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Potštátský zpravodaj
ZŠ a MŠ Potštát zve občany
na

Školní večírek ve stylu
hvězdného Hollywoodu
Kdy: 20. května 2016, ve 20 hod.
Kde: sál zámku Potštát
Hraje MultiSins
Vstupné: 90,- Kč
Zajištěno občerstvení a program.
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14/14Z/2016

15/14Z/2016
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/14Z/2016 program, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2/14Z/2016 dotaci z rozpočtu města ve výši 3 000,- Kč pro sdružení Včelí království na rok 2016. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
3/14Z/2016 odpisový plán MŠ a ZŠ pro rok 2016.
4/14Z/2016 smlouvu o dílo pro tisk potštátského zpravodaje
pro rok 2016, 2017, 2018. Tiskárna Petr Brázda, IČO
6141301, cena 17,70 Kč/ks bez DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/14Z/2016 rámcovou kupní smlouvu pro dodávky Fe odpadů,
č. smlouvy V1001816 Metalšrot Tlumačov. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Starosta bude
rovněž osobou pro identifikaci právnické osoby.
6/14Z/2016 výběr zhotovitele vodovodu v lokalitě ,,Za hřbitovem“ za cenu 732 841,32 s DPH, VaK Stav Dušan
Kleiber. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Smlouva před podpisem bude k dispozici pro konzultace zastupitelům.
7/14Z/2016 cenu stavebních pozemků v lokalitě ,,Modrá hvězda“ v Potštátě: 124 Kč/m2 bez DPH.
8/14Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.
č. 662/4, výměra dle GP č. 158-84/2010 ze dne
7.4.2010 , 1089 m2, k.ú. Potštát. Cena za m2: 124 Kč
bez DPH, za účelem výstavby rodinného domu.
9/14Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.
č. 662/2, výměra dle GP č. 158-84/2010 ze dne
7.4.2010, 1091 m2, k.ú. Potštát. Cena za m2: 124 Kč
bez DPH, za účelem výstavby rodinného domu.
10/14Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.
č. 659/8, výměra dle GP č 158-84/2010 ze dne
7.4.2010, 1146 m2, k.ú. Potštát. Cena za m2: 124 Kč
bez DPH, za účelem výstavby rodinného domu.
11/14Z/2016 vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 930
k.ú. Boškov, výměra 1740 m2, za cenu 783,- Kč/rok.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12/14Z/2016 prodej pozemku parc. č. 1116, k.ú. Potštát, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 25 m2 za cenu
13 000,- Kč p. Ondřeji Zwingerovi. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13/14Z/2016 prodej pozemku parc. č. 1405/1 k.ú. Lipná, ostatní
plocha, výměra 182 m2. Cena 25,- Kč/m2, celkem 4
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550,- Kč panu Karlovi Čadovi. Pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
kupní smlouvu město Potštát s p. Lucií Navrátilovou. Pozemek p.č. st. 16, p.č. 25/1 a 25/5 k.ú. Kyžlířov, celková cena 32 850,-Kč. Poplatky související
s převodem hradí prodávající. Pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
stažení bodu č. 18 - vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1902, výměra 1 989 m2 k.ú.
Kyžlířov, z programu jednání ZMP.
vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1120
v k.ú. Potštát o výměře 22m2, cena 50,-kč./m2.
nákup nových posilovacích strojů do posilovny
Potštát. Celková cena: do 30 tis. Kč vč. DPH.
pořízení nového kancelářského nábytku a celkovou rekonstrukci kanceláře starosty. Nábytek dodá firma Noel Partutovice za cenu
144 496,00 vč. DPH. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,,Energetické úspory tělocvičny v Potštátě“. Pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
rozpočtové opatření č. 10/2015 ve výši
1 248 759,69 Kč na straně příjmů i výdajů dle
předloženého návrhu.
poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát pro
SDH Kyžlířov ve výši do10 000,-Kč na pořízení výstroje. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.
č. 662/3, výměra dle GP č.158-84/2010 ze dne
7.4.20101091 m2, k.ú. Potštát. Cena za m2 : 124 Kč
bez DPH, za účelem výstavby rodinného domu.
odkup části pozemku p.č. 1487 v k.ú. Potštát
za cenu 420 Kč/m2 asfaltová plocha, odkup
části pozemku p.č. 1487 v k.ú. Potštát za cenu
90,- Kč/m2, skladová plocha od pana Věntuse. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
smlouvu o právu provést stavbu - vodovodní
přípojka k nemovitosti Kovářov č.p. 8. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
zpracování projektové dokumentace - napojení
pozemků p.č. 814 Potštát na silnici II.třídy. Zpracovatel Nell Projekt s.r.o., cena: 50 820,- vč. DPH.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
věcný záměr na výstavbu podporovaného bydlení na pozemcích města Potštát.
stažení bodu č. 31 - zřízení internetového připojení Lipná, z programu jednání ZMP.
vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 870/2
v kú. Padesát Lánů , ostatní plocha o výměře
2243m2, dle GP, za cenu 25,-Kč/m2.
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29/14Z/2016 odkoupení pozemku p.č. 1739/2 k.ú. Potštát o výměře 61m2, zastavěná plocha, cena 50,- Kč/m2
a pozemku p.č. 872/3 k.ú. Padesát Lánů, ostatní
plocha o výměře 2181m2 od manželů Pavlíkových, za cenu 25,- Kč/m2. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
30/14Z/2016 ceník obvyklých cen pozemků dle katastrálních
území v působnosti obce Potštát pro rok 2016.
31/14Z/2016 bezúplatné převedení pozemku p.č.1036, k.ú. Potštát, vodní plocha, do majetku města Potštát. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly
zamítnuty
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého jednání ZMP.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí výkon matriční a stavební působnosti pro nově vznikající obec Luboměř pod
Strážnou.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1/2016 ve výši 266 925,00 Kč na straně příjmů i výdajů dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města Potštát ukládá
32/14Z/2016 starostovi města projednat Pachtovní smlouvy se
Statky Potštát a.s., na pozemek p.č. 1902, k.ú. Kyžlířov, z důvodu zájmu o prodej.
33/14Z/2016 starostovi prověřit dostupné možnosti pro zavedení internetového signálu a připojení pro Lipnou.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly
zamítnuty
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje vyhlášení záměru
na prodej části pozemku parc. č. 233/1, výměra 500 m2, k.ú. Kovářov. Cena: 25,-Kč/m2 za účelem volné plochy pro chov psa.

Slovo starosty
Vážení občané našeho městečka,
dovolte mi, abych Vám všem na
začátek poděkoval za hojnou účast na
24. Městském plese „snad se líbil“. Pro
zpříjemnění akcí jsme v minulém roce
upravili sálovou kuchyň, letos jsme
pokračovali v úpravě sálu – vymalovali jsme a vyměnili osvětlení a zrcadla.
Vymalování bylo provedeno šikovnými zaměstnanci města i na chodbách
a schodišti. Chtěl bych tímto požádat
občany, kteří mají historické a zajímavé
fotografie Potštátu o jejich zapůjčení
na výzdobu těchto prostor. Z fotografií
by byly pořízeny kopie a ty následně
zvětšeny do velikosti obrazu. Fotografie by byly také využity v připravované knize „Potštát a okolí v proměnách
času“. Knihu bych chtěl vydat k 700. vý-

POTŠTÁT 21. 5. 2016
Kyžlířov (točna):

8.00 – 8.45

Lipná (točna):

9.00 - 9.45

Kovářov (točna):

10.00 – 10.45

Potštát (točna):

11.00 – 12.00

Boškov (točna):

12.15 – 13.00

ročí založení našeho města, které bude
v roce 2018. Uvítám i případné zajímavé
články, které by knihu obohatily. Předem
děkuji za spolupráci.
Z důvodu špatného stavu kanceláře
starosty a místostarosty (prohnilé podlahy, procházející dým a prach z kotelny)
dochází k rekonstrukci těchto prostorů.
Snad se nám podaří vytvořit příjemné
a reprezentativní místnosti.
Další velkou připravovanou akcí je výstavba podporovaného bydlení. Dotace
na jednu bytovou jednotku činí 600.000,Kč. Jedná se o 8 bezbariérových, nízkoenergetických bytových jednotek v lokalitě na louce před školou u bytových
domů. Jedna bytová jednotka obsahuje
obývací prostor s kuchyní, předsíň a koupelnu s WC celkem 31m2. Se zastupiteli

jsme byli na exkurzi i návštěvě u občanky žijící v takto vystavěném bydlení. Dle
jejího názoru se jedná o kvalitní dostupné bydlení a je velice spokojena. Nájem
včetně elektřiny a náklady na topení
by neměly převyšovat částku 3800,-Kč/
měsíčně. Případní zájemci o toto bydlení (převážně starší občané) se hlaste na
městském úřadě, kde rádi zodpovíme
případné otázky.
Ještě bych Vás rád informoval, že
bylo domluveno s VLS opětovné povolení samovýroby dřeva za zvýhodněnou cenu. Bližší informace u hajných
VLS. Ceník samovýroby je zveřejněn na
stránkách města Potštát.
Přeji Vám příjemné jarní dny plné
elánu s minimem jarní únavy.
Váš starosta René Passinger

INFORMACE K SVOZU ODPADU
V případě likvidace nebezpečného odpadu – stavební materiály obsahující azbest je NUTNÉ, aby tento odpad byl při odevzdání již řádně zabalený
a zabezpečený v pevném igelitovém pytli. V opačném případě odpad nebude převzat.
Prosíme občany, aby přijeli na daný čas a odpad jim bude následně převzat
a roztříděn. Žádáme tímto všechny, aby nevytvářeli skládky na krajnicích,
travnatých plochách, zastávkách apod.. V opačném případě budou náklady vzniklé z úklidu těchto skládek rozúčtovány do poplatku za komunální
odpad na rok 2017.
Děkujeme!!!

Informace občanům
Kontejnery určené pro bioodpad jsou ve všech místních částech opět připraveny k jejich následnému využívání.
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V únorovém čísle jsme se Vás ptali na termín, již tradičních slavností města, téměř jednohlasně jste se
shodli v názoru, a to je zachování stávajícího červnového termínu. Celkem se nám sešlo 36 hlasů, z čehož
pouze dvěma by připadl vhodnější termín v červenci.
Všem zúčastněným děkujeme za aktivitu.

Myslivcův březen aneb Jak mít štěstí na parohy
Je tu březen, první jarní měsíc. Milovníci přírody odloží běžky a začnou se
toulat krajinou po svých. Kráčí po osychajících se mezích až k lesům tyčících se
na horizontu. Přitom pátrají všemi smysly po náznacích probouzejícího se života.
Neunikne jim jediný zvuk, jediný pohyb.
Radostí jim poskočí srdce, když zaslechnou nad sebou v koruně jasanu
známé, špačíček pán a oni zahlédnou na
nejvyšší větvi špačka. Nedočkavě naslouchají, zda neuslyší první zavrzání skřivana
a budou svědkem jeho prvního vzlétnutí
do jarní modré oblohy.
Pranostika, která říká: „Na Hromnice
musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout“ se v tomto směru hluboce mýlí.
Lidé, kteří vám budou tvrdit, že viděli kolem Hromnic skřivana, tak vězte, že viděli
chocholouše, který u nás přezimuje. Poskakuje po hroudách a vrže jako skřivan,
ale vzletět k nebi, tak to vám nikdy nevzletí. Skřivánka, toho uvidíte skutečně
až v prvních březnových dnech.
Já jsem jeho přílet zaznamenal
nejspíše 2. března. Z velkých tažných
ptáků, kterého nelze přehlédnout, je
husa divoká. Její hejkání nás již z dálky
upozorňuje na to, že se k nám ve velké
výšce blíží její hejno. To čítá desítky, někdy i sta kusů. Pěkně seřazeno do klínu
přelétá nad námi za stálého štěbetání
a dokazuje nám lidem, že husa je rodu
ženského.
Příletu těchto tří zástupců ptačího
světa by měl zaznamenat každý, kdo jen
trochu vyjde do jarní přírody a nesedí
u počítače či televize. Na konci jara při-
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letí poslední dva opozdilci a to je kukačka
s rorýsem. Pro myslivce je jaro dobou kladení mláďat a sběru jeleního paroží. Nachází první mladé zajíčky, březňáky, dnes
již pořád vzácněji. Provádí sčítání zvěře
a sčítá padliny tj. zvěř, která nepřežila tuhou zimu a uhynula.
Mezi zážitky, které mu přináší radost,
patří nalezení jeleního shozu. Jeleni své
parohy začínají shazovat počátkem března. V té době popadne šílenství i nemyslivce a všichni hurá na parohy. Nestačí jim
parohy nasazené manželkou, oni musí mít
paroh na sekretáři v obýváku. A tak ráno,
ještě za šera, obcházejí krmelce v naději,

že budou první a ten paroh, co tam jelen
za noci shodí, bude patřit jim. Riskují i to,
že v případě že je lapí hajný, můžou být
trestáni za pytláctví. Vášeň je vášeň! Toto
období, kdy nemá zvěř klidu a je plašena
od krmelců a vyháněna ze svých zálehů,
trvá do začátku května. Poté mají jeleni již
shozeno a zvěř má až do houbařské sezony klid. Za těch čtyřicet let, co jsem my-

slivcem, jsem našel jeleních shozů něurekom a věřte mi, že pocit uspokojení
z nalezeného parohu je neobyčejný, těžko popsatelný. Když jsem si to tak spočítal, tak na jeden nalezený paroh jsem
v průměru nachodil dvacet kilometrů,
ale stál za to ten pocit, kdy s dalekohledem u očí jste si říkali: Je to na tom poli
haluz nebo shoz. Blejská se v tom maliní
hrot výsady, či běloba růže.
A jak člověk přicházel blíž a blíže,
až mohl s jistotou říci: je to paroh! Těch
posledních pár metrů chůze, než člověk paroh zvednul, je nádherný pocit.
Po jedné takové šťastné vycházce, kdy
jsem našel páru kapitálních shozů, jsme
seděli s kamarády myslivci u piva a pochopitelně se mluvilo o shozech.
Začínající člen zeleného cechu Láďa,
je majitelem pěkné ženy, na kterou pochopitelně trochu žárlí, se na mě obrátí
a říká: „Karle, jak to ty děláš, že máš takové štěstí na parohy. Já chodím a hledám, jak magor a nic, tebe vidím každou
chvíli, jak neseš paroh. A teď ještě k tomu
takovou páru.“ Mrknu na chlapy a říkám
mu vážně: „Žádné štěstí, Láďo, když jdu
na čekanou, tak se napíšeme do sešitu.
Já se podívám, kde sedíš ty. Vidím, jsi
napsaný na Hartě, tak tam ráno jdu a co
nevidím, pod tvým posedem leží krásné
dva parohy!“
Trvalo pár vteřin, než mu to došlo.
Změnil barvu a já myslel, že chytnu facku, ale situaci zachránil smích ostatních
přítomných a runda, kterou jsem poručil na ty moje parohy.
Zaslal Karel Šustek
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Akce města

V sobotu 20. února zámecký sál,
který se teprve pár dní ukazuje v novém kabátě, na Potštátě ožil. Městský
úřad pořádal 24. Společenský ples. K
poslechu a tanci hrála výborná kapela
Kalej, které tímto děkujeme za profesionální a doslova vytrvalecký výkon. Již
od první skladby se parket plnil taneč-

níky a kapacita sálu se doslova naplnila,
zámek celkem hostil na 220 návštěvníků.
V doprovodném programu se v podání mladé taneční skupiny z Rožnova
představily Histerky, která se světelnou
UV show sklidila obrovský aplaus.
Hodinu před půlnocí se vydávala
bohatá tombola, přičemž o samotné

půlnoci se losovalo o hlavní hodnotné
ceny.
Tančilo a veselilo se do brzkých ranních hodin. Věříme tak, že se všem zúčastněným u nás na plese líbilo.
Město Potštát děkuje všem, kteří
se podíleli na organizaci a dále všem
sponzorům za krásné dary do tomboly.

V pátek 4. března se v sále zámku
odehrálo divadelní představení v podání hranicko-drahotušského souboru Ventyl ve znamení detektivní
komedie s hororovými prvky „Hrobka

s vyhlídkou“ od anglického autora N.
Robbinse.
Na představení se přišlo podívat
téměř 80 zájemců, kteří vydrželi až do
pozdních hodin sledovat hru se zájmem.

I přes „krvavé“ momenty byly chvíle,
kdy se diváci smáli. Pevně věříme, že
se všichni bavili, odcházeli spokojeni
a na příští představení se nás sejde ještě více.

První březnovou sobotu se v sále
zámku na Potštátě bavily zejména děti.
Městský úřad zde pořádal dětský Maškarní karneval. Během promenády byly
hodnoceny nejkrásnější masky za po-

mocí rodičů, prarodičů, strýců a tetiček
a to ve třech věkových kategoriích. Sál
se zaplnil pohádkovými, kouzelnými a filmovými bytostmi, hodnotilo se celkem
57 masek. Vybrat ty nejlepší bylo velmi

těžké, proto odměna čekala na všechny.
Celým odpolednem nás provázel
veselý a temperamentní klaun Pepino
Prcek. Tancovalo se, soutěžilo, veselilo
a povídalo.

5

Potštátský zpravodaj
Součástí karnevalu byla rovněž bohatá dětská tombola. 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

Číslo 2
balonek ve tvaru srdce, zvířátka, meče,
kytičky apod.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

Březen 2016
práci, kterou si dali na výrobě masek
a neméně všem sponzorům, díky nim
jsme mohli zakoupit ceny do tomboly
a pro vyhodnocení masek. Děkujeme
také místním fotbalistům za zajištění
dobrého občerstvení.

Lednové a únorové čtvrteční večery trávilo 15 párů na tanečním kurzu pro dospělé v potštátském zámku. První hodiny
byly nejisté, ale postupem času se všechny páry zdokonalily. V pátek 12. února jsme kurz slavnostně zakončili. Troufám si říct,
že jsme se naučili hodně nového a hlavně se u tance příjemně pobavili. Většina tanečníků se těší na další kurz v roce 2017.
Ladislava Maršálková

Skládání čajových sáčků
Když si vaříte čaj většinou ten papírový sáček vyhodíte. Je
to velká škoda. Dají se z nich totiž vytvořit neuvěřitelně krásné
věci. Stačí mít šikovnou paní učitelku Ivanu Stískalovou, která
je ochotná své umění ve skládání čajových sáčků předat.
Strávili jsme společně příjemné odpoledne a vytvořili
krásné jarní přáníčka za což tímto Ivě děkujeme.
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Březen je měsíc čtenářů. Letošní téma je ,,Knihovna pro všechny“. Tímto je míněno, že do knihovny se mohou přijít podívat,
pobavit a také se třeba něco naučit nebo si vyrobit úplně všichni.
V naší knihovně se o to snažíme tvořením různých drobných dekorací například k velikonocím. Ve čtvrtek 17. 3. nejprve přišli děti
z MŠ. Krátce jsme si popovídali o jaru a velikonocích a pak si každý

Potštátský zpravodajj

vytvořil originální kraslici. Odpoledne bylo velikonoční tvoření
pro ostatní zájemce. Přišlo jich 16 o vytvořili si papírového zajíce,
nazdobili vyfouklé vajíčko, namalovali kraslici a udělali papírový stojánek na vajíčko. Děti u tvoření snědly spoustu sladkostí,
maminky a babičky si příjemně popovídali. Můžeme tedy říct, že
knihovna tentokrát byla opravdu pro všechny.

Z naší školičky

Velkým zážitkem pro všechny malé
i velké z potštátské mateřinky byla návštěva požární stanice v Hranicích dne 2.
února 2016. Po příjezdu na místo se nás
ujali službu konající hasiči, kteří dětem
představili, jak a s čím při svém náročném povolání pracují. Děti se na úvod
dozvěděly, co mají dělat, kdyby byl nenadále vyhlášen poplach a hasiči museli
k výjezdu. Nahlédli jsme do mapy ČR
i mapy počasí a děti odpovídaly na dotazy, jak bychom měli ohlašovat nehodu či požár a na jaká telefonní čísla tyto
události hlásíme. Dále zajímavé a poučné povídání pokračovalo seznámením
se s výstrojí hasičů, kterou si vyzkoušela
i paní učitelka Iva a děti se dozvěděly,
proč tyto ochranné pomůcky záchranáři
používají. Navštívili jsme garáže, kde si
kluci i holky prohlédli výjezdová vozidla,
do kterých si každý podle libosti mohl
také usednout. Viděli jsme záchranné

čluny, přívěsy, traktor a všechny moc zajímalo, co skrývají všechna dvířka na každém velkém autě. Děti si prohlédly hadice, proudnice i pily a byly překvapené, jak
těžké všechny jsou. Největším zážitkem
ale bylo vyhlášení cvičného poplachu –
jako, že hoří naše školka – a sjíždění hasičů po velké tyči s doskočením na žíněnku.
Dále jsme si prohlédli i vybavení kanceláří, klubovnu, posilovnu, dílny, nádrž na

vodu i cvičnou věž pro požární sport. Na
rozloučenou nám ještě hasiči zahoukali,
poděkovali jsme všem za poučné vyprávění a se spoustou zážitků se vraceli do
školky. Ještě jednou všem příslušníkům
hasičského sboru v Hranicích děkujeme,
že si při svém náročném povolání našli
čas na školkáčky a připravili pro nás velice zajímavé povídání.
Za MŠ zaslala Martina Kuchařová
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Ve čtvrtek 4. února 2016 zavítala do školky paní
knihovnice Ladislava Maršálková, aby dětem nabídla
zajímavou výtvarnou techniku – malování sádry. Děti si
vybíraly z velkého množství obrázků zvířat, květin i dopravních prostředků a ty pak vybarvovaly buď fixem
nebo barvami. Dětem se tvoření velice líbilo a každý
si chtěl namalovat hned několik obrázků. Bylo pěkné
pozorovat všechny šikuly, jak si pyšně výtvory odnášeli
domů. Moc děkujeme paní knihovnici za bezva nápad.

Letošní karneval v naší školce začal
netradičně malou pohádkou o Rusalce,
vodníkovi a také o začarované Haničce, která si vzala bez dovolení pentličky. Děti Haničku zachránily písničkou
o vodě a všichni jsme pak společně spěchali do tělocvičny za plněním dalších
úkolů. Házeli jsme barevnými kroužky,

přenášeli míčky na lžičce, hledali jsme
nosy klaunům a děti tak třídily geometrické tvary. Děti skákaly na velkém míči,
poskoky s míčkem mezi koleny zdolávaly
slalom a rovnováhu si malí i velcí vyzkoušeli při závodění na chůdách. Zábavou
pro všechny bylo také tvoření řetězů z céček i vytrhávání papírů a skládání obráz-

ků. Děti vyhrávaly cukrovinky a hlavně
si hezky zasoutěžily. Na závěr ještě vysvobozená Hanička slíbila, že už si bez
dovolení nic brát nebude a jako poděkování všem předala lízátko. Děti měly
radost z pohádky i soutěžení a tak se
nám karneval opět vydařil!
Za MŠ zaslala Martina Kuchařová

Máte doma ještě zachovalé, pěkné oblečení, sportovní vybavení nebo potřeby pro miminka či větší děti? Chtěli byste je
prodat a nebo jiné levněji nakoupit?
Jarní, prodejní bazárek se uskuteční 23.4. v sobotu od 9,00 – 11,00 hod. Případní zájemci o prodej ať se nahlásí v MŠ
do 18.4., abychom zjistili zájem a podle něj mohli zajistit prostory, které nám opět přislíbilo město Potštát. Rodiče si své věci
budou prodávat sami a také uhradí symbolický poplatek za prodejní místo 50,-. Tel. MŠ : 581 60 13 11

8

Březen 2016

Číslo 2

Potštátský zpravodajj

Z naší školy

Ve středu 2. března se bezmála dvacet žáků 1. stupně sešlo ve školní družině, aby společně prožili výjimečné odpoledne. Společně s paní vychovatelkou a paní ředitelkou strávili
několik hodin nad deskovými hrami, u kterých se vždy pravidelně ve dvojicích střídali. Mnozí hráli některou hru poprvé,
neboť v naší družině je opravdu z čeho vybírat. A kdo z vás
už má odrostlejší dítko, určitě by většinu těchto „deskovek“
vůbec neznal. Nakonec byl uspořádán velký turnaj v piškvorkách, které všichni známe ze svého dětství. Nejlépe si v nich
vedli Kuba Stískal a Eliška Skálová.
Všichni zúčastnění byli odměněni nejen za výhru v některé z her, ale také za účast.
Mgr. Martina Hollasová

Letos se naše oblíbená sportovní soutěž konala ve středu 24. února. Děti závodily v šesti
disciplínách, a to: přitahování vleže na lavičkách, sedy-lehy, skoky přes švihadlo, člunkový běh, trojskok z místa a dřepy. Zúčastnilo se
celkem 27 žáků a ti byli rozděleni do čtyřech
kategorií.
Všichni výherci byli oceněni sladkostí a diplomem a ostatní účastníci drobným dárkem.
Mgr. Martina Hollasová

Dne 12. 3. 2016 v hlavním městě Slovenska Bratislavě
proběhl jednodenní seminář akreditovaného vzdělávacího
kurzu „Potštátský houslový klíč“. 27 zájemců z řad pedagogů
a aktivních rodičů se blíže seznámilo s netradičními pomůckami pro hudební výchovu paní I. Krškové. Tato dáma i ve
svém věku zvládla náročnou přípravu, přesun, lektorování
i návrat během jednoho dne s velkou vitalitou a po právu
si po skončení semináře zasloužila dlouhý potlesk všech zúčastněných, tzv. standing ovation. S ukázkami práce a lektorováním ji byly nápomocny Mgr. Alena Cvešperová, Mgr.
Ivana Stískalová, Mgr. Jarmila Hrobařová, technickou stránku a dokumentaci zajišťovala Ing. Jana Klasová.
Mgr. Alena Cvešperová

Výsledky: I.kateg.- 1.a2.r.(4 žáci):
1. místo: Markéta Skýpalová
2. místo: Nikol Hudečková
3. místo: Katka Smýkalová

III. kateg.- 4.až 6.r. (9 žáků).:
1. místo: Martin Jeřábek
2. místo: Tereza Faxová
3. místo: Eliška Parmová

II. kateg.- 3.roč .(10 žáků):
1 .místo: Petra Herzigová
2. místo: Filip Vencel
3. místo: Cindy Husárová

IV. kateg.- 7. až 9.r. (4 žáci):
1. místo: Pavel Pepernik,
Martin Machala
2. místo: Jonáš Skřebský
3. místo: Jan Machala
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Potštát v proměnách času

Eduard Kosňovský
jako pekařský učeň.

Eduard se svými
rodiči a bratrem
Edmundem
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ho občana cestou lesní moudrosti. Již
před první světovou válkou doporučoval mládeži skauting také profesor
a poté president T. G. Masaryk.
Robert Baden Powell, celým jménem Lord Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell of Gilwell, nositel řádů
a vyznamenání Order of Merit, Order of
St Michael and St George, Royal Victorian Order, Order of the Bath (22. února 1857 Paddington, Londýn, Anglie
– 8. ledna 1941 v Nyeri nedaleko hory
Mount Kenya, Keňa) byl voják, ale především zakladatel skautského hnutí.
Profesor Antonín Benjamin Svojsík
(5. září 1876 Praha – 17. září 1938 Praha) byl pedagogem a zakladatelem
českého skautingu (který v českém prostředí dostal jméno Junák), jeho propagátorem a organizátorem.
Během historie Česka byl skauting třikrát zakázán totalitními
režimy (1x nacisty a 2x komunisty). Skauting vždy okamžitě využil
politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svoji činnost.
Následující řádky jsou z dochovaného denníku Eduarda
Kosňovského:
Na prázdniny a ve volných chvílích jsme jezdili z Přerova na Potštát k dědečkovi. Když bylo krásně, jelo se vlakem do Hranic, pak
pěšky nebo poštovním dostavníkem na Potštát, který se ale musel
předem telegraficky objednat. Koníci sami běželi, jak znali cestu
nazpaměť a kočí s nimi neměl žádnou práci. Na toto cestování
jsme se s o tři roky mladším bratrem Edmundem vždycky těšili. Čerstvý lesní vzduch vystřídal lokomotivní a továrenský kouř Přerova.
Když jsme se přestěhovali v roce 1924, v mých 11 letech do
Hranic, vstoupil jsem do Svazu skautů ČSR. Napřed do smečky
vlčat, pak mezi starší do družiny vyder, kde byl taky Brdečka, pozdější známý spisovatel..Většinou nás vedli studenti lesnické školy,
ale taky studenti gymnázia i student medicíny. Z počátku to byla
romantická hra na dobrodružství, na zálesáky či na indiány, ale
později stále více hra na překonání sebe sama. Tábořilo se v okolních lesích a dělaly se vycházky do okolí. V old sakutingu byl i dramatický odbor, lehká a těžká atletika, fotbal. Tak např. 9. dubna
1933 jsem se úspěšně zúčastnil běžeckého závodu Hranicemi.
Za tři roky jsem se sám stal vedoucím I. oddílu skautů. Ve
skautingu jsem se naučil samostatnosti, orientaci v přírodě a vážit si kamarádství. Skauting mi dal opravdu hodně.
Pokračování přítě
Jarmila Kosňovská-Mikulášková
Rožnov p.R.
/AJA/

Eduard Kosňovský na vycházce s hranickým oddílem
Vyder. Druhý z leva.
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Město Potštát děkuje všem sponzorům za finanční
a věcné dary, poskytnuté na 24. Společenský ples
a Dětský maškarní karneval.
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