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č. 3/2015 – červen

20. Slavnosti města
Potštát
konané ve dnech
19. – 21. června 2015
na náměstí
Těšit se můžete na pestrý program,
bohaté občerstvení, pouťové atrakce,
lidský stolní fotbálek, jeřáb s plošinou, hudbu k tanci
i poslechu, prodejní stánky, ohňostroj a zábavu.

Město Potštát všechny srdečně zve.
č. 3/2015 – červen
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Město Potštát informuje
POZVÁNÍ
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Starosta města Vás zve na 4. veřejné jednání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 11. 6. 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 17:00 hodin.

Usnesení
z 3 . ř á d n é ho ve řejné ho je dná ní Zas tu p itels tva měs t a Potš tát ko n an é h o
d n e 9. 4. 2015
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení – zpráva Kontrolního výboru.
2. Kontrolu využití finančních příspěvků SDH a TJ Sokol
v Potštátě.
3. Zprávu o stavu veřejného pořádku na území OOP Hranice za rok 2014.

5.

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Pazlar, Mgr. Ivana Stískalová
Ověřovatele zápisu: Petr Bureček, Libor Pernička
Zapisovatelku: Ladislava Maršálková
2. Program jednání s rozšiřujícími body:
bod.č. 24: Revokace bodu č. 12 z 1. veřejného jednání
zastupitelstva města ze dne 16. 12. 2014
bod.č. 25: vyhlašuje záměr na bezúplatný převod pozemků
– část pozemku p.č. 1384 zahrada o výměře 150 m2,
v k.ú. Potštát-Dolní Předměstí dle geometrického plánu č. 91-109/2013 ze dne 11. 11. 2013 pozemek p.č.
1384/2 ostatní plocha o výměře 150 m2 v k.ú. Potštát-Dolní Předměstí, dále pozemky
– p.č. 1914 ostatní plocha o výměře 62 m2, k.ú. Potštát-Horní Předměstí
– p.č. 1087 ostatní plocha o výměře 201 m2, k.ú. Potštát-město
– p.č. 1156/1 ostatní plocha o výměře 147 m2, k.ú. Potštát-město
– p.č. 1193 ostatní plocha o výměře 45 m2, k.ú. Potštát-město z vlastnictví města Potštát do vlastnictví Olomouckého kraje
bod č. 26: Výjimka z počtu žáku ZŠ a MŠ Potštát na školní rok 2015/2016
3. Rozpočtové opatření č. 3/2015 výši 705 560,00 Kč
v příjmech a výdajích dle předloženého návrhu.
4. Přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 150 tis. Kč na
obnovu kulturních památek v Olomouckém kraji. Pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.

7.
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13.
14.

15.

16.

Přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 20 tis. Kč
z programu Podpora kulturních aktivit – projekt 20. slavnosti města Potštát. Pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti na Potštátě
ve výši 50 tis. Kč – na opravu zídky kolem kostela v Lipné.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Poskytnutí dotace Občanskému sdružení Včelí království
U zeleného úlu ve výši 3 tis. Kč – na reklamu, ceny, odměny a propagaci výtvarné soutěže „Vůně medu“. A pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Uzavření dohody o užívání pozemků k lesní dopravě města Potštát za 500 Kč do 31. 12. 2015. Pověřuje starostu
města podpisem dohody.
Prodej pozemku p.č. 1330 p. Františku Kandlerovi,
802 m2 za cenu 20 Kč/m2 – dle směrnice města o prodeji pozemků. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Náklady na sepis a vklad hradí nabyvatel.
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 79/1
v k.ú. Boškov na dobu neurčitou. Za cenu 12 Kč/rok dle
směrnice města pro pronájem pozemků. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 233/1
v k.ú. Kovářov na dobu neurčitou. Za cenu 375,- Kč/rok
dle směrnice města pro pronájem pozemků. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 1118
k.ú. Boškov, 126 m2 – za cenu 25 Kč/m2 – ostatní plochy,
silnice a části pozemků p.č. 845/3 v k.ú. Boškov, 400 m2 za
cenu 5 Kč/m2 – zemědělské pozemky, dle směrnice města.
Stažení bodu č. 14 z programu jednání.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 238 v k.ú. Kovářov u Potštátu. 116 m2 za cenu 25 Kč/m2, dle směrnice
města.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1624 v k.ú.
Potštát Horní Předměstí, 90 m2 za cenu 5 Kč/m2 – zemědělské pozemky, dle směrnice města.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1717 v k.ú. Pot
č. 3/2015 – červen
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štát-Horní Předměstí, 169 m2 za cenu 30 Kč/m2 – ostatní
plocha, dle směrnice města.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 833 v k.ú.
Potštát-Dolní Předměstí, 194 m2 – zemědělská půda za
cenu 5 Kč/m2 a části pozemku p.č. 836 v k.ú. Potštát
Dolní Předměstí, 524 m2 – zemědělská půda za cenu
5 Kč/m2, dle směrnice města.
Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 814 v k.ú.
Potštát-Dolní Předměstí za cenu 30 Kč/m2.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené dne 25. 3.
2014 s MAS Hranicko na projekt „Moravsko-polské cesty
tradic a poznání“. Pověřuje starostu podpisem dodatku.
Zadání opravy chodníku pod zámkem včetně stání pro
tříděný odpad firmě PRESBETON NOVA, s.r.o. za cenu
375 847,18 Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Zajištění zadávacího řízení dodavatele na stavební práce
pro akci „Revitalizace zámeckého parku ve městě Potštát – I. etapa“ firmou Artory – Consulting, s.r.o. za cenu
42 000,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy.
Revokaci bodu č. 12 z 1. veřejného jednání zastupitelstva
města ze dne 16. 12. 2014.
Vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků
– část pozemku p.č. 1384 zahrada o výměře 150 m2,
v k.ú. Potštát-Dolní Předměstí dle geometrického plánu č. 91-109/2013 ze dne 11. 11. 2013 pozemek p.č.
1384/2 ostatní plocha o výměře 150 m2 v k.ú. Potštát-Dolní Předměstí, dále pozemky
– p.č. 1914 ostatní plocha o výměře 62 m2, k.ú. Potštát-Horní Předměstí
– p.č. 1087 ostatní plocha o výměře 201 m2, k.ú. Potštát-město

– p.č. 1156/1 ostatní plocha o výměře 147 m2, k.ú. Potštát-město
– p.č. 1193 ostatní plocha o výměře 45 m2 , k.ú. Potštát-město z vlastnictví města Potštát do vlastnictví Olomouckého kraje.
24. Výjimku z počtu žáků ZŠ a MŠ Potštát na školní rok
2015/2016.
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1. vyhlášení záměru
– na prodej pozemku p.č. 1725 v k.ú. Kovářov u Potštátu, 788 m2 – ostatní plocha, za cenu 25 Kč/m2.
– na prodej pozemku p.č. 1726 v k.ú. Kovářov u Potštátu, 539 m2 – ostatní plocha, za cenu 25 Kč/m2.
– na prodej pozemku p.č. 1727 v k.ú. Kovářov u Potštátu, 2286 m2 – ostatní plocha, účelová silnice za cenu
25 Kč/m2.
– na prodej části pozemku p.č. 1735 v k.ú. Kovářov u Potštátu, 1000 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku
za cenu 25 Kč/m2.
– na prodej pozemku p.č. 1758 v k.ú. Kovářov u Potštátu, 1643 m2 – ostatní plocha za cenu 25 Kč/m2.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1. Prověřit smluvní podmínky převodu pozemků 232/1
a 232/2 v k.ú. Kovářov u Potštátu.
V Potštátě dne 13. 4. 2015
René Passinger
Ing. Luboš Maršálek,MBA
starosta města
místostarosta

Usnesení
z 3 . m i m oř á dné ho ve řejné h o jed n án í Zas tu p itels tva měs t a Potš tát
kona néh o d n e 28. 4. 2015
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1. návrhovou komisi: Mgr. Martina Jeřábková, Ing. Miroslav
Pazlar
ověřovatele zápisu: Petr Bureček, Libor Pernička
zapisovatelka: Hana Králíková
2. Stažení bodu č. 2 (revokace bodu č. 23 z 25. veřejného
jednání ZM ze dne 26. 6. 2014) z pořadu jednání.
3. Změnu znění usnesení ZM Potštát v bodě 23 z 25. jednání ze dne 24. 6. 2014 takto: prodej bytového domu
č.p.31 na Bočkově nám. Potštát včetně pozemku p.č.
st. 1230 v k.ú. Potštát-město dle vyhlášeného záměru,
manželům Dostalíkovým za cenu 650 000,- Kč, z toho
600 000,- Kč prodejní cena Města Potštát a 50 000,- Kč
zprostředkovatelská provize realitní kanceláři. Daň nabytí z nemovitosti bude uhrazena přímo kupujícím formou
úschovy dle smlouvy o úschově peněz a listin. ZM pověč. 3/2015 – červen

4.

5.

6.

řuje starostu podpisem kupní smlouvy včetně smlouvy
o úschově peněz a listin s prodejem související.
Revokaci bodu č.15 z 2. veřejného jednání ZM dne
12. 2. 2015 o směně části pozemku p.č. 1158/2 za část
pozemku p.č. 1238, díl a, v k.ú. Potštát-město.
Záměr na směnu části pozemku p.č. 1158/2 za část pozemku p.č. 1238, díl a, v k.ú. Potštát město bezúplatně.
Náklady na sepis a vklad nebude hradit město Potštát.
Zajištění zadání veřejné zakázky pro akci zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Potštát a to firmě IDIZ
CZ, s.r.o., za cenu 30 520,- Kč včetně DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.

V Potštátě dne 29. 4. 2015
René Passinger
starosta města

Ing. Luboš Maršálek,MBA
místostarosta
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval, co se děje v našem městě
nového, co se nám povedlo, ale i nepovedlo.
Ze Státního fondu životního prostředí jsme získali dotaci na opravu školní jídelny, o kterou jsme žádali. Předpokládaný termín realizace je naplánovaný na měsíc srpen.
Dotace na nákup nákladního automobilu včetně šesti
kontejnerů a štěpkovače za traktor byla také kladně vyřízena,
v celkové výši 90% uznatelných nákladů. Nákladní automobil
bude svážet výhradně bioodpad z našeho města a místních
částí. V nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení na
stavební firmu i na dodavatele výše uvedené techniky.
Žádost o dotace na revitalizaci I. etapy zámeckého parku a fasády zámku byla zamítnuta, ale nezoufejme, budou
vyhlášeny nové dotační tituly, do kterých se opět zapojíme.
Dále jsme bohužel nebyli vybráni firmou ČEZ a.s., na
dotace osvětlení přechodu pro chodce v podzámčí. Při další
příležitosti požádáme znovu.
Restaurování sousoší Kalvárie: sv. Jan Nepomucký, sv.
Jan Sarkander a kamenný kříž na Bočkově náměstí bude
zahájeno po slavnostech města Potštát.
Byl osloven právník pozůstalé rodiny hraběnky Walderode o vyjádření se k vlastnictví a budoucím opravám jejich
hrobky, zatím bez odezvy.
Majetkoprávní vztahy o pozemky a chodníky jsou stále
v jednání. VLS ČR, s.p. které vlastní část chodníků je chce
směnit za část našich obecních lesů, což je pro nás nepřijatelné. Druhou variantou je zaplatit pozemky dle znaleckého
odhadu, včetně ohodnocení staveb, které město v minulosti vybudovalo. Jednání budou pokračovat, než najdeme
schůdné řešení, které bude výhodné pro obě strany.

Chodník, který je ve vlastnictví města, a to u hlavní autobusové zastávky v podzámčí, se začne opravovat v měsíci
červnu. Tímto žádám občany o schovívavost a trpělivost v
této lokalitě.
Bylo obnoveno jednání s akciovou společností VAK o
připojení vodovodní přípojky ke stavebním pozemkům v lokalitě za hřbitovem.
Na úřad práce byla podána žádost o příspěvek na vytvoření 6 pracovních příležitostí pro sezónní údržbu našeho
města, která nám byla schválena. Pět nových pracovníků
se již zapojilo do pracovního procesu, šestý nastupuje od
1.6.2015. Na tyto zaměstnance bude poskytován příspěvek
v plné výši vynaložených mzdových nákladů.
Další práce, které se nám povedly zrealizovat:
Podařilo se nám revitalizovat park pod horním kostelem.
V obci Lipná ve výletišti byla opravena střecha na podiu
pro vystupující, uprostřed vesnice bylo osazeno nové
dětské hřiště.
V obci Kyžlířov byly zahájeny opravné práce na kapličce.
V obci Boškov byly nainstalovány nové reproduktory
rozhlasu.
V Kovářově bylo osazeno nové dětské hřiště.
Vážení spoluobčané a přátelé našeho města, srdečně
Vás zveme na 20. Slavnosti města Potštát. Pozvěte své rodiny, kamarády a ukažte, že se i na Potštátě umíme bavit.
Těším se na Vás.
Zdraví Vás
			

René Passinger – starosta města

Posezení ke dni matek
Městský úřad Potštát v pátek 15. května pořádal v sále zámku, u příležitosti svátku Dne matek, který si tradičně připomínáme druhou květnovou neděli, přátelské setkání maminek,
babiček, prababiček.
V úvodu všechny přítomné přivítal místostarosta proslovem
a přípitkem. Následoval kulturní program, kde se představily
děti místní školky i školy se svým recitačním, tanečním a dokonce i pěveckým vystoupením. Svým typickým i netypickým
tanečním číslem nás okouzlily tanečnice Afroditky. V průběhu
odpoledne všechny maminky dostaly dětmi vyrobené dárečky.
Po drobném občerstvení program pokračoval skvělým hudebním vystoupením v podání folk – rockového talentovaného
dua LITHR, které i přes svůj připravený seznam skladeb, z fleku vystřihlo písničky na přání a snad ke spokojenosti všech
zúčastněných, nás provedl pozdním odpolednem.

Věříme, že se setkání líbilo a již nyní se těšíme na příští rok!
Město Potštát

Informace občanům!!
Prosíme všechny majitele pejsků o aktualizace údajů v případě, že došlo ke změně: ztráta, úmrtí, prodej, nabytí nového
psa/psů (od 3. měsíce věku). Změnu můžete nahlásit telefonicky na 581 624 275,
emailem podatelna.potstat@seznam.cz nebo osobně na podatelně MěÚ dveře č.5. Děkujeme.
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Lampiónový průvod na Potštátě
Stejně jako v předchozích letech i letos si na Potštátě připomněli smutné období 20. století, druhou světovou válku, která
vrhla stín do životů mnohých z nás, zejména našich předků.
Zasáhla i obyvatele městečka Potštát přímo v jejich domovech.
Letos jsme si připomínali 70 let od konce této bolestivé epochy. Průvodem se zapálenými lampióny, věncem, proslovem
starosty a národní hymnou vzdali přítomní občané hold všem,
kteří během války umírali a uctili tak jejich památku.
Aby se začátek prodlouženého víkendu nezačínal jen smutkem a lítostí, po ukončení pietního aktu se potštátští přesunuli do areálu fotbalového hřiště, kde byl městským úřadem
a místními hasiči připraven táborák, bohaté občerstvení, kde
tradičně nechyběly pečené makrely a diskotéka. K tanci a poslechu hrál DJ Petr.





ANKETA POTŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE
Ranní zvonění kostelního zvonu sv. Bartoloměje

Cílem tohoto dotazníku je zjištění názorů místních obyvatel na ranní vyzvánění zvonu v kostele sv. Bartoloměje ve městě
Potštát. Vyplněnou anketu vhoďte do umístěných schránek na Městském úřadě, v pekárně nebo obchodě pí. Passingerové.






Ranní zvonění považuji za zbytečné, jsem pro jeho zrušení
Ranní zvonění mi nijak zvlášť nevadí, ale uvítám posunutí na 8. hod
Ranní zvonění považuji za tradici a rozhodně by se nemělo rušit
Jiný názor :…………………………………………………………………………………….............................................................................................
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Divadelní představení, co prodlužuje život
aneb„Don Quijote de la Ancha“
V sobotu podvečer se zájemci o kulturní dění
sešli v sále potštátského zámku. Profesionální
herci brněnského divadla Klauniky jim připravili
netypické představení, pod názvem Don Quijote de la Ancha.
Už na základě samotného názvu je zřejmé, že
nešlo čekat klasické zpracování podle světově
známého španělského románu.
Díky faktu, že je společnost poznamenaná dekadencí, nedostatkem ideálů a opravdových
vzorů, předstupují před diváky 2,38 m vysoký
profesor španělštiny a literatury (a la Don Quijote) a 120 kg vychovatelka Ancha (a la Sancho Panza) a snaží se, co nejlépe ztvárnit příběh
slavného rytíře a jeho věrného sluhy a nebojí se
do hraní zapojit obecenstvo.
Svéráznému představení nechybí humor, nadsázka, energie a podle množství úsměvů a potlesku nutno dodat, že se poněkud netradiční
divadlo na Potštátě líbilo.
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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 P o t š t á t
Exkurze ve Vítkovicích
Dne 17. 4. se naši žáci 2. stupně zúčastnili exkurze do „ Světa
techniky“ v oblasti Dolních Vítkovic. Jeli jsme autobusem přibližně hodinu. Při příjezdu jsme si dali horkou čokoládu. Poté
už nás zavedli do areálu, přesněji do oddělení fyziky a biologie.
Bylo tam mnoho zajímavých věcí, které jsme si mohli vyzkoušet nebo prozkoumat. Co nás hodně zaujalo, bylo například:
zmenšený tvar Země, na kterou jsme se mohli podívat z pohledu vesmíru, zvětšený model hlemýždí ulity, do které jsme
mohli vlézt, pohled na sebe ve stáří, atd.
Dále jsme byli v sekci, jejíž hlavní téma bylo školní prostředí.
Tam byla spousta kamer a mohli jsme si vyzkoušet různé testy
na dotykových obrazovkách, podívat se na různé druhy závodů různých dob.

Další oddělení bylo zaměřeno zejména na fyzickou stránku.
Mohli jsme tu vidět horolezeckou stěnu, příčné vlnění, bubny
fungující na tlukot srdce, snímač nálady a různé druhy zvuků.
Zavedli nás i do chemického divadla, kde prováděli velmi zajímavé chemické pokusy. Například si zapalovali ruce, řezali
se nožem, vypouštěli na nás mlhu... a mohlo se zapojit i publikum.
Na závěr – ti, co mají rádi adrenalin, mohli zajít na atrakci do
velké astronomické koule, která se točila všemi směry. Mnoho z nás to, ale nevyzkoušelo! :)
Tím náš výlet skončil a my jsme si odvezli spoustu skvělých
zážitků.
Filip Jahn, Danek Dostál a Hana Passingerová

Recitační a pěvecká soutěž
30. března, přesně na Modré pondělí, jsme se zase po roce sešli v prostorách MŠ, které považujeme díky jejich příjemnému
komornímu prostředí za ideální místo pro průběh této soutěže. Porota totiž musí velmi dobře slyšet, aby zachytila každou drobnost a nuanci v přednesu dětí.
Letos se do recitace přihlásilo 28 žáků a do pěvecké soutěže 8 žáků. Porota to – tak jako pokaždé – neměla vůbec jednoduché
a vybrat mezi tolika šikovnými dětmi ty nejlepší, byl hodně tvrdý oříšek. Proto ve výsledcích nyní uvidíte vícero druhých a třetích
míst:
RECITACE:
1. kategorie:1.–3. ročník: 1.místo: Lucie Smýkalová
2. místo: Markéta Podešvová, Jakub Stískal, Martin Jeřábek
3. místo: Zuzana Jeřábková, Ondřej Kubica
2. kategorie: 4.–5. ročník: 1. místo: Tomáš Stískal za Seifertovu báseň Všední den
2. místo: Natálie Burečková
3. místo: Václav Jahn, Eliška Brachánková
3. kategorie: 6.–9. ročník: 1. místo: Filip Jahn – za přednes své slohové práce (úvaha „Co je štěstí“)
2. místo: Nikola Huňová – za přednes své slohové práce (Holocaust)
3. místo: Marek Jahn
Jan Machala
ZPĚV:
1. místo: Karolína Peperniková za píseň Ach synku synku
2. místo: Denisa Švandelíková za píseň Niagára
Tomáš Stískal za píseň Jedou koně
3. místo: Eliška Skálová za píseň Vyletěla holubička
Zvláštní ocenění obdržel Kryštof Klabačka za emotivní ztvárnění úryvku z muzikálu Dracula.
Děkujeme nejen všem učitelům za motivaci a nácvik s žáky
a dětem za ochotu a pečlivou snahu při nácviku, ale také
všem rodičům a prarodičům, kteří je přišli podpořit a dorazili
do školy i v tom nevlídném „vánočním počasí”.
Mgr. Martina Hollasová
č. 3/2015 – červen
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Velikonoce ve škole
Letos jsme se s dětmi prvního stupně domluvili, že spolu hezky oslavíme letošní Velikonoce. A tak už se všichni těšili, až
přijde středa 1. dubna, kdy to vše mělo vypuknout. A opravdu se nikdo nenudil. Ve třídách probíhaly velikonoční dílny,
kde děti vyráběly kraslice a zdobily jimi natrhané větvičky.
Někteří pracovali ve skupinkách a společně přemýšleli nad
pracovními listy, kdy pomocí různých rébusů, doplňovaček,
přírodovědných, matematických a jazykových miniúkolů došli
k vyplnění poučného a zajímavého vyprávění o Velikonocích.
Také si sami bez pomoci paní učitelky nastudovali – rovněž ve
skupinkách – informace o šesti postních nedělích a hlavně to
museli odprezentovat před celou třídou! Pro některé první podobný zážitek. Samozřejmě v hodinách nechyběly velikonoční omalovánky a mandaly, povídání o velikonočních zvycích
nejen u nás na různých místech Česka, ale i ve světě a někteří
litovali, že nebudou v zahradě hledat ukryté pamlsky od velikonočního zajíčka. Následovalo čtení neznámých velikonočních koled a také pohádek, příběhů a básniček s velikonoční
tématikou.
To nejpěknější píšu nakonec… všichni jsme byli na tuto Škaredou středu krásně jarně pestrobarevně oblečeni a nazdobeni
(jako kraslice), takže vůbec nebyl důvod se mračit. Naše učebny jen zářily – červenou, žlutou, oranžovou, zelenou, modrou,

podle barev našich pečlivě vybraných oděvů, a tak nezbývalo,
než vše zdokumentovat na pěknou památku.
Mgr. Martina Hollasová

PODĚKOVÁNÍ

Díky seminářům na SPgŠ v Přerově, se všechny tři paní učitelky z MŠ mohly seznámit se zajímavým hudebním nástrojem
s poněkud krkolomným názvem „Boomwhackers”. Všechny
nás zaujala jednoduchá hra, využití a také barevnost. Každá
barva a také různá délka trubky zastupuje jeden tón stupnice
strana 10

C dur. Touto cestou bychom chtěly poděkovat MěÚ Potštát a
zejména panu starostovi za finanční dar z prodeje kýty na Vánočním jarmarku, díky kterému jsme si tento hudební nástroj
mohly pořídit do naší MŠ.
S poděkováním děti a paní učitelky z MŠ
č. 3/2015 – červen
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Světový den vody jsme ve školce v Potštátě
oslavili pohádkou
V pátek 20. března 2015 jsme se s Vodnickou pohádkou vydali do vodní říše, kde nám vodník Ploutvička představil živočichy i rostliny vyskytující se u řeky či rybníka. Při dramatizaci
s loutkou si děti vytvořily pohádkový rybníček s kouzelnými
rybkami a ta zlatá se dětí ptala na přání. Každý z nás jej rybce
řekl a ona nám na oplátku řekla i to své – abychom vodu chránili. Potom jsme si s Ploutvičkou vyprávěli o koloběhu vody
v přírodě, jak nám voda pomáhá, ale také jaké nebezpečí nám
u vody hrozí. Děti byly moc šikovné a dokázaly podle encyklopedie a knih o přírodě třídit živočichy podle místa jejich výskytu – rybník X moře. S novou ekologickou pomůckou mohly
děti sledovat vývojová stádia u žáby a o vodě jsme si také zazpívali. U vodnického tanečku se děti vydováděly, u honičky na
rybky a rybáře se protáhly a s pracovním listem ryby děti ukazovaly části jejího těla. Rozloučili jsme se s vodníkem Ploutvičkou
a děti si určitě zapamatovaly, proč musíme vodu chránit!

BESEDA S PANÍ POLICISTKOU VE ŠKOLCE
Ve středu 9. dubna 2015 nás ve školce navštívila paní policistka Kateřina Klabačková, která přišla dětem popovídat o náročné práci policistů a všem připomenula, jak se mají bezpečně
chovat doma i venku. Děti se snažily samy hledat řešení složitých situací, co dělat při nehodě, proč je důležité respektovat
pravidla a popovídali jsme si i o první pomoci. Paní policistka
dále připomenula dětem, že vše v okolí někomu patří a nemůžeme ničit to, co se nám zlíbí! Děti pozorně poslouchaly
a s nadšením si prohlížely policejní výstroj. Siláci si vyzkoušeli
i neprůstřelnou vestu. Moc děkujeme za poučné vyprávění,
trpělivé odpovídání na velké množství zvídavých otázek a také
za sladkosti!
Děti si pak ještě dlouho hrály na honičky v autech a policisty!
Za MŠ zaslala Kuchařová M.

Školkáčci soutěžili v tělocvičně
V úterý 14. dubna 2015 jsme pro děti připravili „Dopravní
soutěž v tělocvičně“. Děti si vyzkoušely zručnost i rychlost
a ověřily si, co jsme se naučili v uplynulém týdnu o bezpečnosti na silnici. Děti projížděly slalomem na odrážedlech, na
čas zdolávaly cestičku z lana, hledaly barevné garáže pro
daná auta a třídily geometrické tvary k dané dopravní značce.
Odpovídaly na otázky o bezpečnosti, i jak má správně vypadat vybavené kolo, než s ním vyjedeme na výlet. Prostorovou
orientaci jsme procvičili s šipkami a barvy zase se semaforem.
Nejvíce se dětem líbilo podjíždění pod fáborkovou překážkou.
Děkujeme paní Haně Maršálkové za cukrovinky pro děti, které
každý školkáček dostal za svou snahu.
č. 3/2015 – červen
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Rej čarodějnic se slétl na Potštátě
Tradiční slet čarodějnic a čarodějů pořádalo Sdružení rodičů
a přátel školy při ZŠ a MŠ Potštát, a to poslední dubnový den,
čtvrtek 30. 4. 2015.
Na pozvání hodné čarodějnice Satorie Mářy, započal Rej již
30 minut po 16. hodině u čarodějného kotle, prezencí místních i mezinárodních ježibab, čarodějek a tajuplných bytostí
zápisem do čarodějné knihy. Po krátkém přivítání čarodějnice
přeletěly za doprovodu zvědavých občanů na místní fotbalové
hřiště, kde se po pár tanečcích občerstvili hladoví či žízniví
jedinci a dále se pokračovalo v zábavě soutěžením v několika
disciplínách a tancem. V podvečer magické noci se za pomo-

ci silných paží hasičů a místních mužů zapálil oheň v nachystané vatře a postavila dětmi nazdobená májka. Stejně jako
v předchozích ročnících potštátských sletů se předávalo putovní koště, které letos putovalo z rukou krásného tria čarodějek do rukou sympatické čarodějnice Ivety. Kouzelné koště si
tak může po celý rok přivlastnit a využít k pracovním cestám.
Věřme, že oheň odehnal všechnu zlou moc a s příchodem jara
nás čekají jen slunné časy.
Děkujeme všem zúčastněným a těm, kteří přispěli k vydařenému průběhu celé akce.

NÁVŠTĚVA Z LESA
Na besedu s lesníky, která se uskutečnila v naší školce 30.
dubna 2015 jsme se všichni moc těšili! A když do školky přišli
naši dva známí kamarádi, děti pozorně naslouchaly vyprávění
o lese a myslivosti, občas svými všetečnými a legračními otázkami pány lesníky přivedly mírně do rozpaků, rozesmály je,
ale také překvapily svými znalostmi o okolní přírodě. Povídali
jsme si, co se děje v lese v různých ročních obdobích, jakou
práci lesníci vykonávají a proč se starají o les i jeho obyvatele.
Děti se naučily, jak se mají chovat v přírodě, aby ji chránily. Poznávali jsme stromy podle větviček, rostliny i lovecké trofeje,
porovnávali jsme paroží jelena, daňka i srnce a dozvěděli se
o této zvěři mnoho zajímavého. Velkým zážitkem pro všechny
z nás byla ukázka vábení zvěře a největší úspěch sklidilo rochání daňka, které jsme si všichni vyzkoušeli. Zajímavá byla
prohlídka zbraní, nábojů a pozorování dalekohledem. Lesníci si pro děti připravili také 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 Bečstrana 12

vou za krásné dárečky pro děti (sešity a pastelky, omalovánky
s úkoly, reflexní vesty a hlavně medaile, které udělaly dětem
velikou radost) a také pánům lesníkům za zajímavé vyprávění
a těšíme se na další návštěvu.
S poděkováním a pozdravem
děti a paní učitelky z MŠ Potštát
č. 3/2015 – červen
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Z á k l a d n í u m ě l e c k á š ko l a , P o t š t á t
KONCERT ZUŠ 25 LET
V podvečer pátku 17. dubna se v sále zámku konal Slavnostní koncert, pod taktovkou paní ředitelky školy, Jany Kozubíkové, u příležitosti výročí
25 let založení Základní umělecké školy Potštát.
Představili se žáci a pedagogové školy, ať už hraním nebo v pěveckém souboru. Bohatý program
zakončil gratulací pan starosta, který paní ředitelce poděkoval za dlouholetou profesionální práci
při hudebním vzdělávání dětí, spolupráci a propagaci města Potštát.

Vzpomínání, aneb školičko, jsi dospělá!
Pokud se poohlédnu do let minulých až k roku 1993, jako by
jsem stála i já u kolébky naší školy, kterou začala vypiplávat
z plenek paní Irena Kršková. V srpnu roku 1993 mi předává
pomyslné „žezlo“ a teď začni. Podaří se, nepodaří, co bude
dál. Dostala jsem do výchovy „maloška“ a bylo na mne, postavit jej na nohy a být při prvních krůčcích.
Nemohu zapomenout na práci těch, kteří stáli u zrodu školy.
Byť to byli tzv. muzikanti lidoví, ale páni muzikanti – pan učitel
Jan Kokta (žesťové nástroje, dechovka), Jan Kujal (dechové
nástroje, dechový soubor Olšoveček), Václav Šmidla (bicí nástroje), ale i nadějní mladí muzikanti, tehdy studenti ostravské
konzervatoře Marek Václavík (akordeon) a Martin Foltýnek
(akordeon, keyboard), Ivo Meisl, posluchač konzervatoře a následně JAMU Brno, oborem klavír. Nemohu nevzpomenout
na Marcela Štroncera, vynikajícího pozounistu a začínajícího
pedagoga. Svojí pedagogickou prací mne zaujala paní Jarmila Černá.
Začátky byly chvílemi krušné po všech stránkách, ale důležité
pro mne bylo, že jsme všichni táhli za jeden provaz, což je pro
tak malou školu velmi důležité.
Velkou oporou mi byla paní Marie Jurčíková, ekonomka školy
v letech 1993–2003, po jejím odchodu přichází paní Radana
Němcová. Nyní působí na škole v pozici ekonomky paní Zita
Šištíková, úžasný a pracovitý člověk, na kterého je ve všem
spolehnutí. Úvazek uklízečka-topič vykonávala od roku 1993
paní Eliška Havlicová, po jejím odchodu přichází paní Zuzana
Maršálková a nyní v těchto pracích působí již deset let paní
Marcela Lisová.
Ne vždy byla cesta ušlapaná bez kamínků, drnů a nesnází.
Důležité je – škola funguje, pracuje, má výsledky. Nestojíme
v koutě, je nás vidět a slyšet. Přijďte mezi nás, přijďte si poslechnout naše žáčky, děti i nás Vaše přítomnost potěší.
Je mojí povinností poděkovat rodičům, kteří nám svěřili své
ratolesti a dali nám důvěru při další školní výchově. Někdo
č. 3/2015 – červen

moudrý řekl: „kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“, já si dovolím tuto myšlenku rozšířit – „vše, co děláš navíc a věnuješ
se. I hudba obohatí človíčka o další obzor a posouvá jej dál“.
Nelze nepoděkovat všem našim sponzorům, příznivcům a lidem, kteří pomáhali nejen finančně, ale byli nám i oporou.
Patří poděkovat i MěÚ Potštát a obecním úřadům ve Stříteži
nad Ludinou, Partutovicích a Olšovci.
Malý dodatek. Po koncertu mi byla několika lidmi položena
otázka, proč slavíte 25 let, vždyť „hudebka“ tu byla od roku
1964? Je to jednoduché – k 1. 9. 1990 se škola osamostatnila. Do tohoto data byla pobočkou Lidové školy umění Hranice.
Potštátská zuš-ka se vydala na samostatnou a novou cestu.
A jdeme dál, před námi jsou další cíle. Pokud máte znovu chuť
vyslechnout si koncert ze 17. dubna 2015, najdete odkaz na
našich webových stránkách www.zuspotstat.cz v rubrice
25 let ZUŠ Potštát.
			
Jana Kozubíkova,
ředitelka ZUŠ Potštát
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Pohled na město Potštát z r. 1826 (Okresní archiv Přerov-Henčlov). Přetiskla z měděné matrice Dílna umělecké grafiky v Novém Jičíně

Základní umělecká škola Potštát a Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Potštát
si Vás dovolují pozvat
na

KONCERT
			

u příležitosti výročí 25 let založení ZUŠ Potštát
Koncert se uskuteční v pátek 19. června 2015 v 18.00 hodin
v sále potštátského zámku
Účinkující: žáci a pedagogové školy
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Potštát v proměnách času 14.
Jak dobře znáte náměstí?

Dům čp. 26 byl ten poslední, kde jsme se minule zastavili. Než
byl rekonstruován v roce 1965, byl ve velmi špatném stavu. Z dostupných informací vím, že zde bydlelo podobně jako v jiných domech na náměstí, více rodin. V roce 1945 byl majitel Zenzinger
Otto a Claudia a mimo jiné zde bydlel pan Alois Mlčoch, zmíněný obecní sluha. Dále pak Kubala Richard – malíř pokojů a Polzer Johan – krejčí. Na pohlednici z roku 1902 je zachycen vzhled
domů, které se nijak nepodobají těm dnešním. V každém domě
je podloubí a krámek, a z náměstí postavené opěrné pilíře. Dům
č. 26 měl v meziválečném období obchod se zeleninou a květinářství.
Je s podivem, na co si obyvatelé potrpěli. Květiny. Kolik by se jich
dnes prodalo? Obchod vedla paní Sturm-Schmídová se svou schovankou Šteffi. Tu jsme léta potkávali jako usměvavou bábinku v zástěře s rukama dozadu, která zpravidla každého zdravila jako první.
Schmídovi měli v tomto domě č. 26 pronajatý pouze sklep, ale bydleli u rybníka na čísle 225. Dnes dům 225 vlastní Bruno Kratschmer.
Po válce v něm dlouho bydlel učitel Spáčil se svoji rodinou.

č. 3/2015 – červen

Dům s číslem 27 nyní obývají manželé Lenertovi, dříve jejich rodiče Passingerovi a předtím Ruschitschka Tomi do 1945. Z této malé
fotografie je vidět, že v domě jsou také dva krámky, ale nepodařilo se
mi zjistit, co se zde prodávalo. Také dům čp. 28 je zajímavý. Na pohlednici r. 1902 má podloubí a tři opěrné pilíře. Ty jsou již mnoho let
zbourány, ale podloubí manželé Pecháčkovi, kdysi Zbružovi ponechali. Tady bych jim chtěl poděkovat, že s úctou zachovali ráz tohoto měšťanského domu. Dům po válce ještě patřil panu Arturu Hampelovi.
Čp. 29 obýval Urban Josef – pekař. Tento dům měl také krámek,
kde později v 60. letech byl umístěn obecní mandl, který obsluhovala paní Nezvalová. S ní v domě bydlel Athanasius Bacius – stolář, původem z Litvy /válečný zajatec/, který měl ve dvoře katr na
řezání kulatiny a v domě stolářskou dílnu. Tu později koupil Josef
Glac, a také ji provozoval.
Dům č. 30 patřil rodině obchodníka Rödra. Je pravděpodobné, že
právě tomuto Rödrovi vděčí Potštát za mnohé pohlednice, které si
můžete na stránkách PZ prohlížet. Na rubové straně pohlednic se
totiž mnoho let objevuje v tiráži jméno Ferdinand Röder.
Číslo 31 vlastnila MUDr. Marie Des Fours Walderode, dlouholetá
všeobecná lékařka v Potštátě. Zde také měla svoji soukromou ordinaci na kterou si jistě mnoho lidí pamatuje. Nutným koloritem této
ordinace Paní hraběnky, byla smečka Maltézských psů s mašlemi
mezi ušima. Při výkonu svého povolání oslovovala své miláčky jmény a umravňovala jejich chování vůči pacientům. Okno ordinace
směrem ke kostelu, bylo také zajímavým jevištěm jak zvenku, tak
zevnitř ordinace. V prostoru širokého kastlového okna ordinace,
posedávalo ptactvo nebeské, které léčila podobně jako lidi. Ptáci
se k ní dostávali jako pacienti se zlomeným křídlem nebo nožkou.
Tohle vše paní doktorka, vojenský ranhojič z první světové války,
zvládala velmi bravůrně. Rána jako rána, bolest jako bolest a život
jako život. To ctila jako nejcennější dar každé žijící bytosti.
Hezký den přeje Aja
e-mail: peroutka@mesr.cz
strana 15

P O T Š T ÁT S K Ý Z P R A V O D A J

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. 5. 2015.

strana 16

č. 3/2015 – červen

