Š Po t š t á t
Národní soutěž ZUŠ MŠMT
Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje Kladno 2012
IV. kategorie zobcová flétna

Vojtěch Javorek

I. kategorie příčná flétna

Vojtěch Javorek

3. místo
(Vyučující: Michaela Kuželová )
3. místo
(Vyučující: Eliška Tkadlecová, ZUŠ Přerov )

Krajská přehlídka pěveckých sborů Olomouckého kraje Uničov 30. 3. 2012
Dětský pěvecký sbor Sluníčko stříbrné pásmo

(Vyučující: Jana Fröhlichová a Karel Kotrla)

2. Mezinárodní akademická soutěž Kostelec nad Černými lesy 2012
26. 4. – 28. 4. 2012
kategorie soubory

Soubor trubačů ZUŠ Potštát

kategorie soli lesnice

Pavla Šindlerová
Jan Oprštěný
Jana Kozubíková

6. místo

2. místo
5. místo
11. místo
(Vyučující: Leopold Andrejčuk)
Gratuluji všem žákům za vzornou reprezentaci školy a pedagogům patří poděkování za přípravu žáků na soutěže
a výsledky. Neztratili jsme se ani letos! A co nás ještě čeká? Soutěže pro trubače v měsíci červnu, a to:
– Mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů Slovensko Manínská tiesňava 1. 6. – 3. 6. 2012
– 17. Národní soutěž mysliveckých trubačů Olšina 2012 8. 6. – 10. 6. 2012

č. 3/2012 – červen
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Starosta města Potštát, ZŠ a MŠ Potštát, ZUŠ Potštát, SDH Potštát
a podnikatelé zvou občany, rodáky a přátelé města na

17. POTŠTÁTSKÉ SLAVNOSTI
konané ve dnech 15. – 17. června 2012 v podzámčí
P R O G R A M:
Pátek
17,00
18,00

20,00-

přátelský Fotbalový zápas Potštát – Bělotín (místní fotbalové hřiště)
Kostel sv. Bartoloměje – Slavnostní Hubertská mše svatá
za občany Potštátu a místních částí – hraje soubor trubačů
VLS ČR s.p. divize Lipník n. Bečvou – ZUŠ Potštát, zpívá mužský
pěvecký sbor Větřkovice
taneční zábava skupiny DEVON

Sobota:
09,00 – 11,00 Zámek – stálá expozice k dějinám Potštátu
10,00 – 11,00 // 15,00 – 17,00
výstava panenek, výstava paličkovaných výrobků v kulturním
středisku potštátského zámku
09,00 – 12,00 Den otevřených dveří v – ZUŠ Potštát, ZŠ a MŠ Potštát
10,00
slavnostní vyřazení žáků 9. třídy ZŠ a MŠ v obřadní síni
13,00
zahájení slavností starostou města za doprovodu mažoretek Poupata
DDM Hranice
13,05 – 14,00 vystoupení Mateřské školy a Základní školy Potštát
14,00
vystoupení Break dance DDM Hranice
14,15
vystoupení mažoretek Poupata DDM Hranice
14,30
vystoupení skupiny Funky–D, electric Boogie
15,00
tanec břišních tanečnic Afroditky
15,30
vystoupení skupiny Funky–D, electric Boogie
16,00
SDH Potštát – požární útoky mladých hasičů
17,00 – 18,30 Hudecká muzika Franty Kopeckého
20,00
taneční zábava skupiny SUNSET
Neděle:
14,00

fotbalový zápas TJ Sokol Potštát – muži proti ženám
(místní fotbalové hřiště)

Bohaté občerstvení
místními podnikateli zajištěno.
Pouťové atrakce, prodejní stánky.
Uvedené časy jsou pouze orientační.

dočasné

tetování

facepaiting

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 30. 5. 2012.
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