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č. 6/2013 – prosinec

Vůně Vánoc
Až křehké zvonky z krajek
a nití
zazvoní v podvečer Vánoční
až na oknech roztaje mrazivé kvítí
modlitba protne čas půlnoční
Až v srdcích se probudí láska co spala
ta slova duše obnaží
až vrátí se úcta zpět
co se zatoulala
a lehne si na zápraží
Pak usedneme za stůl spolu
láska
je velmi krásný dar
dokořán otevřeme dveře bolu
a vyslovíme přání pár
Sněhové vločky zdobí střechy domů
křehká krása zmírá v průvanu
cukrová jinovatka tíží větve stromů
a vůně Vánoc tančí v prašanu

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 21. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 17. 12. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 16,30 hodin.
č. 6/2013 – prosinec
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Usnesení
ze 19. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 29. 10. 2013
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky – p. Ladislavy Maršálkové
2) Kontrolu usnesení
3) a) průběh projednání návrhu Změny č.4 Územního plánu
města Potštát, jak je uvedeno v důvodové zprávě
b) stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje k
návrhu Změny č.4 Územního plánu města Potštát vydané
dle § 51 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění
pozdějších úprav, ze dne 31. 8. 2011
4) a) průběh projednání návrhu Změny č.5 Územního plánu
města Potštát, jak je uvedeno v důvodové zprávě
b) stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje k
návrhu Změny č. 5 Územního plánu města Potštát vydané
dle § 51 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění
pozdějších úprav, ze dne 27. 9. 2012
5) Usnesení 623/2013 ZM Hranic ze dne 10. 10. 2013 –
Investiční příspěvek na pořízení termokamery pro HZS
Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, požární
stanice Hranice
6) Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2012/2013
7) Ceník surového dříví pro 4. čtvrtletí 2013
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Smrčka, Ing. Luboš
Maršálek
ověřovatele zápisu : Petr Jahn, MUDr. Karla Hladíková
2) Program jednání
3) Dofinancování mzdových prostředků pro ZŠ a MŠ Potštát
ve výši 66 112,- Kč
8) Rozpočtové opatření č. 4/2013 ve výši příjmů i výdajů
1 065 318,40 Kč
9) Souhlasí s vyhodnocením stanovisek a připomínek ke
společnému projednání a k veřejnému projednání návrhu
Změny č.4 Územního plánu města Potštát
10) Vydání Změny č.4 Územního plánu města Potštát
11) Souhlasí s vyhodnocením stanovisek a připomínek ke
společnému projednání a k veřejnému projednání návrhu
Změny č.5 Územního plánu města Potštát
12) Vydání Změny č.5 Územního plánu města Potštát
13) Smlouvu o zprostředkování a poskytování služeb s fy
REALITY IQ, pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou
14) Ing. Miroslava Nevřelu jako přísedícího u Okresního soudu
v Přerově na 4- leté volební období
15) Prodej bytového domu na Bočkově nám. 31, Potštát, p.č.
st.12, za cenu 670 000,- Kč panu Ruskovi
16) Záměr na prodej pozemku p.č. 803/1 v k.ú. Boškov
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17) Stažení z jednání bodu č. 18 programu – záměr na prodej
pozemku p.č. 1749 v k.ú. Potštát – Horní Předměstí
18) Stažení z jednání bodu č. 19 programu – záměr na prodej
pozemku p.č.1712 v k.ú. Lipná
19) Stažení z jednání bodu č. 20 programu – záměr na prodej
části pozemku p.č. 1601, části p.č. 1602, části p.č. 1603
všechny v k.ú. Potštát – Horní Předměstí
20) Záměr na pronájem částí pozemku p.č. 691, p.č. 692, p.č.
693, p.č. 694 všechny v k.ú. Potštát – Horní Předměstí
21) Záměr na pronájem pozemku p.č. 929 a p.č. 930 oba
v k.ú. Boškov
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Zapojení města Potštátu do svozu biologicky rozložitelného odpadu
2) Projekt prezentace Potštátu na Mapě Hranic a okolí
3) Žádost Hospicu na Svatém Kopečku o finanční dar
4) Směnu části pozemku p.č. 1158 za část pozemku p.č.
1238 všechny v k.ú. Potštát – město
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
Mgr. Aleně Otáhalové – místostarostce města:
proveřit možnost odkoupení pozemku p.č. 1606 v k.ú. Potštát
– Horní Předměstí od Státního pozemkového úřadu ČR
V Potštátě dne 30. 10. 2013
Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Městský úřad Potštát
bude
od 23. prosince 2013
do 5. ledna 2014

UZAVŘEN!

č. 6/2013 – prosinec

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e
ROZVOJ MĚSTA V ROCE 2013
Vybudování hřiště na Kyžlířově
Hřiště bylo po dlouhých rozporech s pozemkovým fondem
dokončeno 15.7.2013.
Cena: 106 500,-

dušili svoz odpadu ze všech chatových oblastí. Kontejnery jsou
přístupné všem chatařům. Kontejnery vyváží svozová firma
namísto traktoru, který sbíral odpadky poházené v pytlích před
chatami.

Zateplení a výměna oken v ZŠ a MŠ Potštát
Díky dotacím z Fondu soudržnosti a Státnímu fondu životního
prostředí jsme si letos mohli dovolit vyměnit okna a zateplit
budovu „B“ základní a mateřské školy. Zkrášlit naší školu
pomohla i nová fasáda, která je oranžovo-zelené barvy. Tato
přestavba odstartovala o letních prázdninách. Stavba byla
dokončena a předána 9.října 2013.
Cena této opravy se vyšplhala na 4 874 100,- z toho dotace
z FS 3 475 100,- a ze SFŽP 204 500,-. V tomto roce to však
nebyla jediná oprava školy. Musela se také opravit část
střechy, která byla v havarijním stavu.

Dalším přínosem, co se týče odpadů a jejich třídění, je zřízení
kontejneru na oděvy a další textil. Textil z tohoto kontejneru je
dále tříděn. Ještě použitelné ošacení napomáhá potřebným.
Nepoužitelné se recykluje. Podle toho, že kontejner je stále
plný, soudíme, že jeho přítomnost vítají i občané.

Dovybavení zásahové jednotky dobrovolných hasičů
I na vybavení pro muže jednotky sboru dobrovolných hasičů
jsme získali dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Jednalo se o ošacení hasičů. Byly ušity obleky na míru
každému, kdo je zařazen do výjezdové jednotky a doposud
neměl svůj vlastní výjezdový oblek.
Cena 45 150,- z toho dotace 25 000,-.

Další akce roku 2013:
• Oprava místní komunikace hlavně ulic Horní a Lesní
a další částečné vysprávky komunikací v přilehlých
obcích.
• Oprava části plotu na místním hřbitově. Nahrazeny byly
ty díly, které byly v havarijním stavu.
• Dotace z mikroregionu Hranicko nám napomohly k zřízení srážkoměru a hladinoměru na povodňových tocích.
Dále také byl zpracován nový povodňový plán města.
• Dokončení biokoridorů LBK 1, LBK 2, které vedou nad
Padesáti Lány k Boškovu (Lachovu rybníku) a lyžařskému vleku.
• Na hasičskou zbrojnici byla namontována nová protipovodňová siréna, která byla pořízena společně s ORP
Hranice
• Rekultivace skládky, která je umístěna vedle silnice
směr Boškov.
• Oprava chodníku u domu č.p. 31 na náměstí.
• Oprava omítek v místnosti pro veřejné pracovníky
(nalevo od vchodu do zámku).
• Vybudování projektové dokumentace pro vodovod
Lipná.

Vybudování víceúčelového hřiště
Určitě každý si všimnul, že nám ze zastaralého antukového
hřiště vykvetlo zcela nové víceúčelové hřiště. Hřiště má
umělou plochu, je určeno pro všechny typy sportů a taky pro
všechny věkové skupiny. Hřiště stálo nemalé peníze a proto
prosíme návštěvníky, aby ho neničili. Cena 1 390 500,- z toho
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 400 000,-.
Přestěhování prostor knihovny
V červnu letošního roku byly otevřeny nové prostory městské
knihovny. Prostory jsou v přízemí zámku, takže čtenáři již
nemusí po schodech. Tímto je umožněn bezbariérový přístup.
Než jsme knihovnu přestěhovali, museli jsme opravit podlahy.
Knihovna byla slavnostně otevřena v červnu na Slavnostech
města Potštát.
Zbourání továrny a zatravnění vzniklého prostranství
Krásná zatravněná plocha, přehledná zatáčka aj., to vše díky
demolici (800 000,-) vyhořelé továrny, která již ohrožovala
občany. Objekt vzhledově hyzdil náměstí a působil nepěkně.
Jednou z dominant náměstí se stal kostel.
Zjednodušení svozu odpadu
Nákupem velkých kontejnerů a jejich umístěním jsme zjedno-
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Zřízení kamerového systému
Doufejme, že díky tomuto zákroku již nebudeme muset čelit
tak velkému počtu vandalů. Objekty hlídané kamerovým
systémem: hřiště u školy, památky na náměstí, fotbalové
hřiště, víceúčelové hřiště aj.

Prosíme
místní organizace a spolky
o dodání termínů
plánovaných akcí na rok 2014
do 10. ledna 2014.
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KULTURNÍ AKCE 2013
Hasičský bál
Sdružení dobrovolných hasičů Potštát uspořádalo dne
25. 1. 2013 tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu zahrála
skupina Grifis.
Společenský ples města
Město Potštát letos pořádalo již 21. společenský ples, který se
konal 15.2.2013. Celým večerem provázela hudební skupina
Kalej a také vystoupily mažoretky Princess. K večerní náladě
přispěla i bohatá tombola.
Vítání občánků
V letošním roce jsme díky bohatému přírůstku nových občánku uspořádali jejich slavnostní přivítání dvakrát. Jednou v zimě
a to 2. 2. a další na podzim 19. 10.
Dětský maškarní karneval
Karneval byl uspořádán 2. března. Celým odpolednem děti
provázela umělecká agentura Lev. Dětí byla spousta a všichni
se dobře bavili. Nechybělo ani vyhodnocení nejlepších masek.
Šibřinky
Spolek Kudy z nudy letos již po druhé dne 23. 3. uspořádal
maškarní karneval pro dospělé. Z dospělých se naráz stali námořníci, pohádkové bytosti, vojáci, černoši atd. Účast byla
velká.
Pálení čarodějnic
Tato akce SRPŠ je jako každý rok vydařená. Konala se 30. 4.
Čarodějnic se sešlo zase hodně a řádily také pořádně.
Lampiónový průvod
Dne 7. května se celým Potštátem rozsvítily lampiony. V průvodu šli děti s lampióny, rodiče a nechyběli ani místní hasiči
a představitelé města. Průvod se jako vždy vydal k památníku
u hřbitova, kde byl ukončen pietní akt. Na hřišti byl dále
nachystán táborák, makrely a zábava, o kterou se postarali
místní hasiči.
Den matek
Posezení maminek všech věkových kategorií bylo k jejich svátku uspořádáno 18.května. Maminky shlédly vystoupení dětí ze
školy a školky, břišních tanečnic Afroditek a k tanci jim zahrál
pěvecký soubor pana Černohouze.
Olympijský den dětí
TJ Sokol Potštát připravil místním dětem k jejich svátku netradiční Olympijský den dětí, který se konal 8. června. 15-ti stanovišti se soutěžemi prošlo 77 dětí.
Slavnosti města
Letos již 18. slavnosti se konaly 14.–16. června v podzámčí.
Byla slavnostně otevřena knihovna v nových prostorách,
vyřazeni žáci 9.třídy. Odpoledne si každý přišel na své. Vystoupily děti ze školky a školy, břišní tanečnice, viděli jsme i lidové
tance a poslechli si country i lidové písně. Kolotoče a prodejní
stánky samozřejmě nesměly chybět. Večerem nás provázela
místní skupina Devon a překvapením bylo vystoupení spolku
Kudy z nudy a smršť rockových písniček kapely Kabát revival.
Soutěž mladých hasičů
Družstva mladých hasičů z okresu Přerov se v sobotu 22. června sjela na potštátské fotbalové hřiště, kde si zasoutěžila
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„O pohár starosty města“. S časem 15,59 s se mohlo radovat
mladší družstvo z prvního místa. Starší se nenechali zahanbit
6. místem.
Pohár mládeže v lovu ryb udicí
V sobotu 1. června 2013 se v rámci Mezinárodního dne dětí
uskutečnil další ročník „Poháru mládeže v lovu ryb udicí“, který
společně uspořádaly Vojenské lesy a statky ČR s.p., divize
Lipník nad Bečvou a místní organizace Českého rybářského
svazu Hranice. Závody se uskutečnily na nádherném chovném
rybníku Horní Čermná.
Malá kopaná
Nadšenci z fotbalového oddílu zorganizovali 6.července malou
kopanou. Závěr této akce patřil rozloučení a poděkování fanouškům za celoroční podporu.
Červencová noc
SDH uspořádalo červencovou diskotéku 19. 7. K tanci i poslechu hrál DJ Mádr.
Dětský den
102. průzkumný prapor generála Karla Palečka Prostějov uspořádal 27. 7. pro své i místní děti dětský den plný vojenské
a hasičské techniky. Celé dopoledne bylo plné soutěžemi pro
děti a dalšími atrakcemi.
Rybářské závody na vodní nádrži Harta
Občanské sdružení Rozvoj Potštátska, které má vodní nádrž
Harta na starost, uspořádalo pro místní rybáře závody v lovu
ryb dne 27. 7. Ryby braly a tak po druhém kole byly vyhlášeny
výsledky a oceněni všichni závodníci.
Hasičská soutěž mužů a žen
SDH nemá jen družstvo dětí, ale i mužů a žen. A tak tentokrát
připravilo na fotbalovém hřišti dne 3.srpna soutěž v těchto
kategoriích. Účast nebyla velká, ale i tak se akce vydařila. SDH
Potštát se pochlubilo novým požárním strojem a ženy se
blýskly prvním místem.
Vánoce v létě
Spolek Kudy z nudy jako každý rok končí prázdniny svou akcí.
Po indiánském létě, létě na Havaji, tentokrát prázdniny končily
dne 24.srpna netradičně Vánocemi a Silvestrem. Akce byla
jako každý rok vydařená s bohatou účastí a perfektní odpolední
zábavou.
Vítání žáků 1. třídy
Přivítání prvňáčků v obřadní síni zámku Potštát starostou města se stalo tradicí. Letos jsme je přivítali první školní den, tedy
2. září.
Koloběžkový závod
Sportovní klub koloběhu z Lipníku nad Bečvou uspořádal dne
7. září na potštátském náměstí závod koloběžek v kategoriích
jak podle věku tak i délky závodu.
Rybářské závody
Dne 7. 9. se na vodní nádrži Harta u Potštátu uskutečnily
rybářské závody mládeže o „Hastrmanův škrpál“. Závody
uspořádaly společně Český rybářský svaz, místní organizace
Hranice a občanské sdružení Rozvoj Potštátska.
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Divadelní představení Poprask na laguně
Představení si pro nás připravil a předvedl dne 12. října divadelní soubor Tyl Drahotuše. Poprask způsobila hádka sousedek,
která nakonec dobře dopadla. Divadlo bylo vtipné a veselé.
Drakiáda
V neděli odpoledne 13. října připravilo SRPŠ každoroční drakiádu. Závodníci si s sebou přinesli své draky a snažili se, aby
jim ve vzduchu vydrželi co nejdéle nebo nejvýše.
Halloween
Poslední říjen patří všem duchům a nadpřirozeným bytostem.
A tak členky SRPŠ vyšly s dětmi do ulic Potštátu v maskách
a s vydlabanými strašidelnými dýněmi.
Výstava – Vesmírný domov pro děti
Obrazovou výstavu, která zobrazuje vesmír tak, aby ho pochoMístní knihovna zve dětské čtenáře
na

MIKULÁŠSKÉ
ODPOLEDNE
Kde: knihovna Potštát
V kolik: 14:00 hod.
Kdy: 5. 12. 2013

pily i děti, jsme si zapůjčili od hvězdárny v Prostějově. Výstava
trvala od 5. do 13. listopadu.
Setkání seniorů
Setkání seniorů bývá vždy plné veselí. Letos se dne 22. listopadu sešlo okolo 50 seniorů. Velice je potěšilo vystoupení dětí
ZŠ a MŠ a břišních tanečnic Afroditek. K tanci i poslechu jim
zahrála Hranická hudební skupina Klapeto.
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Miku l ášská nadí l ka
Klub Kudy z nudy zve všechny své přátelé a příznivce na
tradiční Mikulášskou nadílku.

Akce se koná v sobotu 7. 12. 2013.
Mikuláš se svou družinou přijede v 16:30 k vánočnímu
stromečku na náměstí v Potštátě. Kouzelnou berlou rozsvítí
vánoční strom, společně si zazpíváme koledy a poté se
přesuneme do zámku. Pro děti jsou připraveny mikulášské
balíčky, soutěže a disco.
DJ Kubish vás bude provázet celým večerem.
Ve 22:00 hodin se můžete těšit na překvapení večera.
Občerstvení je zajištěno. Vstupné dobrovolné!

Městský úřad Potštát
zve občany
na

SRPŠ při ZŠ a
MŠ Potštát
zve veřejnost
na

„Předvánoční dopoledne”
do nádvoří zámku dne 21. 12. 2013 od 9:30 hod.
9:45 vystoupení žáků ZŠ a MŠ Potštát
10:15 vystoupení hudebních souborů ZUŠ Potštát
10:30 vystoupení chrámového sboru
VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPOJENÁ S PRODEJEM VÝROBKŮ
TRADIČNÍN PRODEJ DOMÁCÍ ZABÍJAČKY PANÍ PEZDOVÉ

TRADIČNÍ PEČ
ENÍ
PERNÍČKŮ
v neděli 8. 12
. ve 14:00 ho
d.
ve školní jídel
ně
S sebou zdob
ičky, tvořivé ná
pady
a šikovné ruce
.

PREDSILV ESTR 2014
v

Fotbalisté TJ Sokol Potštát Vás srdečně zvou na

KDY: 28. 12. 2013
KDE: sál potštátského zámku
Bujaré veselí začíná ve 20 hod.
k poslechu a tanci bude hrát skupina KALEJ
č. 6/2013 – prosinec

Občerstvení zajištěno
Vstupenky lze zakoupit na místě.
Cena vstupenky je 60 Kč.
Budeme se těšit na skvělý večer s Vámi!
strana 5
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
POPRASK NA LAGUNĚ
V sobotu 12. 10. 2013 potštátské jeviště navštívil Divadelní
soubor Tyl Drahouše s představením s názvem Poprask na
laguně. Diváci, kteří se přišli podívat, zaplnili necelou polovinu
sálu a podle jejich ohlasů mělo představení úspěch. Bylo plné
vtipných a zábavných scének. Představení trvalo asi dvě
hodiny. Představilo se nám 18 zkušených herců, na kterých
nebyla vidět tréma a byli dokonale sehraní se svou rolí.
Divadelnímu souboru děkujeme a těšíme se na jejich další
návštěvu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 19. října se v potštátské obřadní síni slavnostně vítali
noví občánci města. Rodiče společně s dětmi, dědečky
a babičkami zaplnili obřadní síň až k prasknutí. Návštěvnost
v tak velkém počtu už dlouho nepamatujeme. Po krátkém
pásmu písniček a básniček dětí z mateřské školy nastoupil
slavnostní projev místostarostky města paní Aleny Otáhalové.
Popřála všem hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Celkem jsme přivítali devět miminek, která dostala pamětní
listy a zlaté přívěsky s monogramem svého jména. Maminky
byly odměněny kytičkou.
Všem rodinám přejeme hodně radosti.

POSEZENÍ SENIORŮ
Město Potštát jako již tradičně každý rok
i letos pořádalo posezení seniorů starších
65-ti let. Setkání se konalo v pátek 22. listopadu od 14:00 hod. v sále zámku. Účast byla
hojná. Seniorům se představili žáci základní
a mateřské školy a také břišní tanečnice
Afroditky. K tanci i poslechu zahrála hudební
skupina Klapeto Morava z Hranic.

Informace organizace dTest pro občany
Nabízíme bezplatně občanům:
• poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny 9-17 hodin, běžný
telefonní tarif),
• průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech v podobě našich tiskových zpráv,
• možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím naší nové služby VašeStížnosti.cz na portálu
www.vasestiznosti.cz,
• populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí akce a podomní prodej a mnoho
dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebitelských tématech (cestování, peníze,
nákupy na internetu, koupě ojetého vozu a další),
• samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky určenou k volné distribuci.
Pokud Vás nabídka na bezplatnou spolupráci zaujala, kontaktujte nás prosím, ideálně na e-mailové adrese
fialova@dtest.cz
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KONTEJNER NA TEXTIL
Pro velký zájem občanů jsme rozšířili počet kontejnerů na použité ošacení a další textil. Kontejner není umístěn jen u zámku,
ale i u křižovatky u pekárny a další na Kovářově. Tento však postupně navštíví i další místní části.

Co patří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy,
povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových
pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.
Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který vkládají do sběrných kontejnerů, byl
zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že s tímto textilem je
ručně manipulováno!

Co nepatří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce,
tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

Vzor kontejneru.

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
DEN PREVENCE
I když jsme se 4. října probudili do mrazivého rána, nic nebránilo tomu, aby i letos mohl být
uskutečněn náš oblíbený Den prevence. Sluníčko se už pomalu probouzelo, takže jsme
věděli, že na hřišti prožijeme příjemné dopoledne. A jaká na nás tentokrát čekala stanoviště?
Dočkali jsme se několika změn, které byly našimi žáky s povděkem přivítány. Naučili se
stavět jednoduchý stan, rozdělat oheň bez použití papíru nebo se dozvěděli , jak se chovat při
chemickém útoku. Také se naučili třídit odpad různého druhu a vstřebali důležité informace
o ekologii. Ostatní stanoviště byla známá z minulých let, ale přesto učitelé poznali, že je
nutno si je stále opakovat a připomínat. Byla to stabilizovaná poloha, ošetření odřenin a
zlomenin a požární ochrana.
Na závěr je dlužno říci, že tímto naším projektem plníme spoustu „bodů“ v RVP – Rámcovém
vzdělávacím programu. To, že děti získávají informace vlastním prožitkem , je to nejlepší, co
učitel může pro svoje žáky vymyslet.
Mgr. Martina Hollasová

DRAKIÁDA

č. 6/2013 – prosinec

V sobotu 12. října jsme se opět po roce sešli na oblíbené
Drakiádě, kterou každoročně pořádá naše SRPŠ. Na poli za
„hvězdou“ bylo živo už před druhou odpolední. Zvedal se
pěkný vítr, a tak všichni očekávali hezký dračí výkon.
Ve dvě hodiny se nakonec sešlo 38 účastníků a třebaže si z nás
občas vítr udělal legraci, všichni draci vzlétli. Nechyběly ani
oblíbené soutěže. Za nejvýše letícího draka dostali ceny Eliška
Parmová (1. místo), Jakub Stískal (2. místo) a Zuzanka Jeřábková (3. místo).
Za nejdéle letícího draka byli oceněni Natálie Němcová
(1. místo), Honza Zlámala (2. místo) a Vanesa Kalvodová
(3. místo). Poslední byla soutěž o nejhezčího podomácku
vyrobeného draka a dopadla takto: 1. místo – Lukáš Wagner,
2. místo – David Galas a 3. místo – Otáhalovi s Barunkou.
Letos bylo oproti loňskému nevlídnému počasí nádherně teplo
a slunečno, takže všichni odcházeli domů spokojeni.
Děkujeme SRPŠ za uspořádání soutěže.
Mgr. Martina Hollasová
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HALLOWEEN NA ŠKOLE
Ve čtvrtek 31. 10., přesně na den Halloweenu, bylo na 1. stupni
živo. Chodbou se linula vůně dýní, které děti se svými
učitelkami vyřezávaly, vyráběly také strašidýlka, která nám teď
zdobí zdi na chodbách, počítaly v „dýňovém duchu“, četly
halloweenské články jako čtení s porozuměním, vykreslovaly
ozdobné mandaly, putovaly strašidelnými bludišti, ale také
jsme nezapomněli zajít na hřbitov uctít památku zesnulých –
děti samy zapalovaly svíčky u hrobů svých příbuzných
a známých.
Odpoledne už bylo v režii paní vychovatelky, paní ředitelky a
SRPŠ, které zorganizovalo každoroční halloweenskou párty.
Nejprve si děti se svými rodiči vyřezaly a nazdobily dýně, které
teď zkrášlují vchod školy a ozdobily také keře rostoucí před
školní budovou.. Nechyběl ani průvod do zámku, kde všichni
navštívili paní knihovnici, od které dostali sladkosti. Ale
nejzábavnější pro všechny byla jistě stezka odvahy jdoucí přes
tmavé školní chodby až ke hřbitovu. Také za tohle byly děti
náležitě a zaslouženě odměněny.
V družině pak všichni dojedli poslední zbytky koláčů a jiných

dobrot, za jejichž upečení maminkám moc děkujeme.
Mgr. Martina Hollasová

ÚSPĚCH NA PĚVECKÉ SOUTĚŽI „ PŘEROVSKÝ SLAVÍK“
V prvním listopadovém týdnu proběhla každoroční soutěž
malých zpěváků s názvem „ Přerovský slavík“. Koná ji sdružení
Atlas-Bios Přerov, které mimo tuto soutěž pořádá každým
rokem i soutěže recitační, výtvarné nebo přírodovědné, na
kterých se také prezentujeme pravidelně.
Letos jsme na pěvecké soutěži měli tři děti – Elišku Skálovou
a Veroniku Skýpalovou ze druhého ročníku a Nikolu Huňovou
z osmého ročníku. A výsledek je úžasný: Eliška se z 26 sou-

těžících probojovala s písní Ach synku, synku až do stříbrného
pásma ve své kategorii a Nikola Huňová obsadila to nejhezčí –
1. místo ve své kategorii, to znamená – hlavní cenu, a to za
píseň Jsi můj pán. V této – nejstarší – kategorii bylo 27 zpěváků.
Všichni soutěžící získali diplom s oceněním nebo pochvalou za
účast a krásnou ručně vyráběnou „hudební“ medaili.
Gratulujeme doufáme, že příští ročník bude stejně úspěšný.
Mgr. Martina Hollasová

EXKURZE DO PRAHY

Dne 13. 11. 2013 jsme se s žáky druhého stupně ZŠ vydali na
dějepisno – zeměpisnou exkurzi do našeho hlavního města.
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Po příjezdu na nádraží na nás už čekala paní průvodkyně,
kterou jsme znali již z minulé návštěvy Prahy. Z nádraží jsme
metrem cestovali na Vyšehrad, který jsme si prohlédli,
poslechli si celou řadu zajímavých informací, na vyšehradském hřbitově jsme hledali místa odpočinku slavných českých
osobností a pokračovali k další zastávce naší cesty. Tou byly
Kavčí Hory a prohlídka ateliérů České televize. Zde jsme potkali
řadu známých tváří z obrazovky, s některými jsme se mohli
i vyfotit, pozorovali jsme natáčení pořadu v přímém přenosu
a fotky jsme si udělali i ve studiu Kouzelné školky nebo pořadu
Pošta pro tebe. Z Kavčích hor jsme se s velkou radostí zase
metrem svezli na Staré Město. Opět jsme se, jako každý rok,
prošli po Karlově mostě, stihli jsme apoštoly na Staroměstském orloji, prohlédli si Havelský trh a Václavským náměstím
jsme se pomalu vraceli k Hlavnímu nádraží.
Pozdě večer jsme vyčerpaní, s bolavýma nohama a s hlavou
plnou zážitků a dojmů dorazili všichni v pořádku domů.
Žáci a učitelé 2. stupně ZŠ

č. 6/2013
č. 2/2013
– prosinec
– duben
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VÝLOV RYBNÍKA
Jednoho krásného letošního podzimního dne jsme se vydali
na výlov rybníka Čermná. Jeli žáci 5.–9. ročníku Základní
a mateřské školy Potštát.
Asi o půl deváté pro nás přijel autobus, který nám zařídily VLS
Lipník nad Bečvou, a tím jsme dojeli až k rybníku. Tam nám
lesník pan Jan Kelnar povídal o výlovu. Poté jsme se společně s
ním přemístili k rybníku.
Zanedlouho rybáři natáhli síť. Potom šli směrem k nám a stále
museli mít síť nataženou. Ty ryby, které vytáhli, dávali ze sítě do
nádob, třídili je a tak se to opakovalo několikrát. Mohli jsme si
prohlédnout například kapry, plotice, líny, amury, candáty,
štiku, sumce atd. To vše bylo ale po velmi těžké a namáhavé
práci rybářů, zaměstnanců lesní správy a studentů lesnické
školy, protože tahat síť plnou ryb v tom blátě není jenom tak.
Hojný počet návštěvníků na hrázi a na břehu rybníka nasvědčoval také o velkém zájmu široké veřejnosti o tuto akci. Potom
jsme ještě šli s panem Kelnarem k tankobrodu, tam nám povídal o tom, k čemu to vlastně slouží a dále se nám zmínil
o jelení říji, troubení loveckých signálů a vše, co je s tímto
spojené.
Chtěli bychom poděkovat Lesní správě Potštát, VLS Lipník nad

Bečvou, panu Kelnarovi a rybářům za krásný zážitek tohoto
dne a za mnoho nových informací.
Za žáky a učitele Šárka Parmová a Natálie Němcová,
žákyně 7. ročníku

VÝSTAVA – VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
na Měsíci. Zmíněna dále byla i menší tělesa sluneční soustavy
jako jsou trpasličí planety, planetky, meteory a komety.
K neposledním patřilo i zobrazení souhvězdí viditelných po
celý rok a dále typická souhvězdí pro každé roční období.
Dospělým i dětem se výstava líbila. Podle vzkazů, které nám
napsali do pamětní knihy, byly obrazy naučné a zajímavé.
Výstavu navštívilo okolo 120 návštěvníků.

Základní umělec
ká škola
Potštát 36
si Vás dovoluje

Od 5. do 13. listopadu probíhala v zasedací místnosti zámku
Potštát obrazová výstava nazvaná „Vesmírný domov pro děti.
Skládala se z 16 obrazů, na kterých byla zobrazena různá
vesmírná tělesa, hvězdy, souhvězdí, planety apod. Obrazy byly
zapůjčeny z Hvězdárny Prostějov, které chceme tímto poděkovat.
První část výstavy seznamovala nejmladší děti (4–10 let)
s místem, kde mají svůj domov, tedy s polohou Slunce
v Galaxii. Další panely je seznámily se změnou velikosti Slunce
v průběhu jeho existence a s porovnáním velikostí některých
hvězd se Sluncem. Nejobsáhlejší část výstavy byla věnována
planetám naší sluneční soustavy, především Zemi. Názorně byl
ukázán princip střídání dne a noci i ročních období. Objasněno
bylo také střídání fází měsíce, připomenuta byla i přistání lidí
č. 6/2013 – prosinec

pozvat na

KO N C E R T Y
v
A DV E N T N Í M
ČASE
Účinkují:

žáci, učitelé a
soubory ZUŠ Po
tštát
Koncerty se us

kuteční:
čtvrtek 5. pros
ince 2013 v 18
.30 hodin
ve školní jídelně
ZŠ a MŠ Střítež
nad Ludinou
čtvrtek 19. pros
ince 2013 v 18
.30 hodin
v sále potštátské
ho zámku

strana 9

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

ZAHRADNÍKŮV ROK V MŠ
V měsíci říjnu byl hlavním tématem všech činností Košík plný
zdraví,a tak děti ovoce a zeleninu nejen pozorovaly,ale také
poznávaly všemi smysly. S didaktickými pomůckami děti hrály
poznávací hry,nakrájely si ovoce a připravily jednohubky, které
donesly ochutnat i školákům. Vyráběly ježky z brambor i
papírové dýně a mrkve. Jeden den jsme si všichni zahráli na
zahradníky a pracovali s lopatkou, sbírali do košíku jablka,
z ovocného stromu trhali různé druhy ovoce a pochutnali si i na
sladkých hruškách od Ondráška Kubici a na jablkovém závinu.
Toto pestré téma jsme zakončili Bramboriádou, ve které děti
otiskovaly bramborová razítka,vozily brambory v nákladním
autě po vytyčené trase,bramborou házely i koulely,a také si
připomněly několik známých básniček. Děti nejen soutěžily,
ale také si zopakovaly své vědomosti o pěstování, sklizni
i užitku brambor. Pochutnaly si na bramborových lupíncích
i vařených bramborách s omáčkou k obědu.
Kolektiv MŠ Potštát

STRAŠIDELNÝ DEN V MŠ
Čas dlabání dýní, strašidelných převleků a soutěží již opět po
roce zavítal do naší školky, která se na jeden den zahalila do
strašidelných úkolů a soutěží. Celým dnem děti provázela
čarodějnice, víla a hodná čertice, které v tělocvičně vykouzlily
nelehké úkoly. Všechna malá strašidýlka našla odvahu a s nadšením přenášela pavouky na pavučinu,probouzela bílá strašidla, koulela těžkou dýni po lavičce, sbírala jedovaté houby,
létala s netopýrem a hledala stejné tvary dýní. Po splnění všech
strana 10
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úkolů nastalo velké čarování. Čarodějnice, víla i čertice svým
tajemným zaříkáváním vykouzlily pro děti plný hrnec dobrot se
sladkými pavouky, žížalami i upířími zuby. A všichni jsme si
také velmi pochutnali na sladkých netopýrech a strašidlech,
která nám upekla babička od Dominičky Sedláčkové, paní
Nováková. Moc děkujeme!
Kolektiv MŠ Potštát
č. 6/2013
č. 2/2013
– prosinec
– duben
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Potštát v proměnách času 5
Dnes budu jen velmi stručný, aby tento soubor nezabíral mnoho cenného místa na
stránkách Potštátského Zpravodaje. Proto jen v letu pár historických pohledů na naše
město v proměnách času. Poznáte tyto historické záběry? Žádné z vyobrazených míst,
již na Potštátě nenajdete.
Do příštích let, chci popřát Potštátu
a jeho obyvatelům mnoho zdaru
a hezky prožité chvile
ve svém rodném městě.
Zdraví Vás Aleš Peroutka

č. 5/2013 – říjen
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POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ – dvouměsíčník 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 27. 11. 2013.
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