Potštát a okolí

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J
www.potstat.cz

č. 2/2014 – duben

ZŠ a MŠ Potštát
Vás zve na

Školní večírek
tentokrát ve stylu

dne 11. 4. 2014 od 20.00 hodin
v sále potštátského zámku.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Kalej.
Program:
prezentace žáků 9. ročníku
country tance

Vstupné 80,- Kč
Bohaté občerstvení zajištěno!

č. 2/2014 – duben
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POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e
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 24. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 22. 4. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 16,30 hodin.

Usnesení
z 22. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 18. 2. 2014
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky – p. Ladislavy Maršálkové
2) Kontrolu usnesení
3) Zprávu o činnosti v obecním lese za rok 2013 a plán práce
v obecním lese na rok 2014
4) Ceník surového dříví 1. čtvrtletí 2014, prodávaného městem Potštát
5) Žádost o odkoupení pozemku v lokalitě „Modrá hvězda“
6) Žádost o trvalé užívání pozemku p.č. 1158 v k.ú. Potštát –
město, ze dne 20. 12. 2013
7) Žádost občanského sdružení „Rozvoj Potštátska“ o finanční příspěvek
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Smrčka, Ing. Luboš
Maršálek
ověřovatele zápisu : Petr Jahn, MUDr. Karla Hladíková
2) Program jednání s rozšiřujícími body:
a) žádost občanského sdružení „Rozvoj Potštátska“ o finanční příspěvekb) zprostředkovatelská smlouva na
prodej nemovitostí č.p. 31 Potštát, č.p. 39 Kyžlířov
a stavebních parcel v lokalitě „Modrá hvězda“
c) zhodnocení finančních prostředků u Moravského peněžního ústavu
3) Rozpočtové opatření č. 6/2013 ve výši příjmů i výdajů
4 558 146,40 Kč
4) Vyhlášení výběrového řízení a kriteria na poskytování
půjček z FRB města Potštát pro rok 2014
5) Udělení výjimky z počtu žáků Základní školy a Mateřské
školy Potštát na školní rok 2013/2014 – (pro MŠ) s tím, že
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost
6) Dodatek č.3 k nájemní smlouvě Města Potštát s p.
Tomášem Věntusem, o vzájemném bezúplatném užívání
části pozemku a části stavební haly; pověřuje starostu k
podpisu tohoto dodatku
7) Navýšení částky rozpočtu na opravu místní komunikace
o 200 000,- Kč (opěrná zídka, kanalizace, veřejné osvět-
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lení k p. Čejkovskému)
8) Smlouvu s fy Metalšrot Tlumačov na odběr kovového odpadu pro rok 2014; pověřuje starostu k podpisu této
smlouvy
9) Vypracování projektové dokumentace na Energetické
úspory HZS Potštát fy ASA EXPERT; pověřuje starostu
k podpisu smlouvy na vypracování PD s touto firmou
10) Začlenění správního území Potštátu do působnosti MAS
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko na roky
2014–2020; pověřuje starostu k podpisu smlouvy o spolupráci s MAS
11) Požadavek občanů – odjezd autobus. linky ve 21.00 hod
z Potštátu do Hranic; pověřuje starostu k projednání
tohoto požadavku s aut. firmou ARIVA MORAVA
12) Finanční příspěvek pro Církevní dětský domov Emanuel
Stará Ves ve výši 10 000,- Kč; pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o poskytnutí tohoto finan. příspěvku
13) Finanční příspěvek pro SDH Potštát ve výši 40 000,- Kč
14) Ceny obvyklé pozemků dle katastrálního území v působnosti obce Potštát pro rok 2014
15) Napojení inženýrských sítí ke stavebním pozemkům v lokalitě „Modrá hvězda“ – vodovod, kanalizace
16) Záměr na pronájem pozemků p.č. 697 a p.č. 682 v k.ú.
Potštát – Horní Předměstí
17) Stažení bodů č. 23,24,25,26,28 z jednání – záměry na
pronájem částí pozemků p.č. 1118 v k.ú. Potštát – město,
p.č. 845/14 v k.ú. Boškov, p.č. 897 v k.ú. Potštát –
město, p.č. 259/2 v k.ú. Kovářov u Potštátu, p.č. 1160 v
k.ú. Potštát – město
18) Záměr na pronájem pozemků p.č. 18 a p.č. 21 oba v k.ú.
Kovářov u Potštátu
19) Výši finančních nákladů na vybudování přístřešku v lokalitě Harta – 16 000,- Kč
20) Stažení bodu z jednání – Zprostředkovatelská smlouva
na prodej nemovitosti č.p. 31 Potštát, č.p. 39 Kyžlířov
a stavebních pozemků v lokalitě „Modrá hvězda“

č. 2/2014 – duben

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne
10. 3. 2014
2) Prodej bytového domu č.p. 39 na pozemku p.č. 163 v k.ú.
Kyžlířov za cenu 1 500 000,- Kč
3) Žádost o změnu Územního plánu města Potštát na
částech pozemků p.č. 1719, p.č. 1720, p.č. 1721, p.č.
1136/1, p.č. 1725, p.č. 1726, p.č. 1727, p.č. 1739, p.č.
1740, p.č. 1741, p.č.1757, p.č. 986 v k.ú. Lipná pro
výstavbu větrných elektráren
4) Žádost o trvalé užívání pozemku p.č. 1158 v k.ú. Potštát –
město ze dne 20.12.2013

5) Zhodnocení finančních prostředků města u Moravského
peněžního ústavu
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1) Místostarostovi města – svolat schůzku zastupitelů města
a členů bytové komise za účelem stanovení dalšího postupu při prodeji bytovédomu č.p. 39 v Kyžlířově a prodeji
dalších nemovitostí ve vlastnictví města Potštátu.
Termín: do 20. 3. 2014
V Potštátě dne 20. 2. 2014
Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Karel Galas
starosta města

22. SPOLEČENSKÝ PLES 2014
V sobotu 22.února se na Potštátě tancovalo. Konal se již
22. Společenský ples města Potštát. Zahájení se ujal starosta
města p. Karel Galas, který návštěvníkům popřál příjemnou
zábavu. Je u nás zvykem, že ani na jednu písničku není parket
prázdný. Letos to nebylo jinak. Již od první písničky byl parket
plný. Návštěvníky celým večerem provázela hranická skupina
Domeza. O program také bylo postaráno. Představil se nám
p. Pavel Roller se svou bublinovou show, která měla název
Čarování s bublinami. Postupně nám předvedl bubliny obřích
rozměrů, kouřové nebo dokonce i bubliny ve tvaru krychle. Do
představení byli zapojeni i diváci, které pan bublinář zavřel do
velké bubliny. Plesat přišlo 181 návštěvníků. Ukončení plesu
bylo až v pozdních ranních hodinách. Chtěli bychom poděkovat členům skupiny Domeza za příjemně strávený večer, panu
Rollerovi za bublinovou show, dále členům SDH za pořádkovou hlídku; v neposlední řadě manželům Paličkovým, kteří nám
darovali materiál na výzdobu sálu, a také všem sponzorům .

Děkujeme a příští rok na viděnou.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V sobotu 8. března se sál potštátského zámku zaplnil maskami.
Město Potštát zde uspořádalo maškarní karneval. Stáří masek
bylo od nuly po dvanáct let. Když už byly všechny masky
připravené, začala promenáda. Rodiče, babičky, dědečkové
a tetičky mohli hodnotit ty nejkrásnější masky ve třech
kategoriích. Celým odpolednem děti provázel šašek, Rumcajs
s Mankou a zdravotní sestřička, kteří dětem připravili bohatý
program her a soutěží, za které děti vždy dostaly sladkou
odměnu. Hodnocení masek bylo letos velice obtížné, všem to
totiž moc slušelo. I ty masky, které nebyly ohodnoceny, dostaly
malou odměnu. Všichni přítomní se dobře bavili a tančili za
doprovodu DJ Paťase až do pozdních odpoledních hodin. Naše
poděkování patří nejen rodičům za krásné masky, ale i sponzorům za jejich dary. Děkujeme.
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POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J
SDH Potštát uspořádalo
dne 8. 3. 2014 tradiční

VODĚNÍ MEDVĚDA
na Potštátě a Kovářově.

Starosta města, ZŠ a MŠ Potštát, ZUŠ Potštát, SDH Potštát a podnikatelé zvou
občany, rodáky a přátele města Potštát na

19. POTŠTÁTSKÉ SLAVNOSTI
Konané ve dnech 13.–14. června 2014 v podzámčí

ŠIBŘINKY 2014
Spolek Kudy z nudy Potštát uspořádal v sobotu 22. 3. 2014
v sále zámku Potštát již 3. maškarní bál pro dospělé. Letošní
Šibřinky se nesly v duchu zimních olympijských her.
Promenádu odstartovaly sportovkyně s pochodní. Jakmile
začal plápolat olympijský oheň, představilo se několik
výborných českých i zahraničních sportovních talentů.
Členové Kudy z nudy letos poprvé do programu přidali také
českou tradici. Pochovávali basu a vše jim posvětil svěcenou
vodou pan farář. Loučení s basou piv nenechalo naše kluky
chladnými a mnohým z nich tekly slzy jako hrachy.
Překvapením večera bylo vystoupení jeptišek, tentokrát v podání děvčat z našeho spolku, která to na parketě pořádně

rozjela. Masek přišlo několik desítek, všechny byly originální
a nápadité. U diváků to vyhrála na prvním místě kráva Milka, na
druhém místě se umístily pastelky a na třetím Marfuša,
Nastěnka, Ivánek a dědeček Hříbeček. Putovní pohár Kudy
z nudy si do své bažiny odnesl Shrek se svou ženou Fionou.
Celý večer nás hudebně doprovázeli Karel a Olga. Moc
děkujeme všem sponzorům za krásné ceny. Velký dík také
posíláme holkám u vstupného a všem, kteří se po celou akci
starali o šenk!
Už teď se těšíme na další ročník Šibřinek!
Kudy z nudy Potštát

Výzva pro zájemce
Potštátské slavnosti se letos budou konat
13.–14. 6. v podzámčí.
Vyzýváme tímto místní podnikatele a občany, kteří by
měli zájem o umístění svého prodejního stánku na této
akci, aby se přihlásili na Městském úřadě Potštát osobně
nebo na tel. čísle 581 624 275 do 15. 4. 2014.

Svoz velkoobjemového odpadu
Potštát 17. 5. 2014
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Kyžlířov
Lipná
Kovářov
Potštát
Boškov

8,00 – 8,45
9,00 – 9,45
10,00 – 10,45
11,00 – 12,00
12,15 – 13,00

č. 2/2014 – duben
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MĚSTO POTŠTÁT a SDH POTŠTÁT

Vás zvou na

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

který se bude konat ve středu 7. května 2014.
Seřazení bude v 19.30 hodin u zámku,
odkud průvod půjde k pomníku padlých.
Na fotbalovém hřišti bude připraven táborák, pečené makrely

a další občerstvení.

Milé maminky a babičky
u příležitosti letošního

DNE MATEK
Vás srdečně zveme na přátelské setkání,
které se uskuteční
v pátek 9. května 2014 v sále zámku
od 14.00 hodin.
Je pro Vás připraven kulturní program,
malé občerstvení a dárek.
V programu vystoupí
Mlynářská kapela „Nejistota“
Ke zdárnému průběhu setkání
potřebujeme vědět, zda Vás naše nabídka
oslovila a akce se zúčastníte.
Žádáme Vás o závaznou přihlášku
na tel. čísle 581 624 275 nebo osobně
na MěÚ Potštát do 2.5.2014
Za zájem Vám děkujeme
a těšíme se na setkání.

č. 2/2014 – duben
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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
MALÁ ZIMNÍ OLYMPIÁDA ANEB „ŽILI JSME SOČI“
Každý rok v měsíci únoru pořádáme pro naše děti sportovní
soutěž O nejvšestrannějšího sportovce. Letos – v měsíci
22. zimní olympiády v Soči – jsme se rozhodli udělat změnu
a vymysleli jsme proto Malou zimní olympiádu.
Po nástupu v tělocvičně jsme nejprve vzdali hold všem našim
úspěšným olympionikům (a to jsme ještě nevěděli, že zdaleka
není všem medailím konec!). Poté byly děti seznámeny s jednotlivými stanovišti, z nichž každé bylo patřičně označeno
a olympijsky ozdobeno. Letos žáci závodili v šesti – zimních –
disciplínách: skoky na lyžích bez lyží, biatlon, sáňkování,
rychlobruslení na jedné brusli, běh na lyžích, slalom na lyžích.
Všichni se opravdu snažili o co nejkvalitnější výkon, malí i velcí.
Ale jak už to na velkých závodech bývá, vyhrát může jen ten
nejlepší. A ti nejlepší pak dostali pravé medaile a diplomy.
Ostatní pak sladkou drobnost za účast.
Soutěže se zúčastnilo 50 žáků 1. i 2. stupně, a to ve čtyřech
kategoriích. Uvedu nyní jen první místa v jednotlivých disciplínách:
1. kat. – 1. ročník: Bartoš, Šícha, Bartoš, Podešvová,
Herzigová, Šícha, Podešvová,
Podešvová.
2. kat. – 2. a 3. roč.:Jeřábek, Parma, Hudeček, Kubová,
Jeřábek, Hudeček.
3. kat. – 4.–6.roč.: Faxová, Faxová, Parmová, Machala,
Machala, Faxová.
4. kat. – 7.–9.roč.: Podešva, Podešva, Passingerová,
Podešva, Passingerová, Podešva.
Tato soutěž nebyla to jediné, čím jsme si připomínali
olympiádu v Soči. Olympijská myšlenka prolínala i jinými

předměty. Např. v matematice žáci vymýšleli pro svého
kamaráda slovní úlohu na olympijské téma. Ve čtení zase
pracovali ve skupinkách, v nichž „studovali“ informace týkající
se olympiády a následně proběhl test ano–ne ve dvojicích –
samozřejmě o ceny. Také o přestávkách si děti mohly krátit čas
deskovou olympijskou hrou. A každý den ráno to nejlepší –
shrnutí, co se minulého dne na olympiádě v Soči událo, kdo
měl smůlu a kdo naopak kus štěstí, kdo získal medaili a také –
komu budeme držet palce následující odpoledne a večer.
Děkuji všem dětem, které přišly závodit, především velkým z
druhého stupně, kteří nám tímto udělali obrovskou radost. Dík
patří i učitelům, kteří se starali o svá stanoviště a byli nestranní
ve svých hodnoceních.
Mgr. Martina Hollasová

SUPERSTAR
V pátek 14. 3. 2014 jsme v naší školce uspořádali pěveckou
soutěž SUPERSTAR. Skvělá moderátorka MISSIS Úžasná
představila všem soutěžícím hvězdnou porotu – z Prahy k nám
přijela Margareta, z Ameriky Marge a ze Španělska Jasmína
(všechny naparáděné v luxusních modelech) a soutěž mohla
začít. Slavnostního zahájení se ujala Nikola Huňová, která je
vítězkou mnoha pěveckých soutěží, a ta nám zazpívala
pohádkovou písničku Když se načančám. Pak už našly odvahu
i školkové děti, aby předvedly své pěvecké schopnosti a zazpívaly před porotou do mikrofonu! Všechny děti byly moc šikovné
a zasloužily si vysoké bodové ohodnocení!
Zpestřením programu byla rappová verze hitu Skákal pes v podání poroty – což vyvolalo u dětí ovace a bouřlivý potlesk! Ale
soutěž byla především o zpívání a i když všichni soutěžící
obdrželi diplom a píšťalkové lízátko, přece jen jsme po dlouhém
rozhodování vyhlásili za vítěze Lucinku Smýkalovu, která zpívala

strana 6

písničku Červená řeka a Ondráška Kubicu, který zazpíval Na
Okoř je cesta! Všem dětem blahopřejeme ke krásným výkonům
a hlavně k odvaze, s jakou se do soutěže pustily.

č. 2/2014 – duben
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NÁVŠTĚVA Z LESA ZAVÍTALA DO MATEŘINKY NA POTŠTÁTĚ

Na besedu o lese a myslivosti se už naše děti moc těšily! Od
rána se ptaly, co jim asi lesníci přivezou ukázat. A když do
školky přišli naši dva známí kamarádi, děti pozorně naslou-

chaly, občas svými všetečnými a legračními otázkami pány
lesníky přivedly do rozpaků, rozesmály je, ale také překvapily
svými znalostmi o přírodě. Povídali jsme si, co se děje v lese
v různých ročních obdobích, proč se musíme starat o les
a zvířátka a jak se máme chovat v přírodě. Poznávali jsme
stromy, rostliny, lovecké trofeje a vábničky. Velkým zážitkem
pro všechny z nás byla ukázka vábení zvěře. Největší úspěch
sklidilo rochání daňka, které jsme si všichni vyzkoušeli. (A pro
děti to byla zábava po celý zbytek dne a ze školky se ozývaly
ještě dlouhou dobu nevšední zvuky!) Zajímavá byla také
prohlídka zbraní, nábojů a pozorování dalekohledem. Lesníci si
pro naše děti připravili i úkoly a hádanky, za které každý
dostával odměny. A aby naši přátelé z lesa neodešli s prázdnou, děti jim na závěr zazpívaly písničky o myslivcích a poděkovaly za hezké povídání. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat VLS Lipník nad Bečvou za krásné dárečky pro děti
a také pánům lesníkům za zajímavé povídání a těšíme se na
další návštěvu.
Kolektiv MŠ Potštát

PLETENÍ Z PAPÍRU
Odpoledne 11. 2. 2014 se zase pletlo
v knihovně z papíru. Sešli se pletařky od
8 do 60 let .
V příjemné atmosféře jsme si znovu ukázali
jak si uplést třeba košíček. Velice šikovná
byla i děvčata, která si to vyzkoušela
poprvé. Nadšení z výrobků bylo tak velké, že
dne 8. 4. 2014 máme dohodnutý další
kurz, tentokrát kroucené pletení, zaměřené
na velikonoční dekorace.
Zváni jsou nejen další šikovné pletařky,
ale i ti, co se chtějí jen podívat.

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2014
V rámci celostátní akce „Březen měsíc čtenářů“ byla dne 4. 3. 2014 v knihovně Potštát připravena
ukázka starodávného tisku z výšky na dřevěném lisu.
Během celého dne si mohli návštěvníci vyslechnout odborný výklad pana Romana Prokeše
od vzniku tisku, včetně ukázky odlévání písmenek, až po vlastnoruční vytištění obrázku dle
vlastního výběru.
Dopoledne se v knihovně vystřídali žáci prvního stupně ZŠ a odpoledne 6. + 7. třída v rámci
pracovního vyučování. Od 14 hodin si tisk vyzkoušeli také dospělí návštěvníci knihovny. Každý si
odnesl domů vytištěný obrázek a věříme, že i zajímavý zážitek.
Pozvání na tuto akci jsme prezentovali na webových stránkách města Potštát a k našemu velkému
překvapení se do knihovny dostavili reportéři televize Prima, která reportáž téhož dne odvysílala
v odpoledních zprávách.
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Přijímání žáků ke studiu
na Základní uměleckou školu Potštát
pro školní rok 2014/2015
Vážení rodiče,
hledáte pro své dítě smysluplnou náplň volného času?
Přihlaste jej do Základní umělecké školy Potštát.
ZUŠ Potštát přijme nové žáky ke studiu hudebního oboru ve školním roce 2014/2015.
Hlásit se mohou děti, které navštěvují základní a střední školu, v odůvodněných případě je možné také přijmout děti
pětileté navštěvující školu mateřskou.
Podmínkou pro přijetí jsou základní předpoklady a především zájem o zvolený obor – nástroj.

CO PŘINÁŠÍ STUDIUM NA ZUŠ?
•
•
•
•
•
•
•

Umělecké vzdělání pod vedením zkušeného a kvalifikovaného pedagoga.
Rozvoj estetického cítění, obohacení vnitřního světa dětí.
Správné nastavení žebříčku hodnot.
Vytváření soustavných, uvědomělých pracovních návyků a dovedností.
Uvědomění si hodnoty práce vlastní a práce ostatních lidí.
Tříbení společenského chování při veřejných vystoupeních.
Posilování soustředěnosti při práci a v okamžiku výkonu.

DALŠÍ VAZBY NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU:
Absolvování některého stupně a oboru ZUŠ je nejlepším, v některých případech nutným předpokladem pro přijetí na další
stupeň škol, především uměleckého a pedagogického směru.

SMYSLUPLNĚ STRÁVENÝ VOLNÝ ČAS DĚTÍ.
Možnost prezentovat výsledky své práce při veřejných akcích školy (soutěže v ČR i mezinárodní, koncerty v ČR i zahraničí,
zájezdy do zahraničí).

PRÁCE NA PROJEKTECH:
1/ enviromentální vzdělávání Toulky s loveckou hudbou
2/ mezinárodní projekt Hudba nezná hranic (Slovensko, Polsko, Ukrajina)
Zápis nových žáků do hudebního oboru bude probíhat ve dnech od pátku 4. dubna do pátku 20. června 2014, vždy od
13:00 hodin do 16:30 hodin v budově ZUŠ Potštát a na dalších místech poskytovaného vzdělávání ve Stříteži nad Ludinou
(pondělí – pátek)vždy od 13.00 hodin do 16.00 hodin, Partutovicích (úterý – pátek) vždy od 13.30 – 15.30 hodin a Olšovci
(pátek) vždy od 13.00 – 16.00 hodin.
Pro školní rok 2014/2015 nabízíme v hudebním oboru výuku přípravného studia, kde v předmětu Přípravné studium Se
Sněhurkou k hudbě prostřednictvím nejrůznějších hravých aktivit, přibližujeme dětem od 5-ti let svět hudby a rozvíjíme
hravou formou jejich hudební schopnosti.
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V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 BUDEME V HUDEBNÍM OBORU VYUČOVAT:
• Vzdělávací zaměření – hra na klávesové nástroje
Studijní zaměření – klavír, keyboard, varhany
• Vzdělávací zaměření - hra na akordeon
Studijní zaměření – akordeon
• Vzdělávací zaměření – hra na smyčcové nástroje
Studijní zaměření – housle, kontrabas
• Vzdělávací zaměření – hra na dechové nástroje
Studijní zaměření – zobcová flétna, příčná flétna, lesní roh a přirozený lesní roh, trubka, pozoun, tenor, tuba
• Vzdělávací zaměření – hra na strunné nástroje
Studijní zaměření – klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara
• Vzdělávací zaměření – Sólový zpěv
Studijní zaměření – sólový a komorní zpěv, sborový zpěv
Přijímání ke studiu
Studium na ZUŠ je podmíněné úspěšným absolvováním talentových zkoušek a následně podepsáním přihlášky ke studiu.
Na tyto zkoušky není potřebná žádná příprava, jde pouze o zjištění základních předpokladů a schopností uchazeče.
Požadavky pro hudební obor:
• zpěv lidové nebo národní písně
• hudební sluch (intonace zahraného tónu, rozlišení jednoho a více tónů, vyšší a nižší tón)
• rytmické cítění (zopakování krátkého rytmického úseku)

Základní umělecká škola, Potštát
si Vás dovoluje pozvat
na

Týden otevřených dveří na ZUŠ Potštát
a
pobočkách školy
Střítež nad Ludinou, Partutovice, Olšovec

„ Návštěva u Paní HUDBY“
ve dnech 4. –11. dubna 2014
Potštát
Střítež nad Ludinou (budova č.150)
Partutovice
Olšovec

každý den
každý den
úterý – pátek
pátek

od
od
od
od

12.00 – 17.00 hodin
12.00 – 17.00 hodin
13.30 – 17.00 hodin
13.00 – 16.30 hodin

• máte možnost shlédnout individuální výuku nástrojovou
• být přítomni při výuce sborového zpěvu a souborů
• nahlédnout „pod pokličku“, jak se dělá muzika
• nahlédnout do prostor naší školy, kde Vám budou poskytnuty informace o základním uměleckém vzdělávání
Týden otevřených dveří je určen:
těm, kteří chtějí poznat a dozvědět se o činnosti ZUŠ Potštát
rodičům, kteří zvažují o zapsání svého dítěte do výuky
rodičům, jejichž dítě naši školu navštěvuje
učitelům MŠ a ZŠ hudební výchovy
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METROPOLE OLOMOUC
Základní umělecká škola Potštát
Soubor trubačů VLS ČR, s.p.
divize Lipník nad Bečvou
si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
který se koná u příležitosti
ROKU ČESKÉ HUDBY
a
15. výročí založení souboru trubačů VLS ČR,
s.p. divize Lipník nad Bečvou
V programu vystoupí:
Dětský pěvecký sbor Sluníčko ZUŠ Potštát
Komorní pěvecký sbor ZUŠ Potštát
Potštátské trio
Trubači lesnické školy Liptovský Hrádok,
Slovensko
Trubači VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou
Trubači VLS ČR,s.p. divize Plumlov
Koncert se uskuteční 11. dubna 2014
v 17.00 hodin
v sále potštátského zámku

INFORMUJE O DĚNÍ NA HANÉ
Od počátku ledna 2014 je na internetu nový zpravodajský
portál pro oblast Hané nazvaný Metropole Olomouc. Webové
stránky jsou určené občanům, kteří žijí přímo ve městě,
dojíždějí do něj z okolí, případně Olomouc považují za
přirozené centrum svého regionu.
Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou několikrát denně
aktualizovány zprávy o nejdůležitějších tématech hýbajících
děním na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn kuriozit nazvaný
„Olomoucká nej“, prostor pro glosy a výběr z černé kroniky.
Zcela nově se na portálu objevuje také souhrn kontaktních
údajů na klíčové instituce ve městě, k nimž patří například
zdravotní pojišťovny, úřad práce, finanční úřad a katastrální
úřad. Web rovněž přináší seznam mateřských, základních,
středních a vysokých škol včetně telefonů a emailových adres.
Portál Metropole Olomouc je moderním webem propojeným s
populárními sociálními sítěmi. Jeho zprávy se tak objevují na
Facebooku, Twitter a Google+. Zájemci o nejčerstvější
informace proto nemusejí stránky ani otvírat, stačí se k odběru
novinek přihlásit na některé z těchto sítí.
Případné náměty a připomínky je možné posílat na adresu
redakce@metropole-olomouc.cz. Redakce ráda poskytne
prostor informacím o dění v jednotlivých městech a obcích
včetně spolkového života a tradičních místních akcí. Žádná
akce není tak malá a nevýznamná, aby se o ní nemohlo psát na
portálu Metropole Olomouc.
–mo–

Nabídka služeb – ORBA, ROTAVÁTOROVÁNÍ, PŘÍPRAVA K SETBĚ
Jakub Silný – tel.: 739 661 685

PODĚKOVÁNÍ PANU ALEŠI PERUTKOVI
Děkuji Alešovi Perutkovi za jeho detektivní práci kolem
určení polohy stavení na staré pohlednici z r. 1902. Netušil
jsem, že tento domek stával na mém pozemku, na místě
kolářské dílny mého otce. Ale není o tom pochyb. Na
pohlednici je v pozadí vidět lípa, která tam stojí dodnes,
ovšem je mnohem mohutnější. V lokalitě kolem potoka
Veličky stály čtyři domy. Ve stavení v čísle 149 (dnes
Bartošovo), bydlela vdova Anlaufova s pěti odrostlými dětmi,
čtyři synové a dcera. Rovněž za potokem stála selská
usedlost č. 148, kterou obývala rodina Králova, ta měla dvě
dcery. Starší se provdala za pana Vítka, mladší za Josefa
Huňu. Objekt byl počátkem padesátých let zbourán. Před
potokem je menší rodinný domek čp. 147 (dnes Cvešperovo), tam bydlela babina Sedláčkova s dědou Sedláčkem,
rodiče hospodského Sedláčka, který měl hospodu přes
cestu. No a před potokem v čp. 146 (dnes čp. 163) jsem se
narodil 2. 7. 1945 jako první české dítě po válce já. Stavení
selského typu obývala před námi rodina Viktora Mücka, která
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byla na podzim roku 1946 vysídlena do Německa. Do té doby
bydleli obě rodiny pohromadě. Dílna, která stojí na základech
domku z pohlednice, byla dokončena v roce 1944. Okolí
tvořil dvůr, na kterém stála stodola s přístřeškem, pod kterým
vysychalo dřevo, určené ke zpracování v dílně. Obytnou část
našeho domu jsem prodal v roce 1985 panu Mařecovi. Ten
při oklepávání staré omítky, objevil nad vchodovými dveřmi
do domu vsazený kámen, s vytesaným nápisem Hoffman a
letopočet 1818. Jméno znamená toho, kdo dům postavil a
letopočet, rok dokončení stavby. Z toho usuzuji, že lípa, která
je vidět na staré pohlednici, byla zasazena v tuto dobu. Má
tudíž 196 let. Lípy, které jsou již pokáceny, stály rovněž před
Bartošovým a před Sedláčkovou hospodou. Jako kluk si
pamatuji, že podobné lípy stávaly před každým statkem na
Padesáti Lánech. Ještě jednou Aleši dík za seriál a práci,
kterou děláš pro nás i naše potomky.
Karel Šustek
13. 2. 2014
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Potštát v proměnách času 7.
Dnes přináším fotografii, která je velmi
unikátní z několika hledisek. Za prvé:
pohled na dům jistě všichni dobře znáte,
ale možná někteří vůbec nevíte, kde to
je. Druhou věcí, u které bych se rád
zastavil, je její sdělení. Z této pohlednice
z roku 1902 dýchá jakýsi duch doby.
Lidé na pohlednici se nechali
fotografovat ve svátečním oblečení, aby
prezentovali místo, kde společně bydlí.
Tato pohlednice byla poslána do Vídně.
Takže ve Vídni se někdo koukal na to,
jaké že to na tom Potštátě mají pěkné.
Dům vlevo za lucernou měl číslo
109 a žel, již dnes nestojí. Po válce v něm
bydlel Franz Urban. Dům vedle něj
vpravo, je dům čp 110, dnes č.p.102. Zde
bydlel Franz Herzig se svojí ženou
Hedwigou. Ti byly odsunuti do Německa v roce 1946. Dále pak v tomto domku
žila paní Herzigová Josefa, /manžel Emil/ se svými pěti dětmi, což byla švagrová manželů Herzigových Franze a Hedwigy. Oba bratři Franz i
Emil pocházeli z nedalekých Padesáti Lánů.
Pan Emil Herzig byl jako voják ČS armády v roce 1935 vyznamenán za příkladnou službu.
V tom dokumentu konkrétně stojí napsáno:
Divizní generál Otakar Zahálka,, uděluje Emilu HERZIGOVI vojínu eskadrony vojenské akademie v Hranicích , pochvalný dekret a vyslovuje
POCHVALNÉ UZNÁNÍ ZA ČESTNOU A VĚRNOU SLUŽBU ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ. . V Hranicích 15.září 1935,
Žel, konce války se pan Herzig nedožil. Padl na Ukrajině ve VOBROVE, kraj LEBEDIN dne 28.5.1942. Paní Herzigovou vdovu, jsme
znali jako pracovitou ženu, zaměstnanou u Vojenských lesů. K další obyvatelce domu 110 se ještě vrátím v příštím odstavci.
Jistě jste si všimli, že cesta vedoucí vodorovně směrem k rybníku a cesta k bývalému kinu na pohlednici nemá jako dnes, kamennou
zídku. Je zde travnatý břeh, oddělující obě cesty. Tehdy se tato cesta jmenovala Heřmánská /nebo vedoucí k Heřmánkám/ a cesta šikmá ke
kinu, by se měla jmenovat Hrnčířská. Protože zde byla hrnčířská dílna na čísle 112 nebo 218 kde bydleli příbuzní Justiny Mückové i ona
sama. Dům 112 obýval Kretschmer Oskar. Možná právě onen hrnčíř. Takové historické pojmenování tvoří prostředí malebnějším, když to
nejde zkrášlit jinak. Tohle nic nestojí.
Za zmínku ale stojí, lucerna na dřevěném sloupku. Na Potštátě měli tedy kolem roku 1900 již jakési veřejné osvětlení. Protože
elektrifikace přišla na Potštát mnohem později, byla to lucerna petrolejová s tím, že ji musel obsluhovat obecní sluha nebo ponocný. Ten
míval na starosti různé povinnosti, které souvisely s chodem města. Například dohlížel na pořádek, měl na starosti tohle osvětlení, zavíral
opilce a pobudy do šatlavy, nebo bubnováním na sebe upozornil, aby pak přečetl obyvatelům sdělení Obecní rady. Takový obecní sluha na
Potštátě žil ještě v 60. letech minulého století. Jmenoval se Mlcoch Aloiz z domu č.p. 26. V době mého dětství již nebubnoval. Bylo ho často
v létě vidět, jak sedí na lavičce před domem a kouří neobyčejně dlouhou fajfku. Troubel jeho instrumentu dosahovala od úst až k pasu.
Takovou fajfku neměl nikdo, ani pan Rudolf Kroutil z domu č.p. 84 dnes 106. Ten měl ve vyřezávaném stojanu s dubovými listy nad postelí
několik dýmek různých délek, ale takhle dlouhou měl jedině pan Mlcoch. Však se také proslavila v divadelní hře „Zlatá husa“, kde z ní
účinkující chlapec pokuřoval drť ze sušeného heřmánku.
Zajímavá postavička našeho dětství byla další obyvatelka domu č.110,/102/ paní Justina Mücková rozená Kubalová. Byla to žena těžce
zkoušená životem, kterou silně poznamenala válka. Její muž Leopold se nevrátil z fronty, přesto, že válku přežil. Zůstal v Belgii. Proto její
nejškaredější nadávkou bylo... „táhni do Belgie“. To ji natolik pošramotilo psychiku, že nesnášela, aby jí někdo pozdravil. „dobrý den“. Z výše
uvedených důvodů pro ni nebyl žádný den dobrý a tak si i takový slušný pozdrav vyložila po svém. V její přítomnosti jsme měli jistotu, že nás
za pozdravení trefí kamenem do hlavy, nebo mezi lopatky. V tom byla velmi zručná. Při vší úctě k ní, ale musím říci, že nebyla nijak zlá a
podobně jako pan Mlcoch sloužila, aniž by to od ní někdo žádal, jako jakýsi „obecní sluha“. V zimě časně ráno posypala zledovatělé
chodníky směrem ke škole, do mlékárny a také ke kinu, aby nikdo neuklouzl. Před válkou v kině, tehdy Dělnickém domě, sloužila jako
správce. Dnes by si jistě zasloužila úctu, protože tohle nedělá zlý člověk. Tím bych jí chtěl tady za obyvatele Potštátu poděkovat. In
memoriam .
Hezký den přeje AP
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Umisťování, povolování a užívání vybraných staveb, podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb

3. DÍL
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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 29. 3. 2014.
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