Potštát a okolí

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J
www.potstat.cz

č. 2/2015 – duben

Město Potštát Vás zve
na netypické divadelní představení,
inspirováno románem Miguela de Cervantese Saavedry,
které si pod dohledem umělce Bolka Polívky,
připravilo Divadlo klauniky z Brna.
Přijďte s námi shlédnout nejhranější komedii současnosti
11. dubna v sále zámku Potštát v 19 hod.
Vstupné: 40 Kč, děti do 15 let zdarma
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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 3. veřejné jednání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 9. 4. 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 17:00 hodin.

Usnesení
z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 12. 2. 2015
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení – zpráva Kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Pazlar, Mgr. Ivana Stískalová
Ověřovatele zápisu: Roman Cvešper, Mgr. Martina Jeřábková
Zapisovatelku: Ladislava Maršálková
2. Program jednání s rozšiřujícími body:
bod.č. 22: Nákup multifunkčního vozidla s příslušenstvím
bod.č. 23: Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě
s firmou Techem
3. Jednací řád Zastupitelstva města Potštát s účinností od
13. 2. 2015.
4. Prodej pozemku parc. č. st. 25 v k.ú. Boškov a stavby na
tomto pozemku č.p. 66 za cenu 150 tis. Kč panu Janu
Jeřábkovi. Sepis a vklad hradí nabyvatel. Pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
5. Cenovou nabídku na zpracování PD stávajícího stavu
a Energetického auditu Jídelny ZŠ ve výši 122,- Kč od
firmy AXA Expert (zhotovitel) a cenovou nabídku Energetického auditu pro bytový dům č.p. 23 v Potštátě ve výši
74,- Kč od firmy AXA Expert (zhotovitel).
6. Nákup multifunkčního traktorku Starjet 4x4 za cenu
150 000,- Kč od firmy Daniš Davaz Technik s.r.o. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
7. Zpracování projektové dokumentace stavby „Projekt obnovy zámeckého parku a fasád zámku v Potštátě, od společností Moravia Consult Olomouc za cenu 49 050,- Kč
bez DPH. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
8. Odpisový plán ZŠ a MŠ pro rok 2015 ve výši 9 055,- Kč
9. Stažení bodu č. 9 z jednání.
10. Poskytnutí dotace SDH Potštát ve výši 30 000,- Kč na vybavení družstev pro rok 2015. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Pověřuje Kontrolní výbor prověřením účelnosti vynaložených prostředků ze strany města za rok 2014.
2
11. Nájemní smlouvu firmy Revita Bečva 1400 m za 28 000,Kč bez DPH za rok nájmu. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
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12. Záměr na prodej pozemku p.č. 1330 v k.ú. Potštát Město
2
za cenu 20 Kč/m dle Směrnice na prodej.
13. Prodej části pozemku p.č. 814 v k.ú. Potštát Dolní Předměstí p. Petru Frydrychovi. 2 000 m2 za cenu 30 Kč/m2
dle Směrnice pro prodej. Sepis smlouvy, vyměření a vklad
jdou na vrub nabyvatele. Pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o smlouvě budoucí.
14. Prodej pozemku p.č. 1091 v k.ú. Potštát Město p. Tomáši
Žižkovi dle Směrnice pro prodej. Cena 20 Kč za m2. Sepis
smlouvy a vklad hradí nabyvatel. Pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
15. Směnu pozemku p.č. 1158/2, 14 m2 ve vlastnictví města
Potštát, v k.ú. Potštát Město za část pozemku p.č. 1238,
díl a, 14 m2 ve vlastnictví p. Mojmíra Galase, v k.ú. Potštát
město. Sepis a vklad hradí p. Galas. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16. Rozpočtové opatření č. 1/2015 ve výši 57 950 Kč na
straně příjmů i výdajů.
17. Rozpočtové opatření č. 6/2014 ve výši 3 707 394,55 Kč
na straně příjmů i výdajů.
18. Smlouvu o zřízení služebnosti ze dne 26. 1. 2015 mezi O2
Czech Republic a.s. a městem Potštát za jednorázovou
úhradu 147 200 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
19. Poskytnutí dotace Sokolu Potštát, oddíl kopané ve výši
30 000 Kč na rok 2015. Pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Pověřuje Kontrolní výbor prověřením účelnosti
vynaložených prostředků ze strany města za rok 2014.
20. Nabídku na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP Ing. Markétou Hoškovou ve výši 20 000 Kč „Zavedení separace
a svozu bioodpadů ve městě Potštát a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
21. Smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě s firmou
Techem. Objekty Školní 18, Školní 47 a Lesní 120.
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1. Žádost o poskytnutí finančního daru na pořízení nového
Babyboxu.
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2. Žádost paní Honové o převedení části pozemku p.č. 1606
do vlastnictví města Potštát.
3. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 906 v k.ú.
Potštát Město.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1. Starostovi vstoupit do jednání s ČEZ distribuce o zřízení
přípojky el. energie k průmyslové zóně na p.č. 814 v k.ú
Podštát Dolní Předměstí.

2. Finančnímu a Kontrolnímu výboru provést kontroly účelnosti vynaložených a poskytnutých příspěvků:
– SDH Potštát za rok 2014
– Sokol Potštát za rok 2014
– Půjčky z FRB za rok 2014
– Kontrolu účetnictví ZŠ a MŠ Potštát
V Potštátě dne 16. 2. 2015
René Passinger
starosta města

Ing. Luboš Maršálek, MBA.
místostarosta

Usnesení
z mimořádného veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 5. 3. 2015
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1. návrhovou komisi: Libor Pernička, Kateřina Klabačková
ověřovatele zápisu: Petr Bureček, Roman Cvešper
zapisovatelka: Hana Králíková
2. Program jednání s rozšiřujícími body:
bod.č. 8: Zpracování žádosti o dotace v ROP Střední
Morava
bod.č. 9: Rozpočtové opatření č. 2/2015
3. Předfinancování a následné spolufinancování vlastního
podílu ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů v rámci
projektu ROP Střední Morava „Revitalizace zámeckého
parku ve městě Potštát – I. etapa” realizovaného v roce
2015. Dále bude zajištěno finanční krytí v době udržitelnosti projektu.
4. Smlouvu o služebnosti s firmou Lesy ČR, s.p., za cenu
12 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
5. Delegaci Ing. Maršálka do dozorčí rady VaK Přerov, a.s.
a na valnou hromadu VaK Přerov , a.s.
6. Stažení bodu č. 5 z jednání zastupitelstva – záměr na
pronájem p.č. 79/1 v k.ú. Boškov

7.

Stažení bodu č. 6 z jednání zastupitelstva – záměr na
pronájem p.č. 233/1 v k.ú. Kovářov u Potštátu
8. Smlouvu na dotační manegment na akci „Energetické
úspory jídelny ZŠ a MŠ Potštát“ za cenu 140 000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
9. Zpracování žádosti (smlouvy) o dotace v ROP Střední
Morava, výzva 58. projektu, firmou ARTORY – Consulting,
s.r.o. za cenu 102 850,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
10. Rozpočtové opatření č. 2/2015 dle předloženého návrhu
a to převedení částaky 102 850,- Kč na zpracování žádosti
o dotaci v ROP Střední Morava – revitalizace zámeckého
parku z účtu 231 0010 par. 2219 pol. 5169 na účet
231 0010 par. 3322 pol. 6121.
V Potštátě dne 9. 3. 2015
René Passinger
starosta města

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!
Upozorňujeme majitelé psů, že jejich pobíhání bez dozoru je v obci
zakázáno! Držitel psa, nebo ten jemuž je v daném okamžiku pes
svěřen, je povinen odstranit z veřejného prostranství exkrementy způsobené psem na svůj náklad odpovídajícím způsobem.
Často využívaným způsobem bývá úklid pomocí mikrotenového sáčku, ve kterém je exkrement vyhozen do nádoby na odpad. Tento
způsob považujeme za velmi jednoduchý, hygienický a dostupný pro
všechny osoby venčící psy.

BUĎTE OHLEDUPLNÍ!
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Ing. Luboš Maršálek, MBA.
místostarosta

Město Potštát,
ZUŠ, MŠ a ZŠ
, SDH Potštát
a místní podn
ikatelé
zvou všechny
rodáky, občan
y a přátele
19.–21. červn
a 2015
na

20. SLAVNOS
TI
MĚSTA
POTŠTÁT
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V Potštátě dne 21. 3. 2015
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
v minulém čísle jsem Vám slíbil, že Vás budu informovat o připravovaných projektech a získaných dotacích. V případě podání žádosti o dotaci na restaurování sousoší Kalvárie: sv. Jan
Nepomucký, sv. Jan Sarkander a kamenný kříž na Bočkově
náměstí, jsme získali dotaci ve výši 150 000 Kč. Na žádost
o dotaci na Potštátské slavnosti 2015 byla přislíbena dotace ve
výši 20.000,- Kč.
V hektickém čase jednoho měsíce byly vyhlášeny různé
druhy dotací, které jsou zaměřeny i na potřeby našeho města.
V termínu do 13. 3. 2015 byla podána žádost na nákup nákladního automobilu, 6 ks kontejnerů a profesionálního štěpkovače
za traktor, vše na zpracování a svážení bioodpadů. V tomto
případě je možnost získání až 90% dotací z celkových nákladů
z Operačního programu životního prostředí.
V tom samém termínu byla podána žádost na revitalizaci
I. etapy zámeckého parku a fasády zámku, možnost získání až
85% dotací z celkových nákladů, nejvýše 10.000.000,- Kč
z ROP Střední Morava.
Dále byla podána žádost na osvětlení přechodu pro chodce
v podzámčí, dotace činí 200.000,- Kč a měla by pokrýt celou
výstavbu.
Z důvodu špatného technického stavu školní jídelny, kde
zatéká střešní konstrukcí, jsme požádali o získání dotací na
opravu objektu, dle energetického auditu je možné získat 56%
dotací na daný projekt a to ze Státního fondu životního prostředí. Žádost byla podána dne 19. 3. 2015.
Dále zjišťujeme, které chodníky jsou ve vlastnictví města
a na které je možné získat finance. Většina chodníků není na
pozemcích města Potštát a to např. od školy k pekárně nebo
od autobusové zastávky v podzámčí ke zdravotnímu středisku
a také chodník k fotbalovému hřišti. U těchto chodníků je
nutné vyřešit majetkoprávní vztahy s VLS, Správou silnic a Olo-

mouckým krajem, než se rozhodneme do nich investovat.
Z důvodu již dřívějšího odcizení traktorku na sečení trávy
a potřeby úpravy zelených ploch našeho města a okolí (hřiště,
parků atd.), bylo nutností zakoupit nový stroj. Z mnoha možností byl vybrán traktorek české výroby Starjet 4x4, s možností
připojení různých adapterů včetně příslušenství na zimní
údržbu.
Stávající zámecký sálový výčep, sloužící pro kulturní akce,
již nevyhovoval dnešním nárokům na obslužnost a proto byla
provedena rekonstrukce povrchu podlahy, odpadů, přívodu
vody, osazení nového topení a výměna výdejního pultu.
Žádám spoluobčany o zapojení do muzejního programu a výpomoc při budování Potštátského muzea. Kdo bude mít chuť
a má zájem o historii Potštátska, prosím, přihlaste se k Muzejní
společnosti Potštát, přispějete tím k lepší komunikaci s úřady,
získávání informací a muzejních předmětů. Hlásit se můžete na
MěÚ Potštát nebo na emailových adresách potstat@cbox.cz,
nebo peroutka@mesr.cz. Hlavním cílem je spolupráce s Muzeem Potštát v různých oblastech jeho činnosti.
Děkuji občanům za písemné podněty, týkající se našeho
města a okolí. Pro usnadnění podání byl vytvořen formulář,
který je k vyzvednutí na podatelně MěÚ Potštát nebo na
stránkách města Potštát. Slibuji, že podněty, které budou
v silách mých nebo zastupitelů, budou řešeny.
Upozorňuji Vás na zvýšenou kriminalitu a vandalismus v našem městě, došlo ke vloupání do zámku, ukradení kamery ze
sloupu umístěného na novém multifunkčním hřišti a poškození
elektro skříně, která je jeho součástí. Došlo ke vloupání do
chaty za fotbalovým hřištěm. Prosím o zvýšenou pozornost!
Snažme se všichni chránit svůj majetek, ale i majetek města
„nás všech“ a pokud zjistíte kriminální činnost, nahlaste ji,
prosím, na policii ČR, nebo MěÚ Potštát. Děkuji.
Přeji Vám příjemně prožité jarní dny a krásné Velikonoce.
René Passinger
starosta města

Město Potštát zve všechny maminky, babičky, prababičky,
u příležitosti letošního

Dne matek

na přátelské posezení, které se uskuteční v pátek 15. května 2015
v sále zámku od 14:00 hod.
Je pro Vás připraven kulturní program, malé občerstvení a dáreček.
Děkujeme za zájem a těšíme se na setkání s Vámi.
Z důvodu snadnější organizace žádáme zájemce o závaznou přihlášku a to osobně na MěÚ Potštát
nebo telefonicky 581 624 275 do 7. 5. 2015.
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SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA
V sobotu 21. února se na zámku v Potštátě tancovalo a veselilo.
Město pořádalo již 23. ročník Společenského plesu. Po úvodním proslovu pana starosty a místostarosty nás celým večerem prováděla hudební kapela Radka Kňury RK Band a tímto
jim děkujeme za profesionální vystoupení. Taneční parket se
od samotného počátku plnil tanečníky a tanečnicemi v krásných róbách a celkem hostil na 215 návštěvníků.
Doprovodný program plesu vyplnily tanečnice ve španělském
rytmu flamenca z olomoucké skupiny Aires del Sures a to ve
dvou vstupech, kdy předváděly ukázky tance s rekvizitami jako
vlečka, vějíř a kastaněty.
Hodinu před půlnocí se začala losovat bohatá tombola, kdy
celkem 127 šťastlivců si domů odneslo své výhry v podobě
různých poukazů na palivové dříví, přes zakrslého králíka po
lázeňské procedury či spotřebičů apod.
Plesalo se do brzkých ranních hodin, což věříme, dokazovalo
spokojenost a zábavu hostů.

ŠIBŘINKY
V sobotu 21. března
sál potštátského
zámku opět ožil a to
díky spolku Kudy
z nudy, který zorganizoval a uspořádal již 4. ročník maškarního plesu pro
dospělé tzv.
Šibřinky.
Účast byla hojná,
veselit se přišlo téměř na dvě stovky
hostů, nejen místních. Veselí vypuklo
v osm hodin večer
tancem z Šakalích let, písní Jednou mi fotr povídá a Na kolena. Masky se tradičně po promenádě hodnotily, přičemž
první tři umístění patřily ježibabě s chaloupkou, paní dojičce
a rodina Addamsova si převzala první cenu. Putovní pohár od
pořadatelů za nejoriginálnější vytvořenou masku si zasloužila čtverka zvířecích postaviček z animovaného filmu Madagaskar. Během večera pánské osazenstvo spolku pochovalo
basu plnou piv a před půlnocí se hlavně dámy měly možnost
radovat z vystoupení „potštátských skotů“, kterým nebylo
cudno, při tanci ukázat svá holá pozadí. Zábava na zámku
pokračovala do ranních hodin. Celým večerem hrálo k poslechu a hlavně tanci duo SUNSET. Moc děkujeme všem sponzorům za skvělé ceny do tomboly a neméně všem, co pomohli s úspěšným průběhem celého večera.
Děkujeme a těšíme se na příští rok!
Kudy z nudy Potštát
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Město Potštát tímto děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci a neméně všem sponzorům za dary do tomboly.
Již nyní se těšíme příští rok na viděnou!!

Město Potštát děkuje
všem sponzorům
za finanční a věcné dary, poskytnuté
na 23. Společenský ples
a Dětský maškarní karneval.

Město Potštát a SDH Potštát Vás
zvou na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

dne
7. května
2015

Seřazení bude v 19:30 h u zámku,
odkud průvod půjde k pomníku padlých.
Na fotbalovém hřišti bude připraven táborák.
Těšit se můžete na občerstvení a DJ Petra.
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V POTŠTÁTĚ VODILI MEDVĚDA
Do mrazivého sobotního rána se vydali členové SDH Potštát
spolu s pány muzikanty, aby lidem připomněli, že se blíží
Masopust. Průvod čtrnácti masek spolu s medvědem a kapelou
vytancovali hospodyňky nejdříve v Kovářově a pak i v Potštátě.
U každého obydlí se zastavili a pěknou písničkou rozveselili jeho
obyvatele. Paní domu měli pro návštěvníky připraveny koblížky
i špek, jinde chlebíčky či koláče a na zahřátí také domácí

slivovičku. Na nadměrné přejídání a přepíjení dohlíželi hned dvě
matky představené a činily tak výborně. Pokud by se chtěl
někdo z přítomných odplavit po Veličce kapitán Jack Sparrow
by to zcela jistě kormidloval správným směrem a pokud ne, byl
zde i plavčík, jež by případnému tonoucímu hodil záchrannou
vestu. Zdatný hasič by celou záchrannou akci řídil ze břehu.
A kdyby někdo chtěl pohledem svést dvě krásné hawaianky, kat
by mohl zaťat svou sekyru. Mimoň a dva šašci si zvesela prozpěvovali a tancovali u všech obydlí. Blondýna s vlasy až po pás
vytancovala i hospodáře, a vězeň s dozorcem plánovali útěk,
který se jim nakonec stejně nepodařil a vydrželi až do samotného konce. A co naše nejmenší maska? Té je teprve sedm let
a má obdiv, že tak dalekou cestu vydržela. Celá skupina měla
v nohách za sobotu několik kilometrů.
Tato akce je již tradicí a všichni jsme rádi, že se do ní zapojují
především mladí členové sboru dobrovolných hasičů. Vybrané
finanční prostředky poputují na celoroční chod sboru. Děkujeme všem maskám, medvědovi i pánům muzikantům za vydařený den. Také občanům Kovářova a Potštátu, kteří medvěda se
svojí družinou pustili do svých příbytků a uctili je výborným
pohoštěním.
„Kdo s medvědem si písničku zazpívá a zatančí,
tomu celý rok hojným zdravím oplácí.“
A na ty, co vydrželi chodit s medvědem až do úplného konce,
čekalo v Restauraci na Baště pohoštění v podobě guláše, který
sbor dostal od majitelů jako sponzorský dar. Děkujeme!
SDH Potštát

Umístění kontejneru na bioodpad: podzámčí

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU – POTŠTÁT 16. 5. 2015
Kyžlířov (točna):
Lipná (točna):
Kovářov (točna):
Potštát (točna):
Boškov (točna):
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8.00–8.45
9.00–9.45
10.00–10.45
11.00–12.00
12.15–13.00
č. 2/2015 – duben
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Poslední únorovou sobotu se v sále zámku na Potštátě bavily
zejména děti. Město zde pořádalo tradiční Maškarní karneval.
Nejlepší masky byly hodnoceny během promenády, za pomoci
rodičů, prarodičů, strýců a tetiček a to ve třech věkových kategoriích. Sál se zaplnil pohádkovými a kouzelnými bytostmi

z celého světa. Vybrat ty nejkrásnější bylo velmi těžké, proto odměna čekala na všechny.
Celým odpolednem nás provázel veselý a temperamentní
klaun Pepino Prcek, kterého si
děti oblíbily ihned na začátku celého programu. Zpívalo se, tancovalo, soutěžilo, kouzlilo a povídalo.
Součástí karnevalu byla dětská
tombola, plná zajímavých her a hraček pro holky i kluky. Děti si
pro svoji výhru doslova běhaly s radostí a jiskřičkami v očích.
Nakonec všechny děti dostaly malou sladkou odměnu za účast
a od klauna Pepina nafukovací balonek.
Na základě úsměvů odcházejících návštěvníků věříme, že se
karneval líbil nejen dětem a my se moc těšíme na příští rok.
Tímto velmi děkujeme rodičům za práci, kterou si dali na výrobě
masek a neméně sponzorům za dary.

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
Již po několikáté se sešla v knihovně šikovná děvčata všech věkových kategorií a tvořila.
Tentokrát to bylo skládání čajových sáčků. S touto technikou nás
seznámila paní učitelka Ivana Stískalová, pro kterou je skládání již
hračkou. Trpělivě nám vše vysvětlila a prakticky ukázala. Nakonec
se všem podařila vytvořit krásná
záložka do knížky nebo podložka
pod hrnek.
Užily jsme si příjemné odpoledne
a už se těšíme na další tvoření a to
malování pískem.

Březen měsíc čtenářů, letošní téma:

,,NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ JE TÁTA“.
V úterý 17. 3. 2015 jsme pro děti z MŠ připravili v knihovně
překvapení.
V duchu letošního tématu jsme požádali jednoho tatínka, aby
nám přišel pro děti číst.
Ochotně četl pan Libor Pernička, kterého jeho syn Kubík poznal
po hlase, z čehož měl velikou radost.
Děti za svou pozornost dostaly dřevěné nebo sádrové broučky
a sladkou odměnu.
č. 2/2015 – 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
STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOLY – LEDEN–BŘEZEN 2015
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SOUTĚŽ O NEJVŠESTRANNĚJŠÍHO SPORTOVCE ŠKOLY
Ve středu 4. února byla naše tělocvična dějištěm tradiční
sportovní soutěže o nejvšestrannějšího žáka. Letos si závodníci
mohli poměřit síly v šesti disciplínách, z nichž čtyři byly úplně
nové. Byl to trojskok z místa, člunkový běh do boku, počet dřepů
za půl minuty, přitahování se na lavičce spojené s během, sedylehy za minutu a počet přeskoků přes švihadlo za minutu.
Děti přišly letos v hojném počtu i přesto, že jich spousta musela
zůstat doma s nemocí. Z toho máme velkou radost.
Výsledky jsou následující:
I. kategorie – 1. a 2. ročník:
1. místo Petra Herzigová
2. místo Lukáš Janoušek, Markéta Skýpalová,
Zuzka Jeřábková a Jakub Uher
II. kategorie – 3. a 4. ročník:
1. místo Martin Jeřábek
2. místo Petr Kuchař
3. místo Jiří Novobilský
III. kategorie – 5. a 6. ročník:
1. místo Marek Jahn
2. místo Matěj Fojtík
3. místo Jan Machala
IV. kategorie – 7.–9. ročník:
1. místo Hana Passingerová
2. místo Martin Machala
3. místo Jan Šuška
A kdo dopadl úplně nejlépe ze všech zúčastněných 38 dětí?
Byl to žák ze 3. ročníku Martin Jeřábek, který ve své kategorii
vyhrál čtyři disciplíny!

Děkuji všem žákům, kteří přišli – i přesto, že nedoufali ve výborné
umístění, ale přišli si zkrátka zasportovat a zasoutěžit. Děkuji
také všem učitelům, kteří pomáhali při organizaci.
Těšíme se zase za rok!
Mgr. Martina Hollasová

ŠKOLKÁČCI SI UŽILI KARNEVAL
Na kouzelníky Bonifáce a Mandragoru se děti velice
těšily a již od rána, kdy všichni přicházeli do školky
v maskách se vyptávali, jaké překvapení pro ně dnes
přichystají! A že bylo na co se těšit! Nejprve oba
kouzelníci – pořádní lenoši, předvedli dětem, že ani
s kouzlením to u nich není zrovna na jedničku a do
uklízení nepořádku se jim už vůbec nechce. Přivedli si
proto zakletou princeznu, které ale šikovní školkáčci
slíbili pomoc s plněním úkolů. Děti třídily klíče od
hradu, našly cestu k obrovi, hledaly barevné drahokamy, trefovaly se obručí do čarodějné čepice a přenášely lentilky. Když si pak oba kouzelníci přišli úkoly
zkontrolovat, nestačili se divit, že je vše splněno a děti
dokonce princeznu odčarovaly!
Princezna dětem poděkovala za záchranu a společně
pak s polepšenými kouzelníky předali dětem sladkosti!
A tak jsme prožili další krásný den v naší školce!
Za MŠ zaslala Kuchařová M.
č. 2/2015 – duben
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KLOBOUKOHRANÍ VE ŠKOLCE
Letošní Kloboukohraní, na kterém jsme se pobavili v úterý
3. února 2015, se nám všem moc líbilo! Nejprve se každý při
módní přehlídce představil a vymyslel si nové jméno a pak
jsme si povídali o materiálech, ze kterých byly naše klobouky
vyrobeny. Cenu za originálně vyrobený klobouk letos získal
Jiříček Kuba a jeho klobouk Sopka! A po legračním i zajímavém představování jsme se vydali do tělocvičny, kde nás čekala další zábava. Paní učitelky dětem popovídaly, jaké různé
pokrývky hlavy v různých historických dobách lidé používali,
dále jsme si vysvětlili, proč potřebujeme ochranné přilby při
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práci i sportu a prohlédli si i klobouky netradiční. Zajímavé pro
děti bylo zkoušení motorkářské přilby, lyžařské helmy i pohádkových doplňků. A abychom si s klobouky i zasoutěžili, připravili jsme si kloboukový slalom, házeli kovbojským kloboukem
do kruhu z lana, trefovali se do čepice od strašidla, skládali
puzzle a třídili obrázky. I na tancování se všichni snažili a proto
není divu, že sladkou odměnu – jak jinak, než z klobouku si
zasloužili úplně všichni!
Za kolektiv MŠ zaslala
Kuchařová M.

č. 2/2015 – duben
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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 7.–10. dubna 2015
Potštát
Střítež nad Ludinou
Partutovice
Olšovec

každý den
každý den
(budova č. 150)
úterý – pátek
pátek

od 12.00–17.00 hodin
od 12.00–17.00 hodin
od 13.30–17.00 hodin
od 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
Souběžně se dny otevřených dveří budou probíhat po domluvě s ředitelkami škol
průzkumy dětí v MŠ a ZŠ (1. třída) v obcích:
Potštát, Střítež nad Ludinou, Partutovice a Olšovec

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI !
č. 2/2015 – duben
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PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU
NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLU POTŠTÁT
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
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 2015/2016.
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.
smysluplně strávený volný čas dětí.

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.
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)
3/ Erasmus + mezinárodní projekt (Slovensko, Polsko)
4/ Projekt Podpora uměleckého vzdělávání v ČR
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Zápis nových žáků do hudebního oboru bude probíhat v období od pátku 7. dubna do pátku 30. června 2015,
vždy od 13:00 hodin do 16:30 hodin v budově ZUŠ Potštát (mimo středu) 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 15:00–16:00 hodin.

Pro školní rok 2015/2016 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.

V příštím školním roce 2015/2016 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, violoncello, 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 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 písně
hudební sluch (intonace zahraného tónu, rozlišení jednoho a více tónů, vyšší a nižší tón)
rytmické cítění (zopakování krátkého rytmického úseku)

Jana Kozubíková,
ředitelka ZUŠ Potštát

č. 2/2015 – duben
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VZPOMÍNKY NA MINULOST
Potštát 50. léta minulého století a dnešní
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Potštát v proměnách času 13.
Jak dobře znáte náměstí?
Minule jsme se zabývali domy na východní straně náměstí.
Dnes upřeme svou pozornost ke straně opačné, tj. – západní.
Nejvyšším bodem této fronty je dům čp. 21. Dnes je velmi pěkně
opraven a tvoří pěkný vstup na náměstí od severu. Na letitých
pohlednicích měla tato jedenadvacítka krásný vzhled kvůli své
architektonické podobě. Dům byl ze dvou stran opatřen podloubím,
kde měl celkem 4 oblouky a fasáda byla bohatě štukována. Proto
působil dojmem starého měšťanského domu, podobně jako domy
v Hranicích nebo v Telči. Škoda jen, že nebyla zachována celá jeho
krása, se svými čtyřmi oblouky podloubí. Určitou snahou obnovit
ducha tohoto skvostu bylo vybourání severní strany podloubí, ale
nakonec zvítězila spíš praktická stránka, než zachování historického
designu. Ale i tak, jak jsem podotkl na začátku, je to dobré. Na
pohlednici z válečných let 1940 panuje na náměstí dopolední
pohoda. Prostranství náměstí je upravené a domy v pěkném stavu.
Každý z majitelů má ve svém domě v přízemí svůj krámek.

se prodával nejrůznější sortiment železářství, pračky, motocykly,
nábytek, laky i ten petrolej. Jako dlouholetá vedoucí zde pracovala
paní Vlasta Galasová, spolupracovala s ní paní Hamrlová a Břetislav
Švarc. /jména píšu foneticky/.
Dále čp. 24 bylo holičství, Hartel Adolf. Po válce ho nahradil
holič Slavomír Buržák a slečna Enenklová. Také dlouhá léta na
Potštát dojížděl Jiří Juráň ze Stříteže a pan Hradil z Hranic, známý
to turista-značkař. Po rekonstrukci tohoto domu bylo holičství
přesunuto do podloubí v domě čp. 6.

Dům čp. 25 je velmi zajímavý. Jednak zde bylo řeznictví, které
bylo na svoji dobu dobře vybaveno. Měli zde chladírnu masa
s agregátem a strojním pohonem. Majitelem byl patrně Klatt
Konrád a Marie. Ve stejném domě vlevo od vchodu do řeznictví byl
taky krámek. Portál obchodu hlásá: Ottokar Klatt....zbytek nápisu
nejde přečíst. Z fotografie výlohy to vypadá na papírnictví, nebo
trafiku. Na obchodě s masem, pak prodával dlouhá léta, pan Vlček
se svoji ženou.
Dům čp. 22 obýval Juránek Hans a Ida – drogista. V tomto
domě byl i po válce obchod s drogerií, kterou provozoval Miroslav
Neradil, známý na Potštátě jako divadelní komik, zpěvák a pisatel
všelijakých úsměvných povídek a básniček. Žel, z Potštátu záhy
odešel. Později v tomto domě byl obchod potravin pod hlavičkou
družstva SELPO a dále Jednoty. Zde dlouho pracovala jako vedoucí
paní Hedvika Vítková.

Číslo popisné 26 bylo po válce dlouho v dezolátním stavu. Do
jeho zdiva mnoho let pršelo a proto byl podepřen kůly, aby se nezřítil
do ulice. Na pohlednici z roku 1966 je již vyobrazen jako opravená
bytovka. Ale o tom až v dalším článku.
Rád si přečtu i Vaše postřehy.
Hezký den přeje Aja
e-mail peroutka@mesr.cz

Dům čp. 23 byl také obchod, Renda Franc. V roce 1945 ho
převzal Národní správce Vladimír Galas, který po znárodnění vedl
onen spolek SELPO. Obchod jako takový byl koloniál, se zbožím
smíšeným: od petroleje, přes biče, hřebíky až po cukr, mouku a kávu.
Později zde Jednota zbudovala obchod s průmyslovým zbožím. Zde

Oprava popisu fotografie minulého článku: dům s dvojitým
podloubím ve tvaru nosních dírek, je dům čp.10

č. 2/2015 – duben
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ANKETA POTŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE
Revitalizace zámeckého parku ve městě Potštát
Cílem tohoto dotazníku je zjištění potřeb a postojů místních obyvatel k revitalizaci prostor zámecké zahrady ve městě Potštát.
Vyplněnou anketu vhoďte do umístěných schránek na Městském úřadě, v pekárně nebo Jednotě.
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

1.

Je pro Vás revitalizace veřejných prostranství včetně zeleně ve městě důležitá?

□ ano
□ ne
2.

Jak hodnotíte současný technický, funkční a estetický stav veřejného prostranství v místě zámeckého parku
(chodníky, veřejné osvětlení, veřejná zeleň):

□
□
3.

zcela dostačující
spíše dostačující

□ spíše nedostačující
□ zcela nedostačující

Myslíte si, že je potřeba v prostorách zámeckého parku rekonstruovat chodníky, opěrné zídky, schodiště

a veřejné osvětlení?

□ určitě ano
□ spíše ano
4.

Jak často navštěvujete zámeckou zahradu (např. k relaxaci, odpočinku, volnočasovým aktivitám, setkávání s
přáteli apod)?

□ denně
□ každý týden
5.

□ spíše ne
□ určitě ne

□ několikrát měsíčně
□ méně často nebo vůbec

Využívali byste v případě úspěšné revitalizace zámeckého parku nově vzniklou „odpočinkovou plochu“ se
zelení a lavičkami?

□ ano
□ ne
6.

Jak často navštěvujete kulturní a společenské akce, které se ve městě konají?

□ pravidelně navštěvuji všechny akce □ akce navštěvuji méně často nebo vůbec
□ přibližně 2–3x ročně
7.

Uvítali byste možnost přesunu některých akcí do venkovních prostor zámecké zahrady, díky provedené
revitalizaci městského parku?

□ ano
□ ne
8.

Revitalizace veřejných prostranství je podle Vás zlepšením:

□ velmi přínosným
□ přínosným

□ částečným
□ žádným

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 30. 3. 2015.

strana 16

č. 2/2015 – duben

