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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/7Z/2015 rozšíření jednání ZMP o Smlouvě o budoucí darovací smlouvě s Olomouckým krajem.
2/7Z/2015 program jednání včetně rozšiřujícího bodu č.33.
Ověřovatele zápisu, zapisovatele, návrhovou
komisi - Miroslav Pazlar, Ivana Stískalová.
3/7Z/2015 směrnici o sociálním fondu č.12/2015, dle předloženého návrhu.
4/7Z/2015 rozpočet na rok 2016 dle předloženého návrhu.
5/7Z/2015 směrnici č.1/2015 organizační řád MÚ Potštát,
dle předloženého návrhu.
6/7Z/2015 směrnici o rozpočtu č. 7/2015 (s prověřením čl.
5), dle předloženého návrhu.
7/7Z/2015 změnu č.1 Jednacího řádu ZMP, dle předloženého návrhu.
8/7Z/2015 darovací smlouvu SRPŠ při ZŠ a MŠ Potštát
s městem Potštát o poskytnutí příspěvku ve výši
122 710,-Kč dle aktuálního konečného zůstatku
nu BÚ SRPŠ při ZŠ a MŠ Potštát. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9/7Z/2015 kupní smlouvu na nábytek do muzea města s p.
Zbyňkem Tomečkou ve výši 3 000,- Kč. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
10/7Z/2015 termíny konání ZMP v r. 2016.
11/7Z/2015 záměr na pronájem pozemku p.č. 1886 v k.ú.
Potštát ostatní plocha o výměře 139 m2 , cena
nájmu 104,-Kč/rok. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
12/7Z/2015 stažení tohoto bodu (vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1120) z programu jednání ZMP
13/7Z/2015 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1405
v kú. Lipná, ostatní plocha o výměře 182 m2,
cena 25,-Kč/m2.
14/7Z/2015 prodej pozemku p.č. 929, k.ú. Boškov, zahrada,
1509 m2, cena 22 635 Kč panu Jiřímu Gajdošovi.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15/7Z/2015 prodej části pozemku p.č. 1568, k.ú. Kovářov,
ostatní plocha, cca18 m2 , cena 25 Kč/m2 a části
pozemku p.č. 241, k.ú. Kovářov, ostatní plocha,
cca 80 m2, cena 25 Kč/m2 manželům Pelánovým. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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16/7Z/2015 způsob prodeje (obálková metoda doporučená
orgánem dozoru) pozemku p.č. 1116, k.ú. Potštát, zast. plocha a nádvoří, 25 m2, minimální
vyhlašovaná cena 1 250 Kč. Zájemci doručí na
MÚ obálku s cenou dne 6. 1. 2016 do 16,00 hod.
Otevírání obálek bude veřejné od 16,00 hod.
17/7Z/2015 uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu vodní plochy. Spolek Rozvoj Potštátska.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18/7Z/2015 prodej stavebního dřeva p. Petru Šporánkovi.
Cena celkem - se slevou - dle aktuálního ceníku předloženého lesním hospodářem. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Množství dle
PD a výpisu prvků.
19/7Z/2015 smlouvu o poskytnutí dotace z Olomouckého
kraje ve výši 40 387 Kč na částečnou úhradu
nákladů na hospodaření v městských lesích.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
20/7Z/2015 smlouvu o právu provést stavbu - most ev.č.
441-002 před obcí Potštát s Olomouckým krajem Správa silnic Olomouckého kraje. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
21/7Z/2015 smlouvu o právu provést stavbu - vodovodní
přípojka, přípojka NN a sjezd k pozemku p.č.
670/2 v k.ú. Potštát s p. Martinam Pavlíkem.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
22/7Z/2015 smlouvu o právu provést stavbu - kanalizační přípojka do žumpy. K.ú. Boškov p.č.1117
s manžely Oharkovými. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
23/7Z/2015 smlouvu o zabezpečení odborných knihovnických služeb ze dne 3.12.2015. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
25/7Z/2015 dotaci z rozpočtu města na rok 2016 pro Církevní dětský domov Emanuel ve výši 12 000,Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
28/7Z/2015 rozpočtové opatření č. 9/2015 ve výši 1 296
457,68 Kč v příjmech i výdajích, dle předloženého návrhu.
29/7Z/2015 záměr na pronájem na dobu určitou (1 rok)
pozemku p.č. 1601, k.ú. Potštát, 204 m2, trvalý
travnatý porost. Cena 153 Kč/rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
30/7Z/2015 pořízení nových plakátovacích ploch (2 na Potštátě, v obcích po jedné) a nové uzamykatelné
vitríny ke škole dle návrhu. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
31/7Z/2015 smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi
městem Potštát a Olomouckým krajem (pozemky k vybudování chodníků) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
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Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje
26/7Z/2015 dotaci z rozpočtu města na rok 2016 pro Charitu Valašské Meziříčí ve výši 6 200,- Kč.
27/7Z/2015 žádost o dotaci z rozpočtu města na rok 2016
ve výši 7 000 Kč Air Force Production, z.s.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá
24/7Z/2015 starostovi města tuto záležitost (legalizace
studny) konzultovat a řešit s právníkem.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v novém roce a přeji
všem hodně zdraví a štěstí.
Rok 2015 máme úspěšně za námi.
Povedl se nám kus práce, za kterou chci
poděkovat nejen zastupitelstvu, ale
i městským zaměstnancům a místním
občanům, kterým není lhostejné naše
město. Za jejich připomínky a náměty
děkuji. Dobrým hospodařením např.
(v městských lesích, výměnou telefonního a internetového připojení k jinému
operátorovi, změnou druhu topného
materiálu na zámku za levnější) jsme
ušetřili nemalé peníze, které můžeme
investovat do zvelebení našeho města
např. (osvětlení hodinové věže, barevný
zpravodaj atd.).
Chtěl bych zpětně poděkovat místním gurmánům, kteří nám připravili speciality na vánočních trzích. Především
Martinu Pavlíkovi a Lukáši Wagnerovi,
kteří výdělek věnovali MŠ Potštát.
Dále bych Vás chtěl informovat o připravovaných akcích, které jsou již rozjednány.
Byla podána žádost o dotace na
opravu dalších památek místního významu v našem okolí (např. kříž u kapličky v Kyžlířově, Panenka Marie na pomník
u Milovanské cesty atd.). Také připravujeme výběrové řízení na opravu hrobky
rodu Walderode. Po dotazu na právníka,
který s pozůstalými komunikoval, nemají zájem se o hrobku starat. Z morálního
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Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly
zamítnuty
• Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
• Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení.
• Zastupitelstvo města bere na vědomí geometrické vytýčení zídky na p.č. 49/2 v k.ú. Kyžlířov. Majitelem zídky
a pozemku je pan Miroslav Podešva.
• Zastupitelstvo města bere na vědomí vznik spolku Odpady Olomouckého kraje. O vstupu města Potštát do
tohoto spolku se bude rozhodovat v dalším období po
konzultacích s ostatními starosty a na příp. doporučení
Mikroregionu Rozvodí.

hlediska tato povinnost přechází na nás.
Předpokládané náklady cca 450.000,- Kč,
bude podána žádost o získání financí.
Památkově chráněná budova základní umělecké školy by si zasloužila nové
okna. Děti i učitelé mají zakázáno okna
otvírat, není možné je umývat a zasklení
samovolně vypadává. Byla podána žádost o dotace, předpokládané náklady
činí cca 950.000,-Kč, výběrové řízení na
zhotovitele cenu upřesní.
Máme připravené projektové dokumentace k opravě bytových domů č.p. 18,
č.p. 23, v letošním roce se je pokusíme zateplit a vyměnit okna v těchto bytových
domech. Vše záleží na získání dotací.
Bude proveden audit veřejného osvětlení a podána žádost o dotace na výměnu
světel za úspornější ledkové. Audit provedeme v Boškově, Kyžlířově a Lipné. Výměnou by město ušetřilo velkou část peněz
a zbaví se problémů s častými poruchami.
Připravujeme projektovou dokumentaci na opravu tělocvičny (zateplení, výměna oken, oprava zatékající střechy a samostatné vytápění tohoto objektu).
Budeme pokračovat v rekonstrukcích
chodníků, jako v minulém roce. Jen si musíme určit priority, kde to bude nejvhodnější.
Chtěl bych poprosit a apelovat na
místní občany, kteří spalují v kamnech
nekvalitní palivo (například domovní odpad, lepené a lakované dřevo, dřevotřískové produkty, papírové kartony, plasty,

Komunální odpad občan
Komunální odpad chatař
Komunální odpad podnikatel

550,-/os
550,-/objekt
500,-/nádobu

Urnové místo
Jednohrob

Pes v bytě
Pes v bytě – senioři
Pes (rodinný dům)

300,-/psa
200,-/psa
100,-/psa

Dvojhrob

Potštát
Boškov
Lipná
Potštát
Boškov
Lipná

textil a tak podobně, aby byli ohleduplní, když né k sobě, tak k občanům
našeho města!!! Při jejich spalování se
uvolňují chemické a karcinogenní látky,
které poškozují spotřebič a spalinovou
cestu, ale také znečišťují a zamořují životní prostředí. Měli by mít na paměti,
že kamna nejsou spalovny, a tudíž se
v nich nemůže spalovat vše, co dokáže
hořet. Především se jeho hořením do
okolí domů uvolňují spousty škodlivin chlory, těžké kovy, dioxiny, čpavky, kyanovodík, polycyklické uhlovodíky, těžké
kovy, které škodí na zdraví a zamořují
životní prostředí. Ke spalování nekvalitního paliva dochází ve velké míře v soukromých bytových domech na náměstí.
Ještě jednou prosím, udělejme z Potštátu čisté městečko, jak se o něm říká.
Z tohoto důvodu bych rád všechny pozval na nezávaznou přednášku, která se
bude konat v sále místního zámku dne
8. února v 17:30 hodin. Firma Navalo
s.r.o., předvede ekologickou a úspornou
technologii vytápění tepelným čerpadlem, a jak získat až 80% dotací od Olomouckého kraje.
Na konec si Vás dovoluji pozvat na
ples, který jako každý rok pořádá město Potštát. Bohatá tombola s dobrým
občerstvením od pana Siladiho je samozřejmostí. K tanci a poslechu nám
zahraje skupina Kalej. Těším se na Vás
a na dobrou náladu.
Váš starosta
René Passinger

120,- na 10 let
460,- na 10 let
450,- na 10 let
450,- na 10 let
850,- na 10 let
820,- na 10 let
830,- na 10 let

Cena za pronájem
pozemku: dle platných
nájemních smluv.
Všechny poplatky jsou
splatné do 31. 3. 2016 !
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V sobotu 28. listopadu se díky městskému úřadu Potštát od 14hod. konalo
v prostorách zámku Předvánoční odpoledne, které všem přítomným připomnělo,
že je tu opět po roce čas Vánoc.
Předvánoční odpoledne se neslo v duchu vánočních trhů, kdy si návštěvníci

Číslo 1

mohli nakoupit vánoční dekorace a výrobky, domácí zabíjačku, vylovit si kapra z kádě,
poslechnout vánoční koledy a občerstvit
se výbornou grilovanou kýtou, polévkou,
uzenou rybou a vše zapít vánočním punčem, čajem či svařákem. Během odpoledne
zazpívaly děti z místního pěveckého sou-

První prosincovou sobotu proběhla v obřadní síni na Potštátě slavnost „Vítání občánků“. Po vystoupení dětí MŠ a ZŠ Potštát
přivítali pan starosta s paní matrikářkou jmenovitě děti s rodiči,
kteří se zapsali do pamětní knihy a každému z přivítaných dětí
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boru Sluníčko a při rozsvícení vánočního
stromu spolu s hodinovou věží chrámový
sbor pod vedením pana učitele Kotrly.
Na základě hojného počtu návštěvníků věříme, že si každý příchozí našel své
a domů odcházel s dobrou náladou a plným bříškem.

byl věnován zlatý přívěsek, pamětní list a maminkám kytička.
Mezi vítanými dětmi byli: Jindřich Wagner, Jan Maňák, Martina
Matyášová, Nela Maršálková. Dětem i rodičům přejeme do života mnoho šťastných chvil.
Město Potštát

Leden 2015
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V pátek odpoledne 5. 12. 2015
jsme na pokyn Václava Vydry a rádia Impuls hromadně Vypouštěli
héliové balonky s přáním Ježíškovi. I přes chladnější a větrné počasí
jsme se sešli v poměrně velkém
počtu a nahoru vypustili celkem
171 balónků. Všem zúčastněným
děkujeme a doufáme, že se jejich
přání vyplní.

Vzpomínky z minulosti – myslivecké vzpomínání
Měsíc leden a únor je doba kaňkování lišek. Lišky nejen v noci, ale i přes
den křižují krajinou a značkují (kaňkují)
své teritorium. V noci zaslechneme jejich vytí, kterými lákají ostatní jedince
k páření. Za šedesát dnů od početí liška
v noře vrhne liščata. A to se musí mít na
pozoru všechny slepice v okolí. V lednu
v době kaňkování bývá obyčejně sníh,
takže liška je na něm zdaleka vidět. Kožich z lišky na tu nejvyšší kvalitu, takže
ušanka či límec z ulovené lišky udělá
skoro každé ženě radost. Svou vzpomínkou na jeden takový zimní lov se s Vámi,
milí čtenáři, podělím.

Lišákovo zmrtvýchvstání
Na pokraji lesa za mohutným smrkem stojí myslivec. Přešlapuje v hlubokém sněhu už dobrou půlhodinu, čeká
na lišku. Ví o ní, viděl ji již několikrát za
ranního rozbřesku, jak zatahuje po nočním lovu do lesa v místech, kde zrovna
stojí. Jeho zrak pátrá po zasněženém
horizontu, zda nespatří pohybující se
tečku. Zdá se, že něco zahlédl.
Přikládá dalekohled k očím, ano je to
liška, čaruje směrem, který předpokládal. Než se přiblíží na dostřel, má ještě
chvíli čas. Sundává pušku z ramene a zaujme vhodnou pozici pro střelbu. Teď
nezbývá, než trpělivě čekat, až se liška
přiblíží na dostřel. Poznává, že je to statný lišák. Ve vzdálenosti asi čtyřiceti met-

rů se lišák zastaví a větří směrem k němu.
Něco není v pořádku, nevěří lesu před
sebou. Myslivec ví, že i když nemá pro
střelbu ideální vzdálenost, nesmí váhat.
Dává pušku k líci a zimní krajinou se ozývá výstřel, jako by chtěl pozdravit slunce,
které je již nad obzorem a jehož paprsky
ozářily smrtelně zasaženou šelmu.
Chvíli ještě postojí na místě a čeká, až
opadne vzrušení z úspěšného lovu. Ulomí
dvě smrkové větvičky a vydává se k mrtvému zvířeti. Na jeho kožichu je pár kapek
barvy, setře je smrkovými zálomky. Jeden
zálomek vsune šelmě mezi čelisti a druhý
si dá za klobouk. Motouzem, který vytáhne z kapsy hubertusu, sváže lišákovi zadní
běhy, jimiž provleče hůl.
Tu i s lišákem si přehodí přes pravé
rameno a vydá se pomalým krokem přes
sněhovou pláň k domovu. Hřeje ho představa, až uvidí obdiv v očích svého synka
nad zastřeleným lišákem
a radost své ženy nad
představou kožešinového
límce.
Z těchto úvah jej vytrhne nenadálý pohyb na
jeho zádech. Tento se záhy
mění ve smýkání, jako by
ho chtěl někdo svléci z hubertusu. Pohlédne dozadu
a vidí lišáka zakousnutého
do kabátu, jak se zmítá na
holi ve snaze se osvobodit.
Reflexivně shazuje pušku

i hubertus se zakousnutým lišákem z ramene. Tomu zlostí blýskají oči a smýká
hubertusem ve snaze jej roztrhat.
Myslivec popadne dvojku za hlavně
a mohutným úderem do hlavy ji posílá
definitivně do věčných lovišť. Pak vyjeveně kouká na pušku ve svých rukou,
chybí ji pažba, která se po úderu odlomila a plandá se na druhém konci řemenu. To jsem tomu dal, pomyslí si, teď
se budu modlit, ať nikoho nepotkám.
Modlení nepomohlo, potkal jej kolega
myslivec a do týdne příhodu s uloveným lišákem znala celá vesnice.
Následovaly dotazy, jestli již má
opravenou pušku a pažbu, že by si měl
dát železnou. Nebo rady tipu? Dej se
očkovat proti vzteklině, kdo ví, jestli ti
lišák neprokousal gatě. Pušku dal opravit, oprava jej stála více, než kdyby kožešinovou ušanku koupil v obchodě.
Očkování nebylo třeba, neboť kalhoty
vydržely nápor liščích zubů a zadnice
zůstala nepoškozena.
Karel Šustek
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Z naší školičky

Kolektiv MŠ by chtěl poděkovat
manželům Švarcovým z Kyžlířova za finanční dar ve výši 5000Kč, díky kterému
si mohla školka zakoupit vlastní fotoaparát a také přístroj na kreativní tvoření
do výtvarné výchovy Big shot.
Ale také p. L. Maršálkové, L. Wagnerovi a M. Pavlíkovi za finanční dar v celkové výši 6.500Kč, za který byla pro děti
z malého oddělení zakoupena dřevěná
vláčkodráha a pro děti z velkého oddělení magnetická stavebnice Magformers. Obě tyto stavebnice děti dostaly
pod stromeček a měly z nich velikou radost. Dále potom všem kreativním maminkám, které se zúčastnily vánočních
dílniček, které v letošním roce proběhly
ve třech termínech, ale také těm, které
nám do školky přinesly již výrobky hotové. Vše přispělo k výdělku, který bude
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použit na nákup didaktických pomůcek
pro děti.
A v neposlední řadě také klubu Kudy
z nudy, který děti podporuje již několi-

kátým rokem a věnoval jim tašky plné
sladkostí a dárečků.
Všem výše jmenovaným moc děkujeme za podporu dětí z naší školky.
Děti a kolektiv MŠ Potštát

Leden 2015
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První týden v lednu děti ze školky závodily na Zimní olympiádě. Soutěžení probíhalo ve třídě i venku a děti házely, běhaly,
trefovaly se kouličkami a převážely sněhový náklad na bobech.
Vše jsme pilně zapisovali, počítali a měřili a v pondělí 11.1.2016
se všichni sportovci těšili na vyhlášení výsledků s předáváním
ocenění! A jak výsledky dopadly?
Malé oddělení Sluníčka
1. místo - Sofinka Tomečková a Filípek Dostalík
2. místo - Hanička Puhrová a Matýsek Machala
3. místo - Nelinka Juřicová, Viktorka Otáhalová a Radimek Kyselý

V rámci týdenního tématu Masopust, jsme v úterý 18.1.2016 pro děti
v potštátské mateřské školce připravili
již tradiční Kloboukový den. V ranních
hrách nejprve děti v pracovních listech
klobouky vymalovávaly, zdobily a po
svačince nám každý ten svůj na přehlídkovém mole představil. Zatančili jsme
si podle Inky Rybářové Kloboukový bál
a rychle pospíchali do tělocvičny na
veselé soutěžení. Do klobouků se děti
trefovaly, posloužily jim jako mety ke
slalomu, házely s nimi a také hádaly, který se nám schoval. Svou šikovnost si děti
vyzkoušely při předávání míčku chytáním do klobouků. Za soutěžení si děti
zasloužily sladkou odměnu, pro kterou
si ale musely ještě doběhnout a doskákat. Ale kloboukový den u nás není jen
o zábavě, ale i o poučení. Povídali jsme
si o různých druzích přileb, které nám
chrání zdraví nejen při sportech, ale i při
povoláních. Ty si poté děti i vyzkoušely.
Prohlédli jsme si také netypické pokrývky hlavy např. pohádkové, plesové nebo
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Velké oddělení Včelky
1. místo - Sofinka Burečková a Filípek Maňák
2. místo - Jolanka Krahulíková a Adámek Skála
3. místo - Dášenka Krasňáková, Davídek Galas a Mireček Maňák
Děti z obou oddělení si zasloužily velký obdiv za snahu
i sportovní výkony a sněhuláčkové medaile tak získali všichni
sportovci. A nechyběly ani cukrovinky, které dětem věnovala
paní H. Maršálková. Moc děkujeme.

z dalekých krajů. A úplný závěr patřil klobouku od ,, Pana Tau ,, , se kterým jsme
čarovali a děti přitom vyslovily svá přání.
Zvláštní ocenění si letos zasloužila Ven-

Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

dulka Nováková, která přišla s kšiltovkou, ozdobenou krásnými obrázky, které namalovala spolu se svou maminkou.
Kolektiv MŠ Potštát
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Z naší školy

Deset žáků 8. a 9. třídy ZŠ a MŠ Potštát spolu s učitelským
doprovodem měli možnost zúčastnit se zájezdu do Anglie,
který se konal ve dnech 8. - 14. listopadu 2015. Odjezd byl
v neděli v ranních hodinách, přesněji ve dvě ráno. Nastal čas
posledního rozloučení a hurá na dlouhou cestu autobusem.
Po čtyřech hodinách jízdy jsme byli v Dolním Slivnu, kde nastoupila další škola, se kterou jsme trávili celý výlet. Poté jsme
zase vyrazili a jeli dalších čtrnáct hodin. Následovalo přespání
v hotelu v severní Francii se snídaní a druhý den znovu na cestu, tentokrát již trajektem a jen půl druhé hodiny.
Když jsme se přibližovali k Velké Británii, viděli jsme nádherné bílé útesy. Téhož dne jsme navštívili Brighton, v něm
nejstarší akvárium na světě Sea Life Centre, dále pak středověké uličky The Lanes a zábavní molo Brighton Pier, mohli
jsme také vidět nádherné křídové útesy Beachy Head a Seven
Sisters. A pak následovalo to, čeho jsme se obávali nejvíc, setkání s našimi hostitelskými rodinami. Nevěděli jsme o nich
nic. Pro některé z nás byly příjemným překvapením, pro některé spíše hororem.
Třetí den jsme dopoledne trávili ve škole, kde na nás tamní učitelé mluvili pochopitelně jen anglicky. Rozřazovací test
nás naštěstí minul, a tak jsme si rovnou začali povídat, hádat
hádanky, psát stručné příběhy atd. Odpoledne jsme navštívili Greenwichský park, kde jsme se fotili u nultého poledníku.
Poté jsme pluli loďkou po Temži k nejznámějšímu londýnskému mostu Tower Bridge. Dále nás čekala procházka po čtvrti
City of London, kde jsme mohli vidět Millenium Bridge, Okurku- budovu typickou svým nezaměnitelným tvarem, Tower of
London atd. Večer zpět k našim náhradním rodinám.
Následující den jsme dopoledne trávili opět ve škole,
tentokrát hravěji. Odpoledne jsme vyrazili do univerzitního
města Oxford, zde jsme navštívili kolej jménem Christ Church
College, kde se mimochodem natáčela jedna scénka z Harryho Pottera. Později, k naší velké radosti, jsme měli možnost
nakupovat. Večer jsme se opět vrátili k našim rodinám.

8

Pátý den byla dopoledne na programu zase škola, učitelé
nás chválili, že jsme od prvního dne udělali pokrok. Odpoledne jsme vyrazili autobusem k magické prehistorické památce, o které nikdo neví, jak vznikla – Stonehenge. Velké
kameny o hmotnosti několika tun postavené svisle a na nich
ještě kameny ležící vodorovně. Večer jsme se naposledy vrátili k našim hostitelským rodinám. Zbývalo jen sbalit si kufry
a druhý den hurá domů.
V den odjezdu jsme už školu neměli a celý den byl určen
na procházku historickým centrem City of Westminster, ve
kterém jsme viděli např. známý Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, budovy parlamentu a také Big Ben. Téhož dne
jsme měli možnost prohlédnout si fantastické muzeum voskových figurín Madame Tussaud‘s. V něm jsme obdivovali např.
Ironmana, královskou rodinu, Shreka, Jamese Bonda nebo
Arnolda Swarzenegera. Po náročném dnu jsme se večer vrátili
do autobusu a vyjeli směrem k přístavu jménem Dover. Znovu
jsme trajektem přepluli kanál La Manche, tentokrát v noci.
V sobotu nás čekala náročná dvacetihodinová cesta autobusem zpět na Potštát, řidiči se nám ji snažili zkrátit pouštěním filmů, ale stejně byla dlouhá. Už jsme se nemohli dočkat.
Ve tři hodiny odpoledne jsme vysadili druhou školu v Dolním
Slivnu. A my jsme dorazili domů až o půl osmé večer.
Zájezd jsme přežili všichni ve zdraví, ani jednou jsme nezmokli a všichni jsme si ho užili na 200%. Ale jak praví přísloví:
,,Všude dobře, doma nejlíp‘‘.
žákyně 9. roč. Šárka Parmová
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Ve čtvrtek 10. 12. podnikli žáci 1.
stupně se svými učitelkami výlet do
Rožnova, aby se na dvě hodiny mohli
ocitnout v předvánoční době před 100
lety. Projekt má název „Vánoce na dědině“ a je velmi oblíbenou akcí mnoha
škol, které se stihnou již v květnu včas
přihlásit. Trvá totiž jen několik dní.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin
a každá dostala svého průvodce, který
nás „navigoval“ správným směrem do
těch správných chaloupek. A v každé nás
čekaly hospodyně v dobovém ošacení
a ty nám ukazovaly a předváděly mnoho zajímavého, typického pro tehdejší
dobu: předení ovčího rouna na kolovrátku, výrobu dřevěných hraček, výrobu
vánočních oplatků, zdobení perníčků, lití
opravdického olova přes klíč, pouštění
lodiček, atd. Děti také udiveně poslouchaly valašské nářečí, nefalšované, ryzí,
které nádherně dokreslovalo celkovou
atmosféru. Cestou valašskou dědinou
jsme potkali také Mikuláše a čerty a zazpívanou koledou jsme si vykoledovali
křížaly. V kovárně nám kovář ukázal své
umění a popovídal něco o svém řemesle.
Jinde jsme se dozvěděli spoustu informací o dobových vánočních a předvánočních zvycích, dostali jsme bylinkový

Číslo 1

čaj s medovým perníkem a zaposlouchali
se do vyprávění o využití včelího vosku i s
ukázkami. Nechybělo povídání o pečení
z kynutého těsta, o tom, jak se zdobíval
a chystal vánoční stůl, o tom, jak se hospodář postaral o dobytek, aby v dalším
roce byl zdravý - vánoční stromeček zabodnutý v hnoji ozdobený pouze červenými mašličkami, neboť červená znamená
magická. Děti, které navštívily Valašskou
dědinu poprvé, zaujaly i samotné staré
chaloupky s malinkými okny, pecí, hambalkami, starým nábytkem a nádobím. Bylo
na co se koukat!

Potštátský zpravodajj

Asi největší zážitek měly děti ze staré školy, kde nás přivítal velmi přísný
pan učitel a pan řídící, a téměř všechny je braly vážně! Třebaže jim po chvíli
bylo vysvětleno, že vše je jenom jako,
zůstala i tak většina dětí celých 15 minut s rukama za zády. (teď mě napadá- nezavedeme to i na naší škole? 
) Také zde jsme zpívali koledy a dozvěděli se něco o staré škole. Působivé bylo
i „potrestání zlobivého žáka“ tělesným
trestem, totiž klečením na polínkách
s předpaženými pažemi zatíženými
větším polínkem. Samozřejmě děti seděly v pravých dobových lavicích, jaké
si pamatujeme z našich školních let my
starší. Moc hezká byla i přeměna jedné
žákyně v malou Valašku. Ale nevím, jak
dlouho by se jí zamlouvalo v tomto oblečení být.
Pokud se někomu zdály děti po výletě výjimečně hodné, bylo to dozajista
tím, že každé z nich bylo pohlazeno pravým husím pírkem od pravé Lucky, celé
v bílém, s vážným bílým obličejem, která kdysi tímto pírkem vymetala z domů
a z lidí to špatné. Nic nám neřekly, byly
němé a měly zakázáno mluvit, takže
jsme se nedozvěděli, jak dlouho toto
kouzlo působí. No - myslím, že to brzy
všichni poznáme.
Na závěr bych chtěla všechny žáky
pochválit za skvělé chování, jen sporadicky jsme museli někoho napomenout.
To je důkazem toho, že byli novými zážitky doslova pohlceni a neměli myšlenky na nějakou neplechu. Odměnou za
to jim byla možnost nakoupit spoustu
dárečků svým blízkým nebo i sami sobě.
Za všechny učitelky 1. stupně napsala
Mgr. Martina Hollasová
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Bez oblíbené předvánoční akce, kterou každoročně pořádá naše škola, si
adventní čas už ani nedokážeme představit. Letos připadlo Vánoční ladění na
sobotu 19. prosince. Opět nechybělo
občerstvení, které obstarali učitelé, nechyběla prodejní výstavka z rukou žáků
a učitelů a samozřejmě nemohla chybět
ani vystoupení dětí MŠ a ZŠ.
Diváci poslouchali nejen pásma
vánočních písní a básní, ale sledovali
i scénky a tance. Nejmenší nám napří-

Číslo 1

klad zatancovali při známém hitu Petra
Jandy a Petry Janů o tom, že dnešní mládež nestojí za moc, páťáci zahráli vánoční
příběh malého chlapce, třeťáci ve scénce
„Vánoční přání“ ukázali, že o Vánocích je
nejdůležitější být pohromadě a nehádat
se kvůli maličkostem. Čtvrťáci nacvičili
pěkný country tanec, sedmáci nám ve
scénce nastínili, jak to může ve škole vypadat při zkoušení dějepisu, ti nejstarší
pak v režii Martina Machaly „natáčeli“ scény z Mrazíka, třebaže trochu poupravené.

Pondělí 1. ledna si děti prvního stupně budou jistě dlouho
pamatovat. Staly se totiž účastníky tzv. lesní pedagogiky, která
se pomalu zabydluje na městských a vesnických školách. Ráno
po osmé hodině jsme autobusem dojeli na Heřmánky, kde na
nás už čekali pan Honza s paní Romanou z VLS. Ti měli pro nás
nachystaný program na celé dopoledne.
Ani na chvíli se děti nenudily, protože opravdu bylo na co
koukat a protože oba naši noví „učitelé“ uměli moc zajímavě vyprávět a dokázali děti nadchnout pro všechny činnosti.
Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí z myslivecké profese,
viděli zimní oboru pro jeleny, odchytovou ohradu, byli uvnitř
obrovského krmelce a také „nakrmili“ lesní zvěř. Měli totiž
pro ni připravené zimní krmení, které hezky naaranžovali na
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Šesťáci zatančili coby trpaslíci a žádný
divák se neubránil tomu, aby přemýšlel, komu patří nohy a ruce. Závěr patřil
žákům 2. stupně, kteří zazpívali vánoční
píseň od Johna Lennona.
Děkujeme všem, kteří našli čas
v předvánočním shonu a přišli podpořit
naše žáky. Koupí našich výrobků však
také napomohli k tomu, aby mohly být
pro žáky zakoupeny netradiční učební
pomůcky nebo výtvarné potřeby.
Mgr. Martina Hollasová

stromky kolem krmelce. Zde je na místě obrovská pochvala
pro Kubu Uhera, který s maminkou vytvořil nádherný věnec plný dobrot. Nezapomněli jsme si všímat i stop, které
se v hojném počtu vyskytovaly v okolí krmelce. Počasí bylo
ideální- bezvětří, sluníčko a křupavý sníh nádherně dokreslovaly celkovou atmosféru této akce. Po dvou hodinách na čerstvém mrazivém vzduchu jsme se šli zahřát do chaty a tam
jsme všichni dostali horký čaj. Následovala druhá část programu- aktivity u stolu. Děti byly ve skupinkách a postupně
se střídaly ve svých činnostech- skládání puzzle, omalovánky a výroba lojovosemínkové šišky pro ptactvo. Tu si mohly
vzít domů na svou zahradu. V prvním patře chaty pak bylo
místo pro poslední aktivitu-ukázky trofejí lesní zvěře a poutavé povídání pana Honzy, který své
malé posluchače zaujal i tím, že jim
dal prostor pro přemýšlení a dotazy. Nakonec si všichni zahráli hru na
sněhu a naše krásně prožité odpoledne bylo u konce.
Protože děti byly moc hodné, zasloužily si sladkou odměnu od svých
„učitelů“.
Děkujeme VLS, panu Kelnarovi
a především paní Bc. Romaně Klevarové za zorganizování této pěkné
akce a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Martina Hollasová
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Potštátský zpravodajj

dově dějiny vážou a patří. Ne vždy se však dařilo dílo chtěné
dokončit. A zrovna v těchto dnech, kdy článek píši, se zpracovává další projekt – opět a znovu na výměnu oken. To je
ta největší „bolest“ naší budovy. Bylo by nádherné, pokud
by se vše vydařilo a okna byla vyměněna. A pak jen opravit
fasádu a dát barevný kabátek. Vždyť tato budova tvoří ucelený komplex se zámkem a dalšími budovami v historickém
centru města.
A co děláme MY, kteří zde pracují a tráví mnoho hodin?
Interiér budovy doznal změn. V učebnách je nový nábytek,
osvětlení a další vybavení potřebné k životu hudební školy.
Snažíme se nakupovat nové hudební nástroje a pomůcky
k nástrojové výuce. Všechno to, co jsem vyjmenovala, patří
ke kultuře a vzdělávání. I když dnes píši o budově, nemohu
zapomenout, že nedílnou součástí jsou zaměstnanci školy. A
víte, jak se dobře pracuje a učí v upraveném prostředí?
Přijďte mezi nás při dnu otevřených dveří při Potštátských slavnostech, které se budou konat ve dnech 17.6. –
19.6.2016. Rádi Vás přivítáme a budovou provedeme.
Jana Kozubíková, ředitelka ZUŠ Potštát

o přízemní domek v blízkosti farní budovy, jenž od sklonku 18.století nesl popisné číslo 36. I když ke škole patřilo pole
a louky, učitel dostával školní plat, vylepšený roční částkou 14 zlatých následkem
Desmaresova privilegia, školy se dotkly
tereziánské a josefinské školní reformy,
kdy škola spolu s farou byla vydržována nakonec tzv.náboženským fondem,
nebylo postavení učitele právě skvělé.
Tak za napoleonských válek si potštátský
školní rektor Axmann zlepšoval své postavení tím, že spolu se školní a varhanickou službou zastával též funkci zvoníka
a kostelníka. Nakonec se podobně jako
potštátský farář, stal obětí epidemie, kterou na Potštát zavlekli ranění ruští vojáci,
kteří po bitvě u Slavkova r.1805 byli umístěni v zámku dvou šenkovních domech
na náměstí. Od r.1810 se škola stala školou dvoutřídní. Ve druhé třídě vyučoval
školní pomocník. Osudnou událostí pro
školní budovu byl požár 3.června 1813.
Budovu zničil požár, který se stal předmětem zápisu drahotušského kronikáře,
natolik, že se až do roku 1826 učilo v domech na náměstí. Teprve v r.1826 byla
postavena nová školní budova o jednom poschodí, kde se kromě učeben
nalézal též byt pro učitele. Šlo o stavbu
v klasicistním stylu, která v průběhu let
téměř nezměnila podobu a představuje
nám jediný dochovaný typ předbřeznové školy na někdejším přerovském
okrese, jenž od doby svého vzniku slouží výhradně potřebám školství/od roku
1975 ovšem jako budova LŠU – ZUŠ/.
Spatřit ji můžeme i na soudobém pohledu z r.1826, jehož autorem je jinak málo

známý J.Reychonn. V přízemí budovy
je možno shlédnout původní trámové
stropy, takže se budova právem r.1991
stala kulturní památkou, i když před
r.1989 měla padnout za oběť demolici
jako údajná komunikační závada. Ke
stavbě školy přispěl náboženský fond
částkou 680 zl., vrchnost částkou 165
zl.12 kr. a od obyvatel Potštátu se tehdy
vybrala částka 204 zlatých. Podle údajů
Řehoře Wolného ji měl poškodit požár
r.1832, posledním zhoubném požáru
Potštátu z 28.8.1966 školní budova se
štěstím ušla.
Na potštátskou školu měly pozitivní dopad školské zákony z r.18681869. Škola se změnila na školu obecnou a z dosavadní dvoutřídky na školu
čtyřtřídní, kde mimo nadučitele, působí též učitel a dva podučitelé. Z nadučitelů zasluhuje největší pozornost Alois
Jung, který podnikl studijní cesty po
školách v Německu a Švýcarsku a výsledky těchto cest, jejichž účelem bylo
získat informace z oboru pedagogiky,
také publikoval. Když byl r.1886 přeložen do Hranic, byl za své zásluhy o rozvoj školství jmenován potštátským
čestným občanem.
Od počátku devadesátých let, kdy
školu navštěvovalo stále více dětí
a kdy se stala školou pětitřídní, bylo
nutno uvažovat o stavbě nové školní
budovy, protože pro účely výuky bylo
nutno znovu najímat místnosti na náměstí. Zásluhou nadlesního a ředitele
velkostatku Antonína Schreibra, došlo
k postavení budovy pod potštátským
hřbitovem v r.1902. Pro zajímavost je
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třeba uvést, že budovu,která měla sloužit jako německá obecná škola, postavil český stavitel Zeman z Bystřice pod
Hostýnem. Týž si také při stavbě vymohl
účast českých dělníků a českých povozníků se stavebním materiálem při této
stavbě. O rok později došlo i k využití
dosavadní školní budovy z r.1826. Pro
účely německé měšťanské školy byla
slavnostně otevřena v r.1903. Na škole
se od r.1904 učilo též nepovinné češtině, v r.1907 byla spojena se školou
měšťanskou pod společným ředitelem,
v r.1910 ji bylo možno navštěvovat
i dívkám jako hospitánkám, smíšenou
se stala r.1920. Za předmnichovské
republiky na ní působil komunistický
učitel Ludwig Hahn ve školním roce
1926/1927. Jeho značná politická aktivita vedla nakonec k jeho přeložení.

Číslo 1
Hahn skončil svůj život v Praze, kde se
před příchodem gestapa, které ho přicházelo zatknout, zastřelil.
Situaci ve školní budově změnily až
pomnichovské poměry, kdy bylo Potštátsko obsazeno v říjnu r.1938 Wermachtem a stalo se součástí tzv.Sudetské župy. Stará školní budova začala
opět sloužit účelům školy obecné, kdežto ročníky školy měšťanské, která byla
přejmenována na školu hlavní, se ocitly
v budově z r.1902.
Osvobozením Potštátu v květnu 1945
znamenalo také ve svých důsledcích
zánik veškerého německého školství
v Potštátě i v okolních obcích. V budově
z r.1826 vzniká škola obecná s řídícím
učitelem Jaroslavem Tylichem, v budově
z r.1902 pak škola měšťanská, v jejíž čele
stanul jako ředitel Stanislav Skříčil. Obě

Budete-li někdy cestovat severní magistrálou ze západu na východ
Slovenska nebo opačně a nebudete
spěchat, a naopak budete uvažovat
o tom, co byste cestou mohli navštívit
nebo kde byste si v příjemném prostředí mohli udělat přestávku na oddech,
stačí odbočit z dálnice u Liptovského
Hrádku směrem na Pribylinu.
Přivítá vás tatranský štít Kriváň, který sice uvidíte i z dálnice, ale tady se
vám naskytne neopakovatelný pohled
a budete ho mít jako na dlani. Obec
Pribylina se nachází na Liptově, který
je jedním z nejkrásnějších a turisticky
nejvyhledávanějších regionů Slovenska. Leží v nadmořské výšce 745 m n.
m. pod soutokem Račkova potoka s řekou Belá.
My, školáci jsme si tentokrát oddech nezvolili, jeli jsme
k našim partnerům do Muzea liptovské dědiny, který se nachází v Pribylině. V sobotu 13.9.2015 po obědě jsme se vydali
na cestu autem. Do cíle jsme přibyli v podvečer a hned nás
přátelé ubytovali na internátě lesnické školy. Pak následovala
večeře a po ní zkouška na hubertskou mši, která se konala na
druhý den ve skanzenu k příležitosti dne sv.Huberta. Zkouška
proběhla hladce a my v klidu usínali. V neděli ráno po snídani
jsme odjeli směr Pribylina – skanzen. A tak tedy- nachystání,
příprava, konečná domluva s moderátorem a pracovníkem
polovnického svazu a „jdeme do akce“. A zhodnocení – hraní se vydařilo, zpěvačka Dominika Hatiarová zazpívala skvěle
a mohu říci, že organizátoři dne sv.Huberta byli spokojeni.
Po obědě jsme se rozloučili a vydali na zpáteční cestu. Domů
jsme přijeli večer, unaveni, ale spokojeni. Takže možná příští
rok naše trio lesnic pozvou opět.
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školy byly otevřeny v září roku 1945.
I po vzniku osmiletky a později devítiletky zůstávaly nižší ročníky v původní
školní budově. Změnu přinesl až rok
1975. V důsledku dokončení přístavby
ke školní budově z r.1902, se školní budova z r.1826 zcela uvolnila a našla v ní
své umístění pobočka při Hudební škole/Lidové škole umění/v Hranicích. Vedoucí pobočky Irena Kršková již dříve
zajišťovala hudební výuku soukromými hodinami a hudebním kurzem při
Osvětové besedě, od r.1964 pak zmíněnou pobočkou.
Ve spolupráci s referenty památkové péče se budovu podařilo zachránit
před demolicí, provést na ní řadu oprav
a nakonec ji jako ZUŠ v roce 1990 osamostatnit.
PhDr.Ivan Krška

Po dvou měsících, jsme na žádost ing. Edmunda Hatiara,
zástupce ředitele SOLŠ v Liptovském Hrádku zavítali do tohoto regionu znovu. Musím předeslat, že tyto setkání jsou
připravována nejméně rok dopředu. Tentokrát však výprava
čítala nejen hráče na přirozené lesní rohy, ale taky zpěváčky komorního sboru. A jaký stál před námi úkol? Ve čtvrtek
v podvečer v našem provedení zazněla hubertská mše autorů Petra Vacka a Josefa Selementa v římskokatolickém kostele v Liptovském Hrádku. Po úspěšném vystoupení se setkala ředitelka školy, Jana Kozubíková se svojí kolegyní ze ZUŠ
Liptovský Hrádok. Účelem schůzky byla domluva spolupráce
v rámci projektu Hudba nezná hranic. Vše dopadlo dobře a je
na nejlepší cestě. V měsíci dubnu 2016 naši školu navštíví
kolegové z nádherného města pod Tatrami v čele s paní ředitelkou ZUŠ Liptovský Hrádok.
Jana Kozubíková
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Město Potštát zve na divadelní představení

Kulturní sál Zámek Potštát
4. března 2016 v 18 hodin
Vstupné dobrovolné. Vhodné od 12 let.
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ANKETA POTŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE

Termín konání městských slavností 2017
Jaký je podle Vás nejvhodnější termín konání tradičních slavností města Potštát?
Vyplněné anketní lístky vhazujte do připravených schránek umístěných na Městském úřadě, poště nebo
pekárně. Z důvodu zachování zpravodaje jsou předtištěné anketní lístky
k dispozici u schránek.
Jsem pro zachování červnového termínu slavností
Vhodnější je termín na konci prázdnin, tedy v srpnu
Chci jiný termín (zdůvodnění)…………………………………………………………
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