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Potštátský zpravodaj
Starosta a zastupitelé města, ZŠ a MŠ, ZUŠ,
místní spolky a zaměstnanci městského úřadu
si Vás dovolují pozvat na

21. Slavnosti města Potštát
konané ve dnech
17. – 19. června 2016 na náměstí.
Těšit se můžete na bohatý program pro děti
i dospělé, hudbu k poslechu i tanci, pouťové
atrakce, chutné občerstvení, stánkový prodej,
rodeo býka, videoprojekci ve stanu, ohňovou show.
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/15Z/2016 program jednání s jedním rozšiřujícím bodem: Žádost o dotaci pro SDH.
2/15Z/2016 dotaci z rozpočtu města pro ŘKF Potštát na opravu
ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele v Lipné II. etapa, ve
výši 50 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3/15Z/2016 dotaci z rozpočtu města pro ZUŠ Potštát na umělecko-pedagogický zájezd na Ukrajinu, ve výši 6
000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4/15Z/2016 dotaci na chod fotbalového oddílu pro TJ Sokol
Potštát, ve výši 25 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/15Z/2016 revokaci bodu č. 31 o stanovení prodejní ceny pozemků v lokalitě ,,Modrá hvězda“ z 3. veřejného
jednání ZMP, ze dne 19.4.2011.
6/15Z/2016 prodej pozemku p.č. 659/8, výměra 1146 m2, kú.
Potštát, cena 124 Kč/m2 bez DPH paní Jitce Hynčicové. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis
a vklad hradí nabyvatel.
7/15Z/2016 rozšíření jednání ZMP o nový bod - vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 662/2, kú. Potštát,
výměra 1091m2, cena 124 Kč/m2 bez DPH.
8/15Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 662/2,
výměra 1091 m2, kú. Potštát, cena 124 Kč/m2 bez
DPH. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
9/15Z/2016 stažení tohoto bodu z programu jednání ZMP.
10/15Z/2016 prodej pozemku p.č. 662/4, výměra 1089 m2, kú.
Potštát, cena 124 Kč/m2 bez DPH panu Jakubovi
Passingerovi. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
11/15Z/2016 prodej pozemku p.č. 1120, výměra 22 m2, kú. Potštát, cena 50 Kč/m2, zastavěná plocha a nádvoří
manželům Honovým. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
12/15Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č.
49/3, k.ú. Kyžlířov, cca 549 m2, cena 25,- Kč/m2,
ostatní plocha a části pozemku p.č. 58/1, cca
328 m2, trvalý travní porost, cena 25,- Kč/m2.
13/15Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1897, k.ú.
Kyžlířov, 1025 m2, cena 35,- Kč/m2, trvalý travní porost.
14/15Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 8/6, k.ú.
Kyžlířov, 61 m2, trvalý travnatý porost, cena 25,- Kč/m2.
15/15Z/2016 stažení tohoto bodu z jednání ZMP.
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17/15Z/2016 vyhlášení záměru na pronájem části pozemku
p.č. 1717/1, cca 60 m2, ostatní plocha. Cena za
pronájem 45,- Kč/rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18/15Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 659/7,
o výměře 1146m2, kú. Potštát, pozemky určené
k výstavbě RD, cena 124,-Kč/m2 bez DPH.
19/15Z/2016 výstavbu podporovaného bydlení na Potštátě
a schvaluje provedení výběru projektanta díla: Ing.
Arch. Martin Janda, cena 242 000,-. Kč, vč. DPH.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
20/15Z/2016 opravu chodníku před nemovitostí č.p. 159. Bude
vypsáno výběrové řízení, příp. bude provedeno
vlastními silami pracovníky města.
21/15Z/2016 žádost o odkoupení stavebního dřeva se slevou
50 % dle aktuální ceny v době prodeje. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Množství dle PD
a výpisu prvků.
22/15Z/2016 podání žádosti o dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro vybavení jednotky
požární ochrany v hodnotě cca 6 500 000,- Kč.
Souhlasí s výší finančních prostředků z rozpočtu
města na dofinancování akce do výše skutečně
vynaložených nákladů a přebírá závazek financování realizace a dodržení účelu po dobu udržitelnosti stanovenou poskytovatelem dotace. Ukládá
vyčlenit potřebnou částku (cca 4 000 000,- Kč)
v rozpočtu města pro rok 2017 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
23/15Z/2016 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z FRB města Potštát.
24/15Z/2016 udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Potštát pro
školní rok 2016/2017 s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy.
25/15Z/2016 výběr zhotovitele PD pro stavební povolení pro
bytový dům čp. 23 v Potštátě: ASA Expert, cena
39 000,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
26/15Z/2016 dotaci z rozpočtu města Potštát pro SDH Potštát
ve výši 15 000,- Kč na nákup sady hadic a proudnic.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá
16/15Z/2016 starostovi do příštího jednání ZMP projednat s p.
Herzigem a manžely Mischingerovými rozdělení
parcely - pokud bude trvat zájem na prodej.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí kontrolu usnesení.
Zájemci o koupi pozemku pč.1901 v kú. Kyžlířov odstupují od
žádosti. Po obhlídce na místě (Lipná) bylo zjištěno, že signál
operátora T-Mobile dnes není dostupný.
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Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2016 ve výši 17 925,- Kč na příjmech i výdajích dle předložené přílohy.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2016 ve výši 144 815,- Kč na příjmech i výdajích dle předložené přílohy.
Zastupitelstvo města Potštát zamítá poskytnutí dotace z rozpočtu města na opravu střešní krytiny kostela Nanebevzetí Pan-
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ny Marie - I. etapa, ve výši 40 000,- Kč.
Zastupitelstvo města Potštát zamítá poskytnutí dotace na chod
fotbalového oddílu pro TJ Sokol Potštát, ve výši 30 000,- Kč.
Zastupitelstvo města Potštát zamítá prodej pozemku p.č.
662/2, výměra 1091 m2, kú. Potštát, cena 124 Kč/m2 bez DPH
panu Karlu Světlíkovi. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
Zastupitelstvo města Potštát zamítá vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 1749, k.ú. Potštát, 165 m2, ostatní plocha,
cena 25,- Kč/m2.

Slovo starosty
Vážení občané našeho městečka,
dovolte mi, abych Vás informoval
o tom, co se děje v našem městě nového.
V letních měsících budou opraveny
chodníky na náměstí, získali jsme 40%
dotací na jejich rekonstrukci. Prosím,
buďte opatrní a shovívaví během těchto
prací.
Byla podána žádost o dotace na hasičskou cisternu, která již nesplňuje dnešní
technické normy pro požární zásahy, a to
neřeším její technický stav. Po projednání
s úřadem HZS Olomouckého kraje jsme
zařazeni do nejužšího výběru na rok 2017.
Bude sepsána veřejnoprávní smlouva
o plnění úkolů Jednotky sboru požární
ochrany s obcemi vyčleněnými z vojenského prostoru Libavá. Jedná se o Luboměř pod Strážnou, Slavkov a Kozlov. Místní
JSDH zabezpečí hasičské zásahy v uvedených obcích, které si výjezdy uhradí.
Podařilo se vyjednat pro místní občany částečný vstup do vojenského prostoru na občanský průkaz. Vyčleněný
prostor bude ohraničen cedulkami „Zákaz vstupu – vojenský výcvik“. Mapa je
přílohou zpravodaje a webových stránek
Potštátu. Beru to jako velký úspěch, Město Potštát dostalo největší oblast z přiléhajících obcí.

Akce města

Další vylepšení pro místní nadšence,
kteří navštěvují místní posilovnu. Zakoupili
jsme olympijskou činku 140 kg a 2ks 10 kg
jednoruček, posilovací klec a lavici na benchpress. Návštěvníci se i v příštích letech
můžou těšit na další vylepšení. Těší mě, že
zájem o posilovnu je stále větší.
Dále byla podána žádost o odkoupení budovy bývalé úpravny vody u vodní
nádrže Harta. Na budovu bude proveden
znalecký posudek a dále jednáno s VAK
Přerov, a.s. o ceně, poté předloženo zastupitelstvu k projednání.
Vznesl jsem dotaz na SSOK na opravu
komunikací v našem městě a okolí. V případě schválení dotace provedou plošné
opravy v délce 3km mezi Olšovcem a Potštátem v hodnotě 19 mil. Kč. Na místních
komunikacích ve správě SSOK budou
opravy provedeny opět asfaltovým zástřikem. Dále jsou stavebně povoleny práce
na opravu mostů v hodnotě 170 mil. Kč.
Práce na mostech by měly proběhnout
v letech 2017 – 2018.
Město Potštát bude pokračovat v opravách místních komunikací, a to v ulici Lesní, ulice od bývalého kina směrem k hasičské zbrojnici a dále k místní poště.
V lokalitě Modrá hvězda se úspěšně
dokončilo zasíťování vodovodem a veřejným osvětlením. Čtyři pozemky na výstavbu RD jsou již zadány a další čtyři čekají na
své nové majitele.

Na Boškově byly provedeny částečné vysprávky bočních ulic recyklátem
z asfaltu, které provedla po domluvě firma Skanska a.s. na své náklady. Silnice
Boškov, Kouty, Středolesí je úspěšně dokončena. Vzniklo nám další pěkné místo,
které stojí za vyjížďku.
Po vyhodnocení ekonomické situace u bytových domů č.p. 18 a č.p. 23 se
nevyplatí žádat o dotace na rekonstrukci. Bytová komise navrhla prodej těchto
domů. Bude proveden cenový průzkum
trhu, zda bude o tyto domy zájem u místních občanů nebo veřejnosti a předložen
zastupitelstvu k dalšímu projednání.
Letos jsme ušetřili výměnou topného
materiálu na zámku a využití dřeva při
úklidu obce cca 100.000,-Kč. Ušetřené
finance bych rád využil na modernizaci
kotelny a její další úsporné opatření.
V jarních měsících se nám podařilo
uklidit plochy v obecních lesích a vysadit
cca 97 tisíc stromků. Zalesňování a údržba našich lesů ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Šindlerem jde správným směrem.
Vážení spoluobčané a přátelé našeho
města, srdečně Vás zvu na 21. Slavnosti
města Potštát. Slavnosti se budou konat
opět na náměstí v letošním roce v country stylu. Pozvěte své rodiny, známé
a přijďte se pobavit.
Těšíme se na Vás.
Váš starosta René Passinger

I letos jsme ihned v počátku měsíce května oslavili u příležitosti Dne matek důležitou roli ženy jako matky, babičky, prababičky a přátelsky poseděli při příjemné hudbě a pestrém programu v sále zámku městského úřad Potštát. V úvodu nám zazpívaly
a zarecitovaly děti z mateřské a základní školy a později zatančily
břišní tanečnice Afroditky. Po menším občerstvení jsme si zazpívali a zatančili na známé hity spolu s hudebním duem PE+GI.
Všechny účastnice si mohly prohlédnout fotoalba z místních kulturních akcí, které nachystaly pracovnice městského úřadu. Na
památku k tomuto dni každá dostala malou pozornost. Věříme,
že se přítomným posezení líbilo a strávili tak příjemné páteční
odpoledne a domů odcházeli příjemně naladěni.
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První květnový sobotní podvečer
byl na Potštátě ve znamení Lampiónového průvodu, který pro občany města
připravil městský úřad. V čele představitelů města a místního hasičského sboru prošel průvod náměstím k pomníku padlých. Proslovem pana starosty
všichni přítomní zavzpomínali na časy
minulé, připomněli si současnou životní
světovou situaci. Pietní akt na památku
obětem 2. světové války ukončil místní
chrámový sbor národní hymnou. Poté
se všichni zúčastnění přemístili na fotbalové hřiště, kde byl připraven táborák,
pečené makrely s občerstvením a diskotéka, kterou provázel DJ Petr do ranních
hodin.

Žádáme občany, aby si na místním hřbitově uklidili prostory za pomníky z důvodu bezpečnější
a snazší údržby veřejného prostranství a zeleně. Děkujeme

Ve čtvrtek 5.5.2016 se v knihovně besedovalo na téma
čeští ilustrátoři dětských knih.
Žákům 2. a 4. třídy jsem nejprve vysvětlila, co jsou ilustrace a kdo je ilustrátor. Poté jsem děti seznámila s nejznámějšími českými ilustrátory dětských knih. Každého autora jsem
krátce představila a děti si prohlédly jejich tvorbu přímo v knihách. Zda dobře poslouchaly, jsem prověřila doplňovačkou,
ve které musely doplnit, buď jméno autora nebo název knihy
či jméno kreslené postavičky. Všem se to nakonec úspěšně
podařilo. Práci ilustrátora si také vyzkoušely vymalováním obrázku. Za svoji snahu byly odměněny omalovánkou, záložkou
do knihy a sladkostí. Věřím, že si z besedy něco zapamatovaly
a již poznají v knihách naše české ilustrátory.
Maršálková Ladislava-knihovnice

Vyzýváme dospělé i dětské začátečníky, všechny milovníky
ručních prací, kteří si ale netroufají nebo nemají čas na velké výrobky, děti ve školách i tvořivé babičky doma, v klubech či domovech
důchodců nebo pro klilenty v denních stacionářích. Uplést nebo
uháčkovat čtverec zabere necelou hodinu a může pomoci zachránit dětský život. Čtverce jsou v Jižní Africe sešity do dek pro děti,
o které se nemá kdo starat. Na jednu deku je potřeba 35 čtverců.
Cílem je vytvořit – uplést nebo uháčkovat čtverec libovolného vzoru a barvy o rozměrech 20x20cm. Lze použít přízi syntetickou nebo kombinaci vlny s umělou příměsí. Hlavně, aby pak
pokrývka ze čtverců byla hřejivá, příjemná a nekousavá. Čtverce
se sešívají až na místě, aby organizace nemusela platit za každý
kus dovozní clo. Deky jsou kombinací kousků z různých konců
světa, různých barev, vzorů a stylů.
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Místní knihovna Potštát žádá šikovné maminky a babičky
o podporu charitativní akce: ,,Čtverce pro Afriku“. Aktivně akci
můžete podpořit i s dětmi dne 14. 7. 2016 výrobou čtverce
přímo v knihovně, nebo čtverce vytvořit doma a do knihovny je doručit. Bližší informace o charitativní akci získáte přímo
v knihovně. Knihovna také velice ráda příjme jakékoliv přebytky
vln, knoflíků nebo korálků na rukodělné práce s dětmi. Děkujeme.

„Charitativní projekt Knit A Square pomáhá sirotkům, opuštěným
dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe.“
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Ze spolků

Dne 28. května 2016 se na vodní nádrži Harta v Potštátě uskutečnily rybářské
závody v lovu ryb udicí, které již tradičně
pořádal Spolek Rozvoj Potštátska. V těchto závodech se z ulovených ryb bodovaly
všechny druhy ulovených ryb. Samotného sportovního klání se zúčastnilo 28 dospělých rybářů – z toho dvě ženy, v dětské kategorii bylo 10 soutěžících. Soutěž
byla po prezentaci závodníků zahájena
v 7 hodin a konala se dvě kola po třech
hodinách s přestávkou na občerstvení a s
vyhlášením výsledků v 14.30 hodin. Jak
ubíhal čas, ukazovalo se, že ryby se k bra-

Z naší školičky

V letošním školním roce k nám do
školky opět zavítala návštěva z lesa! A protože většina dětí naše průvodce přírodou
zná, už se všichni na besedu těšili. Letošní
povídání bylo opět velice zajímavé, poučné, ale i veselé! Dětem se moc líbilo vábení zvěře a hádání, kterému obyvateli lesa
daný hlas patří, předávaly si shozy parohů
jelena, daňka i srnce a hádaly, který více
váží a se zaujetím si prohlédly i fotografie
bobří přehrady a sledovaly, jak silný strom
dokáže bobr „pokácet“. Dále se děti dozvěděly, proč lesníci pečují o stromy i zvířata, povídali jsme si o ochraně přírody
a malí i velcí prokázali, že mají přírodu rádi
a při hádankách znali odpovědi na všechny otázky! Beseda pokračovala prohlídkou přírodnin - větviček stromů a šišek,
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ní zrovna nemají a udice do vody určitě
tahat nebudou. To se v průběhu závodu
plně projevovalo a bylo jasné, že může
rozhodnout každá ulovená šupina. Rybáři
jsou však v tomto ohledu znalí a ví, že se
prostě rybám nedá domluvit. To jim ale nic
nesebere z dobré nálady a z pobytu v přírodě při počasí, které se opravdu vydařilo.
K tomu samozřejmě přispívalo bohaté občerstvení v podání pivka, makrel, párků,
steaků, a to nejen pro závodníky, ale i pro
ostatní návštěvníky. Dosažené výsledky
– v kategorii dospělých se na prvním místě s 567 body umístil Chytil Rostislav. Na
druhém místě se umístil Hudec Jan s 345
body. Na třetím místě skončil Jemelka
Aleš s 267 body, prémii za nejdelší ulove-

nou rybu si odnesl Orlita Jaroslav s jeseterem délky 115 cm. V kategorii dětí se
na prvním místě umístil Šištík Dominik
s 601 bodem, na druhém místě Bureček Petr ml. s 499 body a na třetím místě
Vencel Pavel s 84 body. Prémii za nejdelší rybu získal Bureček Petr ml. s krásným
jeseterem délky 120 cm. Akce se podle
nás podařila a věříme, že se v hojném
počtu sejdeme na dalších rybářských
závodech, pořádaných našim spolkem.
Dík patří všem pořadatelům, kteří se na
přípravě této akce podíleli a samozřejmě
i všem sponzorům. Fotografie a další informace najdete na webových stránkách
www.rozvojpotstatska.cz.
předseda spolku Klvaňa Zbyněk

Červen 2016
trofejí, vybavení lesníků i krmení pro zvěř.
Děti se dívaly dalekohledem a za bedlivého dozoru si mohly prohlédnout také
myslivecké zbraně. Na závěr pak všechny

Číslo 3
děti dostaly spoustu dárků od VLS Lipník
nad Bečvou a měly z nich velkou radost!
Moc děkujeme lesním pedagogům
Bc. Romaně Klevarové, Ing Vlastimilu Stís-

Pestré ekologické aktivity v naší školce se líbí dětem z malého
i velkého oddělení. Proto není divu, že pozorování, pokusy i práce s knihami a novými pomůckami vždy děti zaujmou. A jarní
období nám nabídlo spoustu zajímavých témat. SVĚTOVÝ DEN
VODY - 22. března - voda nás provázela na každém kroku. Děti se
nejprve dozvěděly o koloběhu vody v přírodě a jejích podobách
od kapky, až po sněhovou vločku. Následovalo povídání o významu vody pro člověka. Poznávali jsme rostliny, živočichy a také
obyvatele řek a moří. Dále pak děti hledaly odpovědi na otázky
- proč je pro nás voda důležitá a s různými pokusy si ověřovaly
vlastnosti vody. Srovnávaly vodu a led, vyzkoušely si, které materiály plavou nebo se potopí a poznávaly jednoduché základy
fyziky. Nejvíce se dětem líbily pokus s obarvením listů zelí pomocí
vody s barvivem, výroba a pouštění korkových lodiček a pokusy
s různými vajíčky. DEN ZEMĚ - 22. duben byl ve znamení ochrany přírody. Povídali jsme si o životě na naší planetě - jaké rostliny
a živočichy můžeme vidět u nás i v dalekých krajích, při vycház-

Potštátský zpravodajj
kalovi a Vladimíru Kuchařovi za zajímavou
výpravu za poznáváním přírody!
Za MŠ Potštát zaslala
Martina Kuchařová

kách jsme pozorovali hmyz, stromy i rostliny a děti se naučily
nové hry a tanečky. Zajímavým programem byla i BYLINKOVÁ
ZAHRÁDKA, kdy jsme si povídali o bylinkách, jejich užitku a děti
lupou pozorovaly semena i části rostlin. V závěru si také každý
připravil misku s hlínou a zasel si řeřichu. Při RECYKLOHRANÍ se
děti dozvěděly, proč je důležité třídit odpad do různobarevných
kontejnerů. V knihách jsme si ukazovali výrobu skla a plastu, hráli
jsme si s krabičkami i plastovými lahvemi a s pohádkami Potrubí
a Bublinka jsme si povídali o recyklaci. Při vycházce si děti všímaly jarní přírody a sledovaly, kde jsou v obci umístěné kontejnery
na tříděný odpad. A konec tématu jsme završili úklidem při vycházce, kdy jsme sbírali papírky a odpadky poházené v uličkách
i v blízkosti víceúčelového hřiště. Nebylo jich sice mnoho, ale
polovinu plastového odpadkového pytle jsme přeci jen naplnili.
U hřiště pak děti dostaly velkou pochvalu a sladkou odměnu za
zkrášlování okolí od Městského úřadu Potštát.
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

Středu 23.3.2016 jsme si zpestřili Velikonočním soutěžením. Děti plnily úkoly motivované jarem, vajíčkem či pomlázkou - vajíčka při závodění sbíraly do košíků, skládaly
puzzle z velikonočních pohledů, koulely velké vajíčko překážkovou dráhou, závodily
s tatarem, s PET vršky zdobily kraslice a hledaly schované papírové zajíčky. Předmatematické dovednosti si všichni procvičili při
hře se slepicí a kuřátky. Písničky a básničky
nám přinesly jarní náladu a my jsme se vydali hledat překvapení. Nejvíce štěstí přálo
Vendulce a Adámkovi, kteří našli zajíčka
a plný košík dobrot, o které se rozdělili se
všemi kamarády!
Velice děkujeme maminkám od Tomáška Svitka a Honzíčka Žabky za perníky pro
děti !!!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová
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V úterý 5. dubna 2016 přijala pozvání do naší školky paní
policistka prap. Kateřina Klabačková, která školkáčky již několikátým rokem seznamuje s různými nástrahami, které mohou
číhat nejen na děti. A nebylo tomu jinak i letos. Beseda začala
představením náročné práce policistů i ostatních záchranářů
a pokračovala připomenutím, že se děti nesmí bavit s cizími
lidmi, bez dospělého nemají jezdit po silnici, povídali jsme si i o
vandalství a šikaně. Zajímavé bylo také předvedení výstroje policisty a děti měly velkou radost, že si vše mohly prohlédnout
z blízka a také vyzkoušet!
Velice děkujeme paní policistce prap. Klabačkové za poučné
vyprávění, ochotu odpovídat na všechny zvídavé otázky a hlavně za trpělivost - pouta a neprůstřelnou vestu si chtěli vyzkoušet
úplně všichni!!!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

Z naší školy

Že je ve zdravém těle zdravý duch, to
ví každé malé dítě. A sportem ku zdraví,
praví další přísloví. Je všeobecně známo,
že dnešní děti se díky počítačům a mobilům málo hýbou a sportovní kroužek
nebo oddíl navštěvuje z řad našich žáků
jen velmi malé procento. Naše květnová školní akce na hřišti možná leckoho
překvapila, protože si měřili síly opravdu
VŠICHNI naši žáci, i ti, kteří se naší oblíbené únorové sportovní soutěže nikdy
neúčastní.
Kromě sportovních disciplín nemohla chybět ani cyklistická dráha pro jízdu
zručnosti a dopravní testy (ty byly napsány ráno ve třídách). Děti si porovnaly
své síly v těchto disciplínách: sprint na
100m, střelba ze vzduchovky, skoky přes
švihadlo, hod na cíl, silový trojboj a člunkový běh.

Nejlepší žáci v jednotlivých kategoriích: Petr Bureček, Markéta Skýpalová, Jiří
Kuba, Markéta Podešvová, Lucie Smýkalová, Ludvík Puhr, Jakub Bartoš, Zuzka Jeřábková, Karolína Peperniková,Jan Novobilský, Tadeáš Balážik, Petr Parma, Jan Mika,
Eliška Skálová, Michal Šuška, Aleš Cvešper,

Eliška Brachánková, Eliška Parmová, Petr
Kuchař, Tereza Faxová, Klaudie Faxová,
Pavel Pepernik, Šárka Parmová, Julie
Němcová, Jonáš Skřebský, Jan Maršálek,
Vendula Janoušková, Jan Matyáš, Jan
Šuška a Tereza Polachová.
Mgr. Martina Hollasová

Po dvou letech nás v březnu navštívili
naši oblíbení hudebníci manželé Kocůrkovi. Už o nich víme, že dříve hráli v Brněnské filharmonii a poté se začali věnovat cestování po celém světě. Z těchto
cest si vozí zajímavé hudební nástroje,
které pak předvádí dětem ve školách.
Těšili jsme se, jaké nástroje a ze kterých
koutů světa nám letos přivezou ukázat a předvést, jak zní. A to je na tomto
koncertě uchvacující- člověk je svědkem
toho, že i z těch nejpodivnějších nástrojů se dá vyloudit nejen zvuk, ale i tóny,

skladby a písně. Pan Kocůrek hraje totiž
úplně na vše, co nám ukazuje.
Tak například jsme se seznámili s finskou harfičkou kamtele, na kterou se hrává
ptačím pírkem.
Z Japonska si Kocůrkovi dovezli pětitónovou flétničku a malý xylofonek. Viděli
jsme, že se dá zvládnout i hra na dvě tyto
flétničky zároveň a že souhra několika xylofonků není nikdy falešná.
Z území Everestu si Kocůrkovi přivezli
dřevěný lotosový list s rolničkami a společně s příčnou flétnou zahráli a zazpívali

nepálskou píseň v původním jazyce.
A přeletíme do Indie: odtamtud jsme
například viděli nádhernou ruční prácidečku se slony- a samozřejmě i tři nástroje, tentokrát vyrobené z různých druhů
tykví.
Seznámili jsme se i s africkým rytmickým nástrojem z para ořechů a s želvou,
což byl drnkací šestistrunný dřevěný nástroj želvího tvaru.
Brazílii reprezentoval berinbau- vyrobený z luku a kokosového ořechu a konečně sitar-nádherný, obrovský, staro-
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velmi vzácný. Zvuk a tóny sitaru připomínají pohádky o Šeherezádě.
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Poslední zemí byla Austrálie a dva
nádherně vyřezávané bumerangy, prostírání zdobené australskou tečkovací
technikou a samozřejmě hudební nástroj

didgeridoo. Byl z eukalyptového stromu
a zaujal nás tím, že jeho trubice byla vyžraná termity a že je to jeden z nejstarších
hudebních nástrojů na světě.
Také jsme se s několika nástroji
seznámili podrobně, a to s lesním
rohem, kytarou a houslemi. Dověděli
jsme se například, že housle vznikly
už před 500 lety. Na housle nám byly
předvedeny i zvuky různých zvířat,
které jsme měli uhodnout, a poslechli jsme si krásnou skladbičku
o kanárkovi, při které se děti naučily
dirigovat ve dvoučtvrtečním taktu.
Na kytaru nám Kocůrkovi zahráli a zazpívali australskou píseň, a to v anglickém jazyce.
Závěr koncertu patřil – jak jinakspolečnému zpívání.
Mgr. Martina Hollasová

Letošní Škaredá středa, to znamená poslední
školní den před velikonočními prázdninami, připadla na 23.března. Škaredá pro nikoho určitě
nebyla, neboť děti neměly důvod se mračit. Tato
středa byla totiž letos netradičně vyhlášena jako „
Zelená“ namísto následujícího Zeleného čtvrtka,
kdy už je volno.
Žáci i učitelé přišli do školy oblečeni v zeleném oděvu a kdo neměl, objevil se alespoň se zelenou ozdobou ve vlasech či se zeleným šátkem. I
ve svačinkách jsme viděli kousky zeleného salátu
nebo okurky. K obědu jsme si zase pochutnali na
zeleninové polévce a jako zákusek jsme dostali
zelený kokosový moučník. Ve třídách 1.stupně
jsme tento největší křesťanský svátek oslavili tím,
že jsme společně vyráběli kraslice, ve skupinkách
jsme luštili velikonoční málo známé zajímavosti
a pak s nimi postupně seznamovali ostatní spolužáky, na počítačích jsme zhlédli prezentaci s tématem Velikonoce, počítali jsme ve velikonočním
duchu a hlavně- nebyly úkoly!
Byla to vydařená Škaredá středa a nikdo se nebude v tomto roce žádnou středu mračit, protože
dnes byly vidět na tvářích samé úsměvy.
Mgr. Martina Hollasová

Oslavy filipo-jakubské noci, jež se nese ve znamení kouzel,
čar, lektvarů, čarodějnic a košťat, letos připadly na pátek 29. dubna. Protože tyto dny bývají spojeny s loučením se zimou, tak již
28.dubna paní vychovatelka se svými žáky připravila a vyrobila
Morenu, která se v pátek i s celým průvodem vynesla jako symbol
nastávajícího jara. Poté mohl začít ten pravý čarodějnický rej v tělocvičně, kde děti v maskách čarodějnic soutěžily na různých stano-

vištích. Přeskakovaly „oheň“, zvládly slalom s koštětem, nachytali
si žáby, házely na cíl do branky duchů apod. Posilněni kouzelným
lektvarem se jim náramně dařilo a všichni si nakonec zasloužili
dobrotu v podobě kouzelných barevných čarodějnických buchet.
Za občerstvení děkujeme našim kuchařkám a chválíme
všechny žáky, kteří přišli oslavit příchod jara!
Mgr. Martina Hollasová
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Duben si v naší škole už ani neumíme
představit bez tohoto kulturně stráveného odpoledne, kdy se porotě představují
se svými básněmi a písněmi žáci prvního
i druhého stupně. Letos bylo představení
bohaté a velmi úspěšné, a proto to měla
porota z řad učitelů hodně těžké. Zde
jsou letošní výsledky.

Zpěv:
1.m. Karolína Peperniková a Eliška Skálová
2.m. Petra Herzigová a Cindy Husárová
3.m. Denisa Švandelíková

Recitace:
1.kategorie ( 1.-3.roč.):
1.m. Andrea Skřebská
2.m. Markéta Skýpalová , Jan Boldovják
a Markéta Podešvová
3.m. Lucie Smýkalová

Na tomto místě je potřeba vyzdvihnout recitaci Kryštofa Klabačky z osmého
ročníku, který všechny diváky nesmírně
zaujal nejen perfektním dramatickým
ztvárněním svých básní, ale hlavně tím,

že tyto básně byly opravdu JEHO vlastní!
A proto jsme se po domluvě s tímto mladým začínajícím básníkem, který skládá
už od malička, domluvili, že dvě z jeho
básniček otiskneme. Jsou to ty, se kterými
Kryštof letos soutěžil. Uměl je krásně procítěně přednést i proto, že vyjadřují jeho
vlastní pocity, tak blízké i ostatním vrstevníkům. Tak možná se v příštím vydání Potštátských listů dočkáme i další Kryštofovy
tvorby a držíme mu palce, ať ho skládání
stále baví. Děkujeme, Kryštofe, za hezký,
nečekaný zážitek.
Mgr. Martina Hollasová

Puberta-to není lehký,
naopak spíš strašně těžký.
Svým názorem u rodičů
Chytnem facku síly sta bičů.

Osmá třída není lehká,
o předmětu psát mě láká.
Já nesnáším matiku,
to radši vezmu motyku.

Všichni výherci byli odměněni diplomem a sladkostí a ostatní zúčastnění obdrželi drobný dárek.

2.kat.(4.-5.roč.):
1.m. Natálie Burečková a Šimon Klabačka
2.m. Veronika Skýpalová
3.m. Natálie Tomečková
3.kat.( 6.-9.roč.)
1.m. Kryštof Klabačka
2.m. Jan Machala
3.m. Denisa Švandelíková

Mezi náma je velká válka.
Názory jsou na nepřítele páka.
Náš mozek už není kontrolován,
prostředím už nejsem tahán.

Kupříkladu z rovnice
mě pak bolí palice.
Výrazy mě vážně štvou
a nad nima si říkám „Ou!“

Někteří cvičí, jiní na kompu paří,
ať prší nebo slunce vaří.
Někteří lásku hledají,
jiní už ji dávno mají.

Osmá třída není lehká,
o předmětu psát mě láká.

Své místo již hledáme.
O práci uvažujeme.
Kluci po holkách touží.
Holky chtěj kluka, co neválí se v louži.
ži.
Je to součást života,
jako dříve pěchota.
Přeji úspěch všem této doby,
„ ať puberta nemá temné podoby“.“.

Kdo zavítal v pátek 12. května večer
do zámeckého sálu, mohl si připadat jako
na pravém večírku hollywoodských filmových hvězd: dámy v krásných šatech
ozdobené péřovými čelenkami, boa, pánové oděni jako filmové postavy, na zemi
hvězdy slavných ( v našem případě jména
deváťáků a učitelů), po stěnách obrovské
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popcorny, kresby herců a jejich filmů, na
stolech ubrusy poseté hvězdami. Jen ten
červený koberec chyběl…
Deváťáci pod taktovkou své třídní
učitelky Martiny Jeřábkové zrežírovali letošní večírek na jedničku. Začali nádherně ztvárněnou polonézou, kterou nacvičili s p. ředitelkou. Následně byli všichni

Geometrie je divný směr,
můj mozek už je bez podpěr.
Desetiny proklaté,
po obchodech rozseté.
Osmá třída není lehká,
o předmětu psát mě láká.
Tak to si myslím o matice,
teď zasednu u klávesnice,
na kompu si zapařím
a matiku snad nespatřím..

postupně představeni divákům- jaké
kdo má koníčky, jaký předmět jej baví
a nebaví, na jakou střední školu půjde
a jak ho vidí spolužáci. Mnohdy úsměvné informace překvapily nejednoho
posluchače. Deváťáci nezapomněli také
poděkovat své třídní učitelce za krásné
roky a ta pak měla co dělat, aby ustála

Červen 2016
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to dojetí, když na oplátku mluvila velice
hezky o nich.
Také jsme mohli shlédnout představení ve stylu filmových melodií a závěrečný tanec, do kterého se pak nečekaně
přidala jejich třídní. Moc hezký zážitek,
děkujeme.
V baru si hosté mohli zakoupit drobné občerstvení a k poslechu a tanci hrála
skupina Multi sins.
Děkujeme paní Burečkové a Dostalíkové za pomoc v baru a hostům, kteří
vydrželi až do druhé hodiny ranní, za pomoc při úklidu stolů.
Mgr. Martina Hollasová

Konec školního roku se blíží. U nás ve škole si to uvědomíme
většinou až s výchovně vzdělávacím divadelním koncertem naší
oblíbené skupiny Abraka muzika, která k nám už spoustu let zavítá
vždy na konci května.
Letošním tématem byl „ Život kolem nás“. Jelikož Abraka se pomalu přesouvá z převážně písničkových představení k divadelním
a výchovně vzdělávacím, nemůže chybět spolupráce s publikem.
To si letos například vyzkoušelo rytmický doprovod na speciální
nástroje v podobě zahradnického náčiní nebo pomohlo pochopit
digitalizaci v hudbě. Samozřejmě bylo mluvené slovo prokládáno
písničkami z rukou frontmana kapely Petra Nováka.
Výrazným vystoupením bylo představení rapera Robina, které
zaujalo především starší žáky. Robin nám také ukázal, jak funguje
looper, zařízení, které k nám přišlo z USA. Funguje jako tzv. smyčkování, což znamená, že se na sebe vážou jednotlivé zvukové vrstvy,
jež se neustále opakují a celé dohromady to vytváří zajímavý zvukový doprovod k písni či skladbě.
Závěrečná věta je stále stejná - příště přijeďte zase!
Mgr. Martina Hollasová

Velkým překvapením pro děti
i paní učitelky v naší školce byl dárek

DIDAKTICKÁ
GRAFOMOTORICKÁ
POMŮCKA BLUDIŠTĚ!
Tuto pomůcku na procvičování pravé
a levé hemisféry i zdokonalování grafomotorických dovedností nám vyrobila a věnovala firma SB SERVIS SPOLU S MANŽELY
LENKOU A JIŘÍM ŠVARCOVÝMI, kteří se na
vzniku této pomůcky podíleli tou největší
měrou a to nápadem na zrealizování,
svým volným časem a šikovnýma rukama.
Velice děkujeme! Děti z obou oddělení
mají velkou radost!
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Ze Základní umělecké školy

Nadšenci mysliveckého troubení na lesnice a borlice se opět
po roce sešli v Potštátě. Přestože je Potštát jen malé městečko
ležící v severní části okresu Přerov, trubačům fandícím lovecké
hudbě není už neznámé.
Ředitelka místní ZUŠ paní Jana Kozubíková je nejen sama
výborná hráčka na lesnici, ale jako učitelka hudby pořádá každoročně se svými kolegy semináře lovecké hudby pro praktické
trubače. Cílem už 4. semináře bylo především zdokonalení hry
Trubačského desatera a Úlovků Ant. Dyka, Úlovků Jos. Selementa a jejich dalších známých skladeb. Nemohli jsme nehrát
rovněž skladby Petra Vacka a Petra Dudy. Výuka probíhala po
slavnostním zahájení už od pátečního večera. V sobotu odpoledne připravila paní ředitelka přítomným trubačům překvapení.
Po přípravě na koncert jsme
odjeli do nedalekých Kunovic. Zde
se konala vzpomínková mše při
příležitosti 135. výročí narození
prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši, dr. h. c.,
rodáka, který byl lesnickým odborníkem, pedagogem a profesorem
lesnické ekonomiky na tehdy Vysoké škole zemědělské a lesnické
v Brně. Vzpomínkového aktu se
kromě místních účastnila i řada
významných osobností spjatých

Zápis nových žáků do hudebního
oboru bude probíhat ve dnech od pátku 4. dubna do pátku 20. června 2016,
vždy od 13:00 hodin do 16:30 hodin v budově ZUŠ Potštát a na dalších místech
poskytovaného vzdělávání ve Stříteži nad
Ludinou (pondělí – pátek) vždy od 13.00
hodin do 16.00 hodin, Partutovicích (úterý – pátek) vždy od 13.30 – 15.30 hodin
a Olšovci (středa a pátek) vždy od 15.30 –
17.00 hodin.
Pro školní rok 2016/2017 nabízíme
v hudebním oboru výuku přípravného
studia, kde v předmětu Přípravné studium Se Sněhurkou k hudbě prostřednictvím nejrůznějších hravých aktivit,
přibližujeme dětem od 5-ti let svět hudby
a rozvíjíme hravou formou jejich hudební
schopnosti.
V příštím školním roce 2016/2017
budeme v hudebním oboru vyučovat:
Vzdělávací zaměření - hra na klávesové nástroje Studijní zaměření - klavír,
keyboard, varhany
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s lesnictvím. Hubertskou mši B dur přednesli trubači VLS ČR, s.
p., divize Lipník nad Bečvou a Souboru sv. Huberta. Účastníky
vzpomínkového aktu jsme vítali před zahájením mše krátkým
koncertem u kaple. Svatý Hubert vyslyšel tentokrát naléhavou prosbu přírody a zaslal potřebný déšť. Celý víkend mrholilo, pršelo, v noci lilo. Říká se, že když myslivci vadí počasí, je
jen nevhodně oblečený. Přiznávám, že někteří jsme skutečně
byli oblečeni „jarně“. Uvítali jsme proto příjemné teplo v místním kulturním domě, kde jsme kromě výše zmíněných souborů měli také koncert i my, účastníci semináře. Když nás pak po
vystoupení čekalo ještě pohoštění, už nám nechybělo vůbec
nic. Velký řízek s výborným bramborovým salátem chutnal
všem. Děkujeme pořadatelům.
Po návratu do Potštátu proběhlo
slavnostní zakončení semináře spojené s posezením a občerstvením.
Každý účastník obdržel Pamětní list
a malou pozornost z Kunovic. Závěrem jsme poděkovali paní ředitelce
i přítomným lektorům, hlavně za jejich trpělivost a ochotu poskytnout
nám část svého zaslouženého odpočinku o víkendu.
PhDr. Marie Nováková,
účastnice semináře

Vzdělávací zaměření - studijní zaměření - Elektronické zpracování hudby
a zvuková tvorba - EZHZT
A - Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) a jejich ovládání
B - Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku (TZZRZ)
C - Tvorba hudby prostřednictvím ICT
(ZHPICT)
•
•

•

•

Vzdělávací zaměření - hra na akordeon Studijní zaměření - akordeon
Vzdělávací zaměření - hra na smyčcové nástroje Studijní zaměření housle, violoncello, kontrabas
Vzdělávací zaměření - hra na dechové nástroje Studijní zaměření
– zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, lesní roh a přirozený lesní roh,
trubka, pozoun, tenor, tuba
Vzdělávací zaměření – hra na strunné nástroje Studijní zaměření – klasická kytara, elektrická kytara, basová
kytara

•
•
•
•

Vzdělávací zaměření – Sólový zpěv
Studijní zaměření – sólový zpěv
Vzdělávací zaměření – Sborový zpěv
Studijní zaměření – sborový zpěv
Jako další nabídku připravujeme
vzdělávací zaměření - Elektronické
zpracování hudby a zvuková tvorba.

Přijímání ke studiu
Studium na ZUŠ je podmíněné úspěšným
absolvováním talentových zkoušek a následně podepsáním přihlášky ke studiu.
Na tyto zkoušky není potřebná žádná
příprava, jde pouze o zjištění základních
předpokladů a schopností uchazeče.
Požadavky pro hudební obor:
 zpěv lidové písně
 hudební sluch (intonace zahraného
tónu, rozlišení jednoho a více tónů,
vyšší a nižší tón)
 rytmické cítění (zopakování krátkého
rytmického úseku)
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Vážení rodiče,
hledáte pro své dítě smysluplnou náplň volného času?
Přihlaste jej do Základní umělecké školy Potštát. ZUŠ Potštát přijme nové žáky ke studiu hudebního oboru ve školním
roce 2016/2017. Hlásit se mohou děti, které navštěvují základní
a střední školu, v odůvodněných případě je možné také přijmout děti pětileté navštěvující školu mateřskou.
Podmínkou pro přijetí jsou základní předpoklady a především zájem o zvolený obor - nástroj.
Co přináší studium na ZUŠ?
• Umělecké vzdělání pod vedením zkušeného a kvalifikovaného pedagoga.
• Rozvoj estetického cítění, obohacení vnitřního světa dětí.
• Správné nastavení žebříčku hodnot.
• Vytváření soustavných, uvědomělých pracovních návyků
a dovedností.

•
•
•

Potštátský zpravodajj

Uvědomění si hodnoty práce vlastní a práce ostatních lidí.
Tříbení společenského chování při veřejných vystoupeních.
Posilování soustředěnosti při práci a v okamžiku výkonu.

Další vazby na vzdělávací soustavu:
Absolvování některého stupně a oboru ZUŠ je nejlepším,
v některých případech nutným předpokladem pro přijetí na další stupeň škol, především uměleckého a pedagogického směru.
Smysluplně strávený volný čas dětí.
Možnost prezentovat výsledky své práce při veřejných akcích školy (soutěže v ČR i mezinárodní, koncerty v ČR i zahraničí, zájezdy do zahraničí).
Práce na projektech:
1/ enviromentální vzdělávání Toulky s loveckou hudbou
2/ mezinárodní projekt Hudba nezná hranic (Slovensko,
Polsko, Ukrajina)
3/ projekt Erasmus +
4/ projekt Podpora uměleckého školství v ČR

Potštát v proměnách času

vypadáš jako foxteriér.“ Mezitím vyšlo slunce, a jak jsme stoupali do stráně, sníh se barvil do růžova. V hájovně v Olšovci jsme si
vyzvedli klíče od chaty na Hanzlovci a zrychleným tempem pokračovali k cíli. Já a Vývrtka jsme jeli napřed, otevřeli chatu, vyvětrali, vzali pilu a zaběhli do lesíka pro sušici . Zrovna když jsme
ji rozřezali, došli ostatní. Zatopili jsme v kamnech a postavili na
čaj. Kuchař Vývrtka vybral od každého z toren zásoby na vaření.
King a Vývrtka zašli do lesa na další palivo. Šmajdavka topil a já
ošetřoval Amatéra, neboť měl malé boty a za takového mrazu
mu ztuhly, že je ani nemohl vyzout. Aby nohy rozehřál, poskakoval delší dobu za dozoru Šmajdavky. Měl jsem sebou foťák, tak
jsem udělal pár snímků při řezání dřeva. Vývrtka se dal do vaření
a ostatní se rozjeli do blízkého okolí. Slunce krásně svítilo, sjezdy
byly výborné a každý si vyzkoušel své umění. Šmajdavka sebou
pral více o zem, než jel. Pády byly jako do peřin. Vrátili jsme se až
k obědu. Měli jsme zemákovou polévku se zeleninou a makarony
s cukrem a mákem máslem maštěné. Bylo to výborné, ale bylo
toho málo. Po obědě jsme si zazpívali několik písniček. Jelikož
se mi zastavili hodinky a King své zapomněl doma na pianu,
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tak jsme nevěděli, kolik je hodin a řídili se podle slunka. Náhodu
šel kolem majitel ze samoty, tak jsme se zeptali: „Vie viel ist Uhr?“,
ochotně nám odpověděl. V okolí se totiž mluví německy. Odpoledne jsem jel s Kingem na Potštát k dědečkovi a vrátili se až před
soumrakem do chaty. Uvařili jsme si večeři a při praskotu v kamnech jsme si povídali o všeličem a nechtělo se nám ani domů. Když
jsme přece vyjeli, svítil už měsíc na cestu. Do Hranic jsme se vrátili
s radostí, že jsme si užili neděli.
1. května 1935. Na Bystřičku a Vsacký Cáb.
Na nádraží Hranice - město přišli Saša J. Grosman, M. Siegl, E.
Vagner a došel ještě B. Zdráhala a jelikož jsme se nemohli dočkat
nikoho dalšího, odjeli jsme ve 4 hodiny. Bylo hodně zamračeno. V
Miloticích nás dohonil na kole F. Bernadský. Mraky se stále honily,
a co chvíli na nás pustily hojně krůpějí. Zdráhala a Bernadský měli
krátké gatě a když jsme dojeli k přehradě, byli oba hodně promzlí,
nosy a kolena celé fialové. V útulně u Pustu , kde jsme byli ubytovaní,jsme vyhledali bratry a dali jsme si čaj na zahřátí. Kola jsme si
uschovali a šli jsme na obhlídku přehrady. Bylo stále zamračeno
a padal dokonce sníh. V údolí se převalovala mlha, ale přesto jsme
se vydali na Cáb. Cesta nám zkraje za veselého vykládání a vtipů
ubíhala a chvilkami dokonce vysvitlo slunko. Ale zima byla každému. Šli jsme po hřebeni kopce, z nějž byl krásný rozhled na Radhošť
a Javorníky. Sašovým dalekohledem jsme viděli Oderské vrchy, zejména Podhoří. Na Cáb nám trvala cesta nekonečně, vítr pořádně fičel a chvílemi zase hustě sněžilo. Když jsme dospěli k chatě
na Cábu, první ze všeho jsme si udělali oheň a že si uvaříme čaj.
Voda sice v okolí nikde nebyla, tak jsme nabrali čistý sníh a roztopili ho. Trvalo to ale moc dlouho, tak jsme to vzdali a šli na čaj do
chaty. Když jsme se zahřáli a posilnili, vydali
jsme se na rozhlednu
a lyžařský můstek. Ve
13 hodin jsme nastoupili zpáteční cestu na
Bystřičku, která nám už
ubíhala rychleji, neboť
se šlo z kopce. My kolaři
jsme se vydali domů
dříve a ostatní šli pěšky
na dráhu. Tato vyjížďka
se moc nepovedla kvůli
padajícímu sněhu a silnému větru, který nás
celou dobu jízdy tlačil
do boku. Ve 20 hodin
jsme už byli všichni
doma.
16. - 22. září 1935. Jihozápadní Moravou.
Pondělí 16. září. Z Hranic jsem vyjel na bicyklu v 8 hodin ráno
a šinul si to přes Lipník. V Přerově jsem si koupil lepidlo a film. Dále
přes Horní Moštěnice, Napajedla, kde mne chytil déšť. Musel jsem
se chvíli schovat, pak jsem pokračovat k Uherskému Hradišti. Počasí bylo nejisté, přidal jsem na tempu přes Strážnici a Hodonín
a konečně před soumrakem jsem dostihl Břeclav. To už se mi ozýval žaludek, který uspokojila prima dávka guláše. A začal jsem
shánět nocleh. Na radu místního občana jsem zašel do obecního
dvora, kde jsem dostal nocleh v šupárně zadarmo a ráno za 1,- Kčs
snídani.
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Úterý 17. září. Umyl jsem se pod pumpou a vydal se na další
cestu. Vyfotil jsem si Starobřeclavský hrad a přes Poštornou s pěkným kostelíkem a farou jsem dojel do Chorvatské Nové Vsi, za
níž se rozprostírají velké rybníky a Dyje, která dělá velké zákruty.
Všude tu člověk vidí velká hejna vodního ptactva. I přes slunečné
počasí je znát blížící se podzim. Zastavil jsem se u Mlýnského rybníka, vyfotil Apolonův chrám a pokračoval směr Lednice. Cesta
vedla kolem rybníka, kde bylo všude tolik vodního ptactva a obzvlášť pozoruhodné divoké kachny a husy. Vítr foukal do zad a tak
se mi prima jelo. Zdaleka byl vidět Lednický zámek, u zámku skleník s palmami a tropickými rostlinami a rozlehlý park. V parku
je minaret s výstavkou orientálních zbraní a z něj taky nádherný
výhled do kraje rovinného až ke zdvíhajícím se kopcům Pálavy na
západě. A tam mám namířeno. Ve směru na Valtice je také zámek
Lichtensteinů; tam jsem se vyfotil. To už jsem ale přidal na tempu,
abych dohnal ztracený čas, neboť jsem chtěl do večera dojet do
Znojma. Cesta vedla kolem největšího jihomoravského rybníka
jménem Seldský, který na sebe upozornil křikem rybářek. Do popředí se přiblížila holá temena Pálavy a jen na stráních částečně
zarostlá. Nad Mikulovem se malebně vypíná kopec s kapličkou
s křížovou cestou, zv. Kalvárie. Prošedše Mikulovem s pěkným
zámkem dal jsem se směr Znojmo. Ukazatel mi hlásí 50 km. Cesta
vede vinorodým krajem, vinohradníci svážejí úrodu do vinných
sklepů, kterých je všude i v okolních vesnicích. Na polích stojí ještě
kukuřice. Na levé straně se táhne hranice s Rakouskem a potkávám několik financů, asi jdou ze služby. Vesnice jsou většinou české a lidé tu pracují převážně na polích. Cesta z Brna do Znojma se
opravuje, je hůře sjízdná a až před Znojmem je dobrá. Znojmo je
na kopečku, starobylý klášter a pozoruhodné staré kostely. Zámek
na jihozápadě obtéká Dyje. Město jsem prošel pěšky a už jsem byl
zvědavý na další cestu. Po projížďce třemi vesnicemi se naskytnul krásný pohled na Vranovský zámek. Hned jsem si ho vyfotil.
Za přehradou je velké jezero lesknoucí se v zapadajícím slunci.
Před Vranovem jsem sjel mnoho serpentin dolů k Dyji. Hned na
první zatáčce se mi otevřel pěkný pohled na údolí, v němž leželo
městečko Vranov, nad ním se zdvíhal malebný zámek; ve středu
údolí si šumí řeka Dyje. Turistickou noclehárnu jsem našel brzy,
byla sice německá, ale prostorná, se slamníky a dekami, zhlavec
čistý. Se mnou byli ubytováni 3 turisté na kolech. Povečeřel jsem,
umyl se a šel na obhlídku města. U přehrady jsem si zjistil jízdní
řád lodí. Spalo se mi dobře při šumění vody; Dyje protékala přímo
pod okny ubytovny.
Pokračování příště Jarmila Mikulášková-Kosňovská
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21. Slavnosti města Potštát
17.-19. června 2016
PR
ROG
GRA
AM
PÁTEK
18:00
18:00
20:00
21:30

Koncert ZUŠ Potštát
Stanová videoprojekce fotbalového utkání EURO2016 Česká republika vs. Chorvatsko
Retrodisco s muzikpouštěči Fanošem a Liborem (retrooblečky s sebou)
BOCA FUEGO ohňová show

SOBOTA
9:00-11:00 Den otevřených dveří ZŠ, MŠ, ZUŠ, Expozice Potštátska- výstava kreseb D. Janíčkové
a výstava motýlů pana V. Pauluse
10:00
Slavnostní vítání občánků
11:00
Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy
12:00
Výstava traktorů místních občanů
13:00
Úvodní vystoupení skupiny Hollywood Stars & New Side
13:10
Zahájení proslovem
13:15
Western vystoupení skupiny Black & Brown
14:15
Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Potštát
15:00
Country band POUTNÍCI
17:00
Recitál Radima Černého
18:00
Silová exhibice „Železný Zekon“
19:30
Smyčcové trio String Ladies 1. vstup
20:00
Velvet show „ABECEDA HVĚZD“
21:00
Smyčcové trio String Ladies 2. vstup
21:30
Hudební zábava kapely Velvet Blansko
NEDĚLE
11:00
13:00

Svatá mše za občany Potštátu a svěcení sousoší Kalvárie
Fotbalové utkání (muži x ženy, ženatí x svobodní)

Uvedené časy jsou pouze orientační. Za nepříznivého počasí
se ohňová show a fotbalové utkání nekoná. Akce se koná za
finanční podpory Olomouckého kraje.
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 MÚ
nebo e-mailem na adrese potstat@cbox.cz. Placená inzerce – kontakt: 581 624 275.
Tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz, Uzávěrka tohoto výtisku skončila 23. 5. 2016.

