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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 2. veřejné jednání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 12. 2. 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 17:00 hodin.

Usnesení
z 1. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 16. 12. 2014
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Určení zapisovatelky – paní Lucie Malinová
2. Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2013/2014, bez
připomínek
3. Cenové nabídky na zpracování projektů společnosti ASA
EXPERT
4. Stížnost pana ing. Vratislava Dočkalíka z 1. 12. 2014
5. Možnost poskytnutí dotací místním spolkům a organizacím dle platné směrnice města Potštát v r. 2015.

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1. návrhovou komisi: Ing. Miroslav Pazlar, Mgr. Martina Jeřábková
ověřovatele zápisu: Petr Bureček, Roman Cvešper
2. Program jednání s rozšiřujícími body:
bod.č. 31: poskytnutí dotací místním spolům a sdružením
a bod.č. 32: Dodatek ke smlouvě o dílo č. 114 312 s firmou THERM
3. Stažení bodu jednání č. 3 (Jednací řád Zastupitelstva
města Potštát) z jednání ZMP
4. Rozpočet města Potštát na rok 2015.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2014 v příjmech a výdajích
v celkové výši 4 759 935,86 Kč.
6. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
7. Jmenování dalšího oddávajícího ing. Luboše Maršálka,
MBA.
8. Termíny jednání ZMP (dle předloženého návrhu) v r. 2015.
9. Poskytnutí půjčky z FRB paní Ladislavě Maršálkové ve výši
30 tis. Kč.
10. Dofinancování mzdových prostředků ZŠ a MŠ ve výši
16 578,- Kč.
11. Stanovení obvyklých cen pozemků dle katastrálního území města Potštát v r. 2015 s platností od 1. 1. 2015 dle
předloženého návrhu.
12. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1403 ost. pl. o výměstrana 2
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ře 208 m , parc. č. 1441 ost. pl. o výměře 327 m , oba
v k.ú. Potštát-Dolní Předměstí, obec Potštát, pozemky
parc.č. 667 ost.pl. o výměře 1 887 m2 a parc.č. 1892 ost.
pl. o výměře 323 m2, oba v k.ú. Potštát-Horní Předměstí,
obec Potštát, pozemky parc. č. 1245/2 ost. pl. o výměře
55 m2, parc. č. 1245/3 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č.
1264 ost. pl. o výměře 2 632 m2, vše v k.ú. Potštát-město,
obec Potštát a pozemek parc. č. 2021 ost. pl. o výměře
1 448 m2 v k.ú. Kyžlířov, obec Potštát, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
města Potštát, IČ: 00301795, za podm., že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemků parc.
č. 1384 zahrada o výměře 150 m2, dle geometrického
plánu č. 91-109/2013 ze dne 11. 11. 2013, pozemek parc.
č. 1384/2 ost. pl. o výměře 150 m2, v k.ú. Potštát-Dolní
Předměstí, obec Potštát, pozemku parc. č. 1914 ost. pl. o
výměře 62 m2, v k.ú. Potštát Horní Předměstí, pozemku
parc. č. 1087 ost. pl. o výměře 201 m2, parc. č. 1156/1 ost.
pl. o výměře 147 m2, parc. č. 1193 ost. pl. o výměře 45 m2,
vše v k.ú. Potštát město, obec Potštát, vše z vlastnictví
města Potštát, IČ 00301795, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje i Zastupitelstvo města Potštát schvaluje toto
bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí.
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Smlouvy bude zpracovávat Mgr. Věra Malinová, odbor
majetkový a právní Krajského úřadu Olomouckého kraje.
13. Starostu města zástupcem pro jednání o ÚP města
Potštát. Zastupuje místostarosta.
14. Zástupce města do Rady školy, Petr Bureček, Libor Pernička, Mgr. Ivana Stískalová.
15. Stanovy dobrovolného svazku obcí mikroregionu
ROZVODÍ, doplněné o ustanovení z § 50 zákona č.
128/2000 Sb., týkající se schvalování účetní uzávěrky.
č. 1/2015 – únor
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16. Prodej pozemku parc. č. 1601/2 a 1601/3 panu Marku
Vítovskému a paní Blance Vítovské v k.ú Potštát-Horní
2
Předměstí, za cenu 100 Kč/ m , a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
17. Stažení bodu č. 18 (Směna pozemku p.č. 1158 za část
pozemku p.č. 1238 v k.ú. Potštát město) z jednání ZMP.
18 Záměr na prodej pozemku parc. č. 1091 v k.ú. Potštát
město.
19. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 814
v k.ú. Potštát- Dolní Předměstí.
20. Strategický plán rozvoje města Potštát do roku 2020.
21. Směrnici č. 21/2014 upravující dispozice s nemovitostmi
ve vlastnictví města Potštát.
22. Příspěvěk 10 000,- Kč pro rok 2015 na provoz Církevního
dětského domova Emanuel Stará Ves.
23. Záměr na prodej pozemku a stavby parc. č. st. 25 v k.ú.
Boškov za cenu 150 tis. Kč.
24. Záměr na prodej pozemku parc. č. 814 v k.ú. Potštát-Dolní
Předměstí za cenu obvyklou.
25. Stažení bodu č. 30 (Smlouva o odečítací a rozúčtovací
službě) z jednání ZMP.
26. Uzavření Dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo č. 114312
s firmou Therm a pověřuje podpisem starostu města.

3. Žádost pana Vachníka a paní Vachníkové o změnu
územního plánu města Potštát.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1. Starostovi města projednat návrh Jednacího řádu zastupitelstva města Potštát s orgánem dozoru.
2. Starostovi města svolat místní šetření (jednání) ve věci
směny části pozemku p.č. 1158 za část pozemku p.č.
1238 v k.ú. Potštát město.
3. Starostovi města do příštího jednání ZMP zabezpečit další
nabídky na zpracování projektové dokumentace a žádosti
o dotace na akce:
• Multifunkční (víceúčelové) hřiště v Kyžlířově
• Energetické úspory (energetický audit) jídelny ZŠ
v Potštátě
• Energetické úspory (nergetický audit) bytový dům č. 23
v Potštátě
4. Starostovi města projednat s panem Dočkalíkem jeho
stížnost na neoprávněné užívání pozemku v jeho
vlastnictví městem Potštát.
5. Místostarostovi projednat smlouvu s firmou Techem o
odečítací a rozúčtovací službě.
V Potštátě dne 16. 12. 2014

Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1. Prodej pozemku parc. č. 1601/2 a 1601/3 panu Marku
Vítovskému a paní Blance Vítovské v k.ú Potštát-Horní
Předměstí, za cenu 50 Kč/ m2 a za cenu 150 Kč/ m2.
2. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č.
1782/3 v k.ú. Kyžlířov.

René Passinger
starosta města

Ing. Luboš Maršálek, MBA.
místostarosta

Usnesení
z mimořádného veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 30. 12. 2014
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1. návrhovou komisi: Ing. Miroslav Pazlar, Mgr. Martina
Jeřábková
ověřovatele zápisu: Petr Bureček, Roman Cvešper
zapisovatelka: Ladislava Maršálková
2. Program jednání s rozšiřujícími body:
bod.č. 5: smlouva č 14185494 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR
bod.č. 6: Zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
3. Smlouvu o dílo č. 02/2015 na restaurování Sousoší
Ukřižování, sv Jan Sarkander a sv. Jan Nepomucký na
náměstí, parc. č. 1227, k.ú. Potštát Město.
4. Pořízení hracích prvků na hřiště do Kovářova a Lipné
v ceně 56 870,- Kč na jedno hřiště.
5. Rozpočtové opatření č. 5/2014 ve výši 113 740,- Kč na
straně příjmů i výdajů.

č. 1/2015 – únor

6. Smlouvu č. 14185494 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
pro Mikroregion Hranicko a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
7. Způsob a zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu – kovy, v rámci velkoobjemového
a nebezpečného odpadu.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1. Místostarostovi do příštího ZMP předložit návrh na způsob zajištění a soustřeďování biologicky rozložitelného
odpadu.
V Potštátě dne 30. 12. 2014
René Passinger
starosta města

Ing. Luboš Maršálek, MBA.
místostarosta
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V Potštátě dne 21. 1. 2015
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
dovolte mi, abych Vám Všem popřál správné nakročení do
dalšího roku 2015, hodně úspěchů v profesním i osobním
životě, spoustu radosti a štěstí, co nejméně starostí a hlavně
hodně zdraví. Školákům ve školách samé dobré známky.
Od čtvrtku 11. 10. 2014 funguje v Potštátě nově zvolené
zastupitelstvo města. Současné zastupitelstvo je tvořeno převážně z nových členů. Všichni zvolení děkují a váží si projevené
důvěry svých voličů a na důkaz této důvěry v souladu s platnými zákony ČR složili slib, ve kterém se zavazují, že svou funkci
budou vykonávat svědomitě a v zájmu města Potštátu.
K oboustranné spokojenosti občanů a zastupitelů obce je
zapotřebí aktivní spolupráce a hlavně komunikace. Proto
žádám a vyzývám Vás, kteří máte jakékoli podněty k řešení,
nebo Vás, kterým nechybí nápady, jak obohatit a zkvalitnit život
v obci, nezdráhejte se a komunikujte s námi. Všem nám jde
přeci o společnou věc, o zajištění spokojeného a plnohodnotného života v obci.
Začátek letošní zimy připomínal jarní dny, ušetříme za pohonné hmoty. Obecní zaměstnanci prováděli opravu a údržbu
vozového parku a všeho nářadí, provádí úklid v městských
lesích a prostorách zámku. V kanceláři obecního úřadu jsme
začali zpracovávat inventury, bilance a konečné uzávěrky.
Proběhlo veřejné výběrové řízení na nového referenta

stavebního úřadu, ze sedmi uchazečů byl vybrán pan Igor
Šomský. Dále proběhlo veřejné výběrové řízení na místo
referenta vnitřní správy, z jednadvaceti uchazečů byla vybrána
slečna Hana Králíková. Místo lesního hospodáře a hajného
bylo nahrazeno panem Ing. Jaroslavem Šindlerem. Na místo
vedoucího VPP a zaměstnanců údržby městského úřadu byl
přijat pan Radim Pokorný. Z výše uvedených pracovních změn
Vás žádám o trpělivost při vyřizování žádostí.
Během letošního roku 2015 je nutné připravit projekty, se
kterými je možné dosáhnout na dotace. Do konce roku 2014
byla podána žádost o dotaci na restaurování tří soch sv. Jana
Nepomuckého, sv. Jana Sarkandera a kříže na Bočkově nám.
rozpočet 550.000,-Kč. Dále jsme stihli podat žádost o dotaci
na kulturní akce roku 2015. Byla podána žádost o územní řízení
na vodovod Lipná.
Na Vaše časté dotazy, „kdy se začne s vodovodem v Lipné?“
opakuji odpověď. Záleží na vyhlášení dotačního titulu, který by
tento velký projekt zafinancoval. Zjednodušeně řečeno, pokud
nebude dotace, nezačneme s vodovodem.
Připravujeme také program společenských, kulturních i sportovních akcí, abychom se mohli opět setkávat, společně se
bavit a smát se.
O dalším Vás budu informovat zase příště.
René Passinger,
starosta města

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Potštát, Boškov, Kyžlířov, Kovářov, Lipná
Celkem bylo vybráno 36.717,- Kč

PŘEDVÁNOČNÍ DOPOLEDNE
Již po páté se nesly Potštátem koledy. Tentokrát v podání
dechového souboru „Hraničáci“ a místního chrámového sboru
pod vedením pana učitele Karla Kotrly. Lidé se sešli před
zámkem, aby ochutnali domácí zabíjačku pana Josefa Otrusiny
a grilovanou kýtu, nakoupili vánoční stromky, dokoupili poslední
vánoční drobnosti a zahřáli se svařákem a medovinou. Náš dík
patří nejen místním šikovným prodejcům, ale i dechovému
souboru „Hraničáci“ a chrámovému sboru. Děkujeme!

Upozornění občanům!!
V zimním období dochází k odklízení sněhu traktorem
s radlicí. Proto žádáme občany o řádné parkování svých
vozidel, aby nedocházelo k poškození majetku.

VYHODNOCENÍ ANKETY
o místě pořádání
jubilejních 20. Potštátských slavností
Celkem odevzdaných návratek: 50
Z toho:
– Náměstí
36
– V podzámčí
2
– Hřiště
11
– Neurčeno
1
Děkujeme všem občanům, kteří se podíleli na této anketě.
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Město Potštát Vás zve
na dětský

MAŠKARNÍ KARNEVAL
28.2.2015 od 1400 hod. v sále zámku
Celým odpolednem Vás bude provázet Pepino Prcek

Těšit se můžete na: průvod, tanečky, soutěže, balonová show,
kouzla, tombola, vyhlášení nejlepších masek…
č. 1/2015 – únor
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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
Oprava a omluva
V minulém zpravodaji byl uveřejněn článek týkající se pěvecké soutěže „Přerovský slavík“. Nějakým nemilým nedopatřením se
bohužel stalo, že jsem zapomněla pochválit a vyzdvihnout i Karolínu Pepernikovou ze čtvrtého ročníku, která se také umístila
v krásném stříbrném pásmu stejně jako Tomáš Stískal a Eliška Skálová.
Tímto se zpětně naší malé zpěvačce omlouvám a přeji do dalších let mnoho pěveckých úspěchů.
Mgr. Martina Hollasová

VÁNOČNÍ ŠKOLNÍ AKADEMIE
Rok se s rokem sešel a ani jsme se nenadáli, nastalo opět vánoční setkání, tentokrát v zámku.
Tak jako uplynulé roky, také letos nechyběla vánoční prodejní
výstavka, kdy si návštěvníci mohli zakoupit leccos k ozdobě
svátečního stolu, vánočního stromečku či jako malý dárek svým
příbuzným. Většinu vyráběly samotné děti a svým umem přispěli také samotní učitelé. Nechybělo ani tradiční občerstvení
v podobě malých zákusků, chlebíčků, punče, kávy a čaje.
Ale to hlavní se odehrávalo na jevišti. Mnohé děti na něm stály
poprvé, a tak i pro ně to byl velký zážitek. Diváci mohli shlédnout
vystoupení různého žánru, a to od těch nejmenších z mateřinky
až po žáky druhého stupně. Nechyběly vánoční básně a písně,
tanec sněhových vloček, humorné scénky ze známých reklam či
seriálu.
Děkujeme všem dětem a učitelům za nacvičení programu a výrobu dárků a divákům za velmi hojnou účast a finanční podporu

BESEDA O ZDRAVÍ

školy v podobě nákupu vánočních drobností.
Mgr. Martina Hollasová

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 přišla za námi do školky paní doktorka
MUDr. Karla Hladíková, aby nám povyprávěla o svém povolání.
A protože i jako maminka Františka a Šimonka zná různá
nebezpečí, která číhají na děti nejen doma, seznámila nás
s první pomocí při drobných nehodách a také vysvětlila, jak
máme všichni předcházet úrazům a nehodám velkým. Děti
pozorně poslouchaly, vyprávěly paní doktorce i kamarádům
své příhody s úrazem a všichni jsme se pak dozvěděli, proč se
lidé očkují, jaké vitamíny nám pomohou při podzimním sychravém počasí a jak správně dodržovat hygienu. Nejvíce se děti
těšily na kouzelný kufřík s lékařským vybavením, mohly si poslechnout své srdíčko a paní učitelky změřit tlak. Paní doktorka
připravila pro děti i překvapení v podobě dárečků a bonbónům
proti nemoci zlobivce! Na závěr jsme paní doktorce poděkovali
za poučné vyprávění a zazpívali i písničku!
Kuchařová M.

ZÁPIS DO MŠ
11. 3. 2015 od 14,30 – 16,00 hod se bude konat zápis do MŠ a to ve velkém oddělení.
Rodiče si s sebou vezmou rodný list dítěte.
Těšíme se na všechny nové děti.
Děti a kolektiv MŠ
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Je obvyklé, že veřejnost informujeme o důležitých událostech, které se naší školy týkají. Ale děje se i spousta jiných věcí, sice
méně důležitých, ale doplňujících obrázek o naší škole o další barvičky, další rozměry. Proto jsme se rozhodli, že se i o tyto
události s vámi podělíme.
Soutěže:
26. 9. 2014
turnaj ve vybíjené, Drahotuše
12 žáků, Jeřábková
7. 10. 2014
sport. soutěž „Kdo si hraje, nezlobí” Hustopeče 12 žáků, Jeř.
11. 11. 2014
Slavíci z Přerova, 1. stupeň
4 žáci, Kelnarová
12. 11. 2014
Slavíci z Přerova, 2. st., 3. místo
N. Huňová, Cvešp.
21. 11. 2014
soutěž v SUDOKU, Olomouc
3 žáci, Cv.
25. 11. 2014
Naší přírodou, Přerov
6 žáku, Jeř.
17. 12. 2014
Fin. kolo soutěže v SUDOKU, Ol.
Pass. H., Cv.

Akce školy:

19. 9. 2014
9. 10. 2014
16. 10. 2014
19. 10. 2014
21. 10. 2014
31. 10. 2014
13. 11. 2014
19. 11. 2014
23.–27. 11. 2014
3. 12. 2014
5. 12. 2014
5. 12. 2014
8. 12. 2014
12. 12. 2014
Spolupráce s městem: 7. 11. 2014
13. 12. 2014
Spolupráce se ZUŠ:
18. 12. 2014

Den prevence, hřiště
ukázka dravých ptáků, hřiště
Výlov rybníka
Drakiáda
Burza škol, Hranice
Halloween
Exkurze do Brna
divadlo Pecivál a čert
Sběrový týden
Beseda s policií ČR – nástrahy soc. sítí
vánoční tvořivé dílny
Mikulášská besídka
beseda s prof. hasiči z Hranic
projektový den-Chemie, Hranice
program na setkání seniorů
Vánoční ladění
vých. koncert ZUŠ pro

ZŠ
ZŠ a MŠ
1. stupeň, TU
Cv., Jeř., Stí., Ot.
8.–9. tř., Smý., Jeř.
Cv., Hos.
8.–9.tř., Jeř.,Par.
MŠ, 1.–2. tř.
Kel., Ot., Par., Adz., Cv.
7.–9. třída
1.–9. třída
ZŠ
2., 6. třída
8.–9. třída
MŠ, ZŠ, Ot., Stí., Gaž.
ZŠ a MŠ
MŠ, 1. st. ZŠ

A pokud si někdo myslí, že učitel již všechno zná a ví, že je ten nejmoudřejší a nic se již nepotřebuje naučit, tak ten se plete.
My své vzdělávání nezanedbáváme, chceme se učit nové věci. Proto jezdíme na různá školení.
10. 10. 2014
13. 10. 2014
14. 10. 2014
14. 10. 2014
21. 10. 2014
22. 10. 2014
3. 11. 2014
4. 11. 2014
6. 11. 2014
7. 11. 2014
11. 11. 2014
12. 11. 2014
13. 11. 2014
18. 11. 2014
21. 11. 2014
27. 11. 2014
4. 12. 2014
11. 12. 2014
16. 12. 2014

seminář Motorika a hry na rozvoj Motoriky, Nový Jičín
Školení – 1. pomoc
seminář Dopr. výchova, Olomouc
seminář Děti v pohybu, Přerov
seminář Praktická 1. Pomoc, Brno,
seminář Co nabízí písnička, Přerov
sem. Vánoční inspirace, Přerov
sem. Vánoční inspirace, Olomouc
seminář jak správně psát, Olomouc
seminář pro ŠMP, Přerov
seminář Emoční inteligence, Olomouc
seminář Myšlenkové mapy, Přerov
seminář Environmen. vzdělávání v MŠ, Přerov
seminář O odpadech, Olomouc
kurz č. 4, vzděl. program pro MŠ Přerov
VP pro MŠ, kurz č.5, Přerov
seminář TU a asistent ped., Hranice
VP pro MŠ, kurz č.7, Přerov
seminář Předmat. gram. v MŠ, Ol.

Kuchařová
všichni pedagogové
Hosz., Kel.
Gaž.
Holl.
Stí.
Stí.
Adz.
Holl., Kel.
Par.
Ot.
Cv.
Gaž.
Jeř.
Stís.
Gaž.
Cv., Ot.
Kuch.
Stí.
Mgr. Alena Cvešperová
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VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘINCE
V krásném předvánočním čase
jsme v naší školce pilně vyráběli
přáníčka, dárečky a ozdoby, děti
se naučily zimní básničky, písničky, koledy a také zimní tanečky.
Zasoutěžili jsme si na Čertovském
dnu a přivítali Mikuláše i čerta
s nadílkou. Šikovné maminky s námi tvořily na třech Vánočních dílničkách a vyrobily dekorace na
Jarmark. Společně se žáky školy
vystoupili školkáčci na Vánočním
ladění. Nazdobili jsme si ve školce
stromeček, kreslili dopis Ježíškovi
a vydováděli se u netradičních
pohybových i logických úkolů.
Atmosféru adventního času jsme
pak umocnili návštěvou koncertu
ZUŠ Potštát, kdy jsme zažili nádherné představení žáků i učitelů
místní umělecké školy! Děti poznávaly tradice, hudební nástroje,
zpívaly a hádaly, jaké pohádkové
písně nám zazněly – opravdu nevšední zážitek! A poznávali jsme
tradice i ve školce – děti pouštěly skořápkové lodičky a házely
střevícem, krájeli jsme jablíčka, postavili si Betlém, popovídali si

o hrníčkových překvapeních, jmelí i zlatém prasátku a jako
překvapení jsme také pod nazdobeným stromečkem našli
spoustu nových hraček, učebních pomůcek i knížek!

PODĚKOVÁNÍ
MŠ děkuje všem šikovným maminkám, které se zúčastnily Vánočních dílen (letos ve třech termínech) a pomohly nám tak vytvořit
výrobky na Vánoční jarmark. Byly to p. Faxová, Hladíková, Skálová a Zlámalová. Svými výrobky nám také přispěly p. Galasová,
Krahulíková, Podešvová, Svitková a Zlámalová. Dále bychom chtěli poděkovat spolku Kudy z nudy, kteří dětem darovali čokoládové
sladkosti a také školce přispěli finančním darem 1 000 Kč na vánoční dárky pro děti! A v neposlední řadě manželům Renatě a
Adamovi Galasovým, kteří koupili dětem do malého oddělení zástěrky na výtvarnou činnost, paní Ladislavě Maršálkové za
sponzorský dar 1 000 Kč na didaktické pomůcky, paní Haně Maršálkové za sladkosti na Čertovský den a také šikovným
cukrářkám, které nám připravují pro děti dobroty - maminkám od Nikolky Hudečkové a Tomáška Svitka a babičce od Dominičky
Sedláčkové.
Moc děkujeme a jsme rádi, že naše školka má kolem sebe spoustu obětavých lidí, kteří nám pomáhají!

Mikuláš 2014
Už zase uplynul rok a opět přišel Mikuláš do knihovny.
Děti nazdobily stromeček, vyplnily doplňovačku,
přečetly si legendu o Mikulášovi, vylosovaly si tombolu
a nakonec si vyrobily papírového andílka.
Dostaly drobné dárky a občerstvení po,
kterém se jen zaprášilo.
Odcházely s úsměvem a spokojené.
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Irena Kršková, emeritní ředitelka
a zakladatelka ZUŠ v Potštátě se umístila v nejlepší desítce
seniorů z ČR v anketě Senior roku 2014
Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři.
Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a
zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich
sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace
jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití
stereotypů v nazírání na život seniorů. Šíří povědomí, že senioři
mají i přes svůj věk stále co nabídnout, dokáží být aktivní, být
oporou jiným a svým příkladem dokážou inspirovat ostatní.
Udělení Ceny má podpořit tyto seniory v jejich dalších aktivitách
a posílit tak i jejich sebeuvědomění a důvěru ve vlastní
schopnosti a společenskou cenu.
V roce 2014 bylo nominováno 38 klubů a 85 jednotlivců,
mezi nimiž se paní Irena Kršková z Olomouckého kraje umístila v nejlepší desítce. Ocenění převzala z rukou výkonné ředitelky Boženy Jirků, herečky Simony Stašové a primátora Prahy
Tomáše Hudečka.
Paní Irena Kršková je zakladatelka a emeritní ředitelka ZUŠ
Potštát, učí od roku 1966 dodnes. Každoročně spolupořádá
a vede akreditovaný zácvikový kurz hudební výchovy a nauky
Potštátský houslový klíč pro učitele z celé ČR, spolupořádá
hudebně-vzdělávací program Hudební elipsa pro děti MŠ a ZŠ.
Zaměstnává koordinátorku vzdělávacích projektů.
Je autorka pomůcek pro hudební výchovu a nauku. Za svá díla
byla oceněna medailí J. A. Komenského, cenou Schola Nova,
vítězstvím soutěže pedagogické tvořivosti, uvedením do síně

slávy pořadu Krása zralého věku, titulem Pedagog roku 2012
Olomouckého kraje.
Je první čestná občanka města Potštát. Vychovala a stále vychovává stovky úspěšných muzikantů a pedagogů. Muzikoložka, skladatelka, komponuje v programu na svém počítači, který
skvěle ovládá, překladatelka, vydavatelka neperiodického tisku,
historických a archivních informací ohledně historie Potštátu,
okolních obcí, bývalých Sudet aj. Výborně hraje na varhany
v kostelích, „svou neuvěřitelnou vitalitou, laskavým přístupem
k životu a tvořivostí inspiruje i ve svých 82 letech všechny, kdo se
s ní setkají“. Více na www.potstatskyhouslovyklic.cz.

Foto: Zleva Simona Stašová, Božena Jirku, Irena Kršková,
Tomáš Hudecek.

Základní umělecká škola, Potštát 36
Na ZUŠ Potštát je v letošním školním roce 2014/2015
hudebně vzděláváno na 148 žáků v oboru hudebním, a to ve
hře na dechové, klávesové, strunné a smyčcové nástroje
i zpěvu, a to jak přímo na Potštátě, tak na dalších místech
poskytovaného vzdělávání ve Stříteži nad Ludinou, Partutovicích a v Olšovci.
Po prvních dvou klidnějších měsících školního roku předvedli
žáci již koncem listopadu první úspěchy své práce na předehrávkách jednotlivých tříd. O úspěchu našich žáků pěveckého
oddělení, jste si mohli přečíst v minulém čísle potštátských
listů.
Žesťové trio, pod vedením Mgr. Bronislava Ludmily se 21. listopadu 2014 účastnilo vernisáže tradiční výstavy Betlémů
v galerii M+M, kde přispělo k příjemné atmosféře pásmem
vánočních koled.
V prosinci nás již čekaly tradiční adventní koncerty. Ve Stříteži
nad Ludinou se 11. prosince představili žáci školy, pěvecký
sbor Sluníčko a komorní pěvecký soubor v pestrém programu
a všechny nás potěšila hojná účast rodičů. O týden později
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18. prosince proběhl také vánoční koncert
na Potštátu v sále místního zámku.
Ve stejný den dopoledne pedagogové ZUŠ Potštát připravili
dva výchovné koncerty pro žáky 1.stupně ZŠ a MŠ Potštát.
Žáci i učitelé ZUŠ zahráli malým posluchačům vánoční koledy
a melodie ze známých pohádek, povídali si s dětmi o adventních i vánočních zvycích a společně si všichni zazpívali.
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V roce 2015 čekají ZUŠ Potštát oslavy jubilea čtvrtstoletí od svého osamostatnění od hranické
„lidušky“. V souvislosti s těmito oslavami je připravován slavností koncert doprovázený
výstavou o historii školy, který proběhne 17. dubna 2015 v potštátském zámku.
Žáky a učitele ZUŠ kromě toho v letošním roce čeká mnoho dalších aktivit jako například účast
na národních i mezinárodních soutěžích, festivalu Základních uměleckých škol Olomouckého
kraje při Floře Olomouc ve dnech 24.–25. dubna 2015 nebo tradiční semináře lovecké hudby či
víkendové školení hudební nauky Potštátský houslový klíč.
Mgr. Barbora Panáčková
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Projekty školy
Toulky lesem s loveckou hudbou 2007 – dosud
Hudba nezná hranic 2005 – dosud
Dva stěžejní projekty naší školy dozajista z potštátských listů již znáte a netřeba je představovat, ale dovolím si je naposledy
v tomto čísle potštátských listů připomenout. Tyto projekty se prolínají s výukou na naší škole – Toulky lesem s loveckou
hudbou – určen pro enviromentální výchovu žáků v MŠ, ZŠ a SŠ a je spojen s MŠ Hovězí, VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou
a SOŠL Liptovský Hrádek – Slovensko. I díky těmto institucím je zpracován vývoj lovecké hudby v Čechách a na Moravě od
prvopočátků do současnosti. Nyní zpracováváme materiály na téma Lovecká hudba a v Evropě.
Projekt Hudba nezná hranic je postaven na mezinárodní spolupráci s Dětskou školou umění v Užhorodě, na Ukrajině – oblast
Zakarpatská. Spolupráce i v tomto období, kdy Ukrajina řeší své velké politické problémy neustává, a jsme stále v kontaktu
s vedením školy.
Dalšími projekty, na kterých budeme v dalších letech pracovat:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora uměleckého vzdělávání v ČR (v přípravě – září 2015)
1/ Výchovné koncerty na ZUŠ, ZŠ a SŠ, podpora hudební výchovy na ZŠ a SŠ
Výchovné koncerty, taneční vystoupení a divadelní představení pro žáky ZŠ a SŠ
Výchovné koncerty na ZUŠ
Materiály pro výuku hudební výchovy na ZŠ a SŠ
2/ Podpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů; propagace čtyř oborů ZUŠ
Kampaň Vzdělávání na ZUŠ je více než zájmová činnost
Podpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů
3/ Kurzy a semináře v rámci DVPP, kurzy FS pro ředitele a vzdělávání dospělých
Semináře arts managementu a kurzy k prohlubování odborné kvalifikace
Studijní programy pro ředitele a vedoucí pracovníky
4/ Vzdělávání dospělých
5/ Spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání
6/ Posílení spolupráce mezi třemi stupni uměleckého vzdělávání v České republice
a Projekt IVP – projekt bude založen na spolupráci s partnery ze Slovenska a Polska (v přípravě – březen 2015)
Projekt bude založen na spolupráci s partnery ze Slovenska a Polska. V rámci projektu chceme zorganizovat šest pracovních
seminářů, na kterých budou zástupci základních uměleckých škol a středisek volného času konzultovat aktuální situaci v každé
z partnerských zemí (tj. 2 semináře v ČR, 2 v Polsku a 2 na Slovensku). Výsledkem celého projektu pak bude analýza fungování
těchto institucí v daných zemích a příručka příkladů dobré praxe. Vše bude prezentováno na informačních konferencích, na které
budou zváni ředitelé základních uměleckých škol a středisek volného času, a na kterých se budou prezentovat nejlepší příklady
Jana Kozubíková
vedení a fungování.
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Potštát v proměnách času 12.
Jak dobře znáte náměstí?
Když se uprostřed náměstí rozhlédnete kolem sebe, vidíte řady
domů. Zdálo by se, že je vše na svém místě a kromě továrny č.p. 33,
34, 35 a domu č.p. 32 nic nechybí. Opak je pravdou, protože i zde se
provedlo mnoho úprav a přestaveb. Ještě v roce 1945 mělo náměstí
30 kompletních budov, které sloužily svému účelu. Dnes to tak již
není a některé budovy jsou úspěšně zbourány, jiné spadly samy kvůli
špatnému zacházení a jiné budovy byly sloučeny do jednoho
popisného čísla jako např. dům č. 8 a 9.

památkové péče Okresu. Částečně byly opraveny i štuky zmíněných
plastik na čelním portále. Žel, i tento dům vzal za své při odklízení
trosek Besedy, t,j. asi po 4 letech od jejího zřícení. To již pan
Hampel nebyl naživu a ochrana neochrana, nešetrným zásahem
buldozeristy byl dům natolik narušen, že se zřítil také. Dnes na
tomto uvolněném místě stojí, však to znáte. Ozdoba celého náměstí,
Jednota.

Na fotografii z roku 1950 stojí ještě celá řada domů a pro orientaci
jsem popsal jednotlivá čísla.
Začneme u domu č.p. 2 na východní straně náměstí. Byla to ještě v
50. letech rohová budova žluté barvy, uskočená dozadu od dalších
budov. Tvořila uličku k Pivovarským schodům, které vedou směrem
k silnici na Odry. Za tímto domem se rozdvojovala vlevo, kolem
pivovarských sklepů za hlavní řadu domů východního bloku
náměstí. Dnes na tomto místě zůstalo jen torzo polozasypaných
sklepů, o nichž nevíme, v jakém jsou stavu. /Tohle by si zasloužilo
další článek/. Pojďme se podívat dále. Dál v řadě stál dům čp. 3, 4 a
5. Oba domy 4 a 5 byly hospody. Čtverka byla, jak jsme říkali,
„Beseda“ a č. 5 byl hotel „Na Koruně“ pana hostinského Josefa
Hampla. Hotel Koruna měl velmi pěkně štukovanou fasádu, kolem
oken byly plastiky ženských hlav. Proto byl také ozdobou náměstí.
Dole v přízemí byl lokál s kulečníkovým stolem a v patře potom
ubytovací místnosti. Dům č.p. 4 Beseda byl také Gasthaus. Po
odsunu německého obyvatelstva byl tento dům používán jako
společenský prostor, kde byl v patře sál s klavírem a taneční parket.
Kdo byl v padesátých letech provozovatelem, neumím určit. Žel, v
roce 1962, se po jednom večerním bále, druhý den ráno zřítila čelní
zeď na náměstí. Obnažené trámy vrchní podlahy se zkroutily a na
šikmé ploše stálo křídlo i s otevřeným hormím víkem, jako memento
smutku. Tenhle pohled se kolemjdoucím naskýtal mnoho týdnů.
Hotel Na Koruně stál v těsném sousedství a byl zařazen do

Na spodní fotce je vyobrazen dům čp. 8 a 9 ve stavu, v jakém se
nacházel v roce 1965 před rekonstrukcí, kde byla ještě provozována
prodejna obuvi.

Hezký den přeje Aja
e-mail peroutka@mesr.cz

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 28. 1. 2015.
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