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Potštátský zpravodaj
Městský úřad Potštát Vás zve na

„Předvánoční
odpoledne“
do nádvoří a prostor zámku dne 3.12.2016 od 14:00hod.
Prodej vánočních dekorací
Pražená káva
Malování baněk
Medové výrobky
Prodej vánočních stromků a kaprů
Čaj zdarma
Tradiční domácí zabíjačka
Teplé alkoholické i nealkoholické nápoje
Pečené ryby
Zabíjačková polévka 10 Kč/porce (přímá konzumace)
Grilovaná vepřová kýta za zvýhodněnou cenu
15:00 hod. Loutkové divadelní představení Hanácké betlémek
16:30 hod. Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromku
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Informace ze zastupitelstva
9/20Z/2016

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/20Z/2016 program, zapisovatele (Maršálková Ladislava) a ověřovatele (Luboš Maršálek, Miroslav Pazlar) zápisu.
Rozšíření bodů jedání o:
- revokace bodu č. 14 ze 16. jednání ZMP/2016
- vyhlášení nového záměru na pronájem pozemků
manželům Šubrtovým
2/20Z/2016 prodej 1/2 pozemku p.č. 455/1 díl B, k.ú. Kyžlířov,
zapsán na LV č. 119 u KÚ Hranice, výměra 8 m2, zahrada, cena 15,- Kč/m2 panu Oldřichu Bernátkovi,
nar. : 22.12. 1965, trvale bytem Kyžlířov 18. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
3/20Z/2016 prodej 1/2 pozemku p.č. 455/1 díl A, k.ú. Kyžlířov,
zapsán na LV č.119 u KÚ Hranice, výměra 96,5 m2,
zahrada, cena 15,- Kč/m2 panu Peteru Spodniakovi,
nar.: 2.7. 1961, trvale bytem Kyžlířov 17, a Věře Spodniakové, nar. 24.6. 1960, trvale bytem Kyžlířov 17.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis a vklad
hradí nabyvatel.
4/20Z/2016 prodej pozemku p.č. 1387/1, díl A , cca 134 m2, a díl B,
cca 123 m2, a p.č. 1461, díl A, cca 20 m2, vše na LV č.280
(KÚ Hranice) v k.ú. Potštát, cena 25,- Kč/m2, p. Janu
Jeřábkovi, nar. 15.4. 1974, trvale bytem Potštát, 50.
Lánů 156, a Martině Jeřábkové, nar. 30.9.1978, trvale
bytem Potštát , 50. Lánů, 156. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
5/20Z/2016 prodej pozemku p.č. 49/10, 76 m2, vše na LV č. 91 (KÚ
Hranice) v k.ú. Kyžlířov, ostatní plocha cena 25,- Kč/
m2 p. Miroslavu Podešvovi, nar. 4.5.1953, trvale bytem Kyžlířov 42. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
6/20Z/2016 stažení tohoto bodu z programu jenání ZMP (prodej
části pozemku p.č. , 1524, cca 600 m2, dle GP, na LV č.
109 (KÚ Hranice) v k.ú. Lipná, ostatní komunikace,
cena 25,- Kč/m2 vč. vzrostlého stromu, lípa 1 ks, Statkům Potštát a.s., IČO 47672447).
7/20Z/2016 způsob prodeje bytového domu Potštát Bočkovo
nám. č.p. 23 obálkovou metodou. Minimální akceptovatelná cena předložená jednotlivými žadateli
bude 1,7 mil. Kč. Obálky budou žadateli odevzdány
na podatelnu MěÚ do 31.10.2016 vč. do 15,30 hod.
a otevírání obálek bude za účasti žadatelů na MěÚ
Potštát dne 31.10.2016 v 16,00 hod. Obálky budou
zapečetěny, označeny nápisem : NEOTEVÍRAT, prodej
bytového domu č.p.23, Potštát Bočkovo náměstí. Komise bude složena z členů ZMP.
ZMP ukládá starostovi dohodnout s nájemníky možnost prohlídky bytů v jednom společném termínu.
8/20Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 58/1 k.ú.
Kyžlířov, LV 91 u KÚ Hranice, výměra 1721 m2, travní
porost, cena 25,-Kč/m2.
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smlouvu o společném postupu zadavatelů. Silnice II/441: křiž. R 35 - hr. Kraje Moravskoslezského, část Potštát. Celková odhadovaná cena díla
398 703,71 Kč včetně DPH. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
smlouvu o zabezpečení odborných knihovnických služeb mezi městysem Hustopeče n. B.
a městem Potštát. Cena 4 641,- Kč na rok 2016.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 19/2016 Presbeton Nova, s.r.o. Celková cena po úpravách díla:
739 528,- Kč včetně DPH. (Došlo ke snížení celkové ceny o 23 294,- Kč). Pověřuje starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 19/2016.
podání žádosti na aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje z důvodu
změny způsobu odkanalizování. Ve městě Potštát
je navrženo vybudování oddílné splaškové kanalizace včetně výstavby centrální ČOV, v Kovářově
vybudování oddílné splaškové kanalizace s napojením na ČOV Potštát. Odkanalizování Kyžlířova,
Boškova a Lipné bude provedeno decentralizovaným způsobem malými balenými čistírnami.
ZMP schvaluje výběr zpracovatele žádosti a současně společnost pro přípravu a realizaci projektů v rámci dotačních programů a iniciativ EU,
dotačních programů ČR, dokumentu E.I.A., S.E.A.,
a poradenské, projektové a inženýrské činnosti :
GHC regio s.r.o. Olomouc, dle předložené nabídky z 10/2016.
Pověřuje starostu podpisem žádosti a smlouvy.
uzavření smlouvy o Právní ochraně D.A.S. pro
obce a města. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Celková cena na 1 rok : 13 850,- Kč.
spolufinancování akce ,,Zmapování a navrhnutí
nápravných opatření v krajině ve správním obvodu obce s rozšířenou působností“ realizované
městem Hranice v předpokládané výši 7 100,- Kč
za město Potštát (formou daru). Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
OZV č. 2/2016 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území města Potštát.
OZV č. 3/2016 o zrušení OZV č. 7/95, č.1/99,
č. 1/2000, č. 2/2000, č.1/2001.
stažení bodu č. 22 z pořadu jednání ZMP (Koordinace přípravy projektu - odkanalizování a čištění
odpadních vod pro město Potštát).
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Potštát pro
Hospic Svatý Kopeček ve výši 5 000,- Kč. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
příkazní smlouvu č.n. SIPO 07- 398/2016. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
dodatel č.1 k vnitřní směrnici o hospodaření s bytovým fondem v majetku a správě Obce Potštát
ze dne 16.5.2000 (vypouští se : žádost o byt může
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podat občan České republiky starší 18.let). Pověřuje starostu podpisem dodatku č.1.
21/20Z/2016 revokaci bodu č. 14 z 16 jednání ZMP/2016 ( Zastupitelstvo města Potštát schvaluje vyhlášení záměru
na pronájem pozemku p.č. 1749 k.ú. Potštát na dobu
5-ti let, výměra 165m2, cena nájmu 413,- Kč/rok).
22/20Z/2016 vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1749,
ostaní plocha, o výměře 150 m2, LV 280 na K.Ú. Hranice, k.ú, Potštát, za cenu 375 Kč/rok. 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. Zprávu podal p. Libor Pernička.

Potštátský zpravodajj

Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí způsob pořízení
územní studie veřejných prostranství Integrovaného regionálního
operačního programu a jeho financování.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2016 ve výši 488 898,- Kč na příjmech a výdajích dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2016 ve výši 497 568,-Kč na příjmech a výdajích dle předloženého návrhu.
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje vyhlášení záměru na
pronájem pozemku p.č. 58/1 k.ú. Kyžlířov, výměra 1721 m2, travní
porost, cena 2151,- Kč/rok.
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje vyhlášení záměru na
prodej části pozemku p.č. 1602, ostatní plocha a 1603, zahrada,
k.ú. Potštát, LV č. 280 u KÚ Hranice, výměra dle GP, cena 25,- Kč/m2.

Slovo starosty
V Potštátě dne 23.11.2016
Vážení spoluobčané,
máme tu konec roku a sním i vydání posledního letošního
zpravodaje. Rád bych Vás informoval o tom, jak jsme daleko
s připravovanými akcemi.
Opět jsme měli kontrolu městského úřadu (audit). Vše dopadlo na výbornou a snad se budeme moci soustředit i na jiné
věci než kontroly.
Vodovod Lipná – bylo provedeno výběrové řízení na provedení prací vodovodu. Dotační titul má v podmínce nejméně pět hodnotících nabídek. Bylo předloženo pět nabídek.
Ani jedna nabídka nesplnila podmínky vyhlášené výběrovým řízením. Zřejmě firmy mají dost práce a mohly si dovolit
předložit cenové nabídky neúplné a předražené. U některých
nabídek byla cena vyšší než v rozpočtu z projektové dokumentace, což jsme očekávali podle podobných akcí z minulých let naopak. Výběrové řízení bude provedeno opětovně
s přijatelnějšími podmínkami pro firmy a doufám, že i s jiným
výsledkem.
Do konce roku bude opraven chodník před novou zastávkou u pekárny. Také vstup do obchodního domu COOP před
schody musíme opravit.
Dále Vás chci informovat o prodeji bytového domu č.p.
23. Odhadní cena byla stanovena na 1.700 000,-Kč. Byly předloženy 3 cenové nabídky v hodnotě od 1.810 000,-Kč až do
2.050 000,-Kč. Na dalším zastupitelstvu se rozhodne o prodeji.
Finance získané z prodeje nemovitosti investujeme do výstavby nových nízkoenergetických bytových domů.
V dnešní době probíhá sloučené územní a stavební povolení na výstavbu podporovaného bydlení (dům pro seniory).

Ministerstvo pro místní rozvoj oproti jiným rokům změnilo
termín podání žádostí o dotace ještě na tento rok. Jsme v časovém presu, ale snad vše stihneme. Pro ujasnění, jak bude
vypadat jedna bytová jednotka, jsme uveřejnily ve zpravodaji půdorys se situací.
Ještě jednou Vás žádám a prosím o fotografie do připravované knihy o Potštátě a okolí. Použitelné fotografie budou
naskenovány a obratem vráceny. Především se jedná o fotografie domů, které již neexistují nebo jsou v dnešní době
přestavěny, krajiny, památky a jiné zajímavosti. Předem děkuji za ochotu.
Dále připravujeme podklady k výběrovému řízení na dokončení fasády našeho zámku, samozřejmostí je i opětovné
podání žádosti o dotace.
V Lipné byly částečně vyměněny reproduktory místního
rozhlasu. Prosím občany této místní části o nahlášení případných dalších poruch na rozhlase.
Na minulých zastupitelstvech jsme řešili vybudování
sběrného dvoru a zakoupení techniky pro jeho obsluhu. Po
bližším seznámení s dotačním titulem a součtu vyprodukovaného odpadu na Potštátsku není možné dosáhnout na
finance, které jsme vyžadovali na získání techniky. Obcházením a vymýšlením vyprodukovaného množství odpadu nechci dostat město Potštát do problému a prozatím odstupuji
od tohoto záměru.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na vánoční trhy, které se
konají 3.12.2016. Přijďte se pobavit a ochutnat domácí zabíjačku a pochutiny místních gurmánů. Doufám, že budete
spokojeni a příjemně se naladíte na vánoční čas.
Váš starosta René Passinger
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Akce města

Každoroční setkání seniorů, kteří
dovršili 65.-ti let se letos konalo v pátek 11.listopadu. Sešlo se 45 seniorů,
které pobavily děti z mateřské i základní školy. Se zpěvem vystoupily

i děti a paní učitelka ze ZUŠ Potštát.
Překvapením odpoledne bylo vystoupení pana místostarosty a paní Jiříčkové, kteří zazpívali a zahráli na cimbál
a housle. Známé písničky rozezpívaly

Ve čtvrtek 3. 11. se konala vernisáž, která zahájila výstavu
haptických výtvarných prací žáků Základní umělecké školy
v Uherském Hradišti. Na vernisáži vystoupili sourozenci Klára
(altová zobcová flétna) a Vojtěch (akordeon) Lévovi. Výstava
nese název Doteky II a v prostorách potštátského zámku bude
ke shlédnutí do 30. 11. Výstavu uspořádala ZUŠ Potštát, Portedo o.p.s. a Město Potštát.
Na úplném začátku tohoto projektu stálo povídání žáků
ZUŠ v Uherském Hradišti s paní Miroslavou Kneslovou – nevidomou učitelkou hudby. Paní Kneslová hovořila o tom, jak se
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i seniory, kteří byli zabráni do velkých
debat. Děkujeme, všem účinkujícím
i seniorům, kteří si přišli společně posedět a popovídat. Příští rok na shledanou.

lidem bez zraku žije, jak vypadá jejich běžný den. Jak složitě
zvládají a používají věci, které jsou pro nás běžné. Nedílnou
součástí denního života nevidomých jsou černé brýle, hůl,
diktafon a vodící pes. Příběh učitelky, kterou každý den žáci
potkávali na chodbách, jim byl najednou daleko bližší. Díky
jejímu vyprávění začali žáci nevidomé vnímat trochu jinak.
A chtěli jim pomoci.
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Společně se svými učitelkami Radmilou Doskočilovou, Janou Tvrdoňovou a Janou Bouzkovou začali přemýšlet o tom,
co nevidomí lidé nevidí a na co si nikdy nemohou sáhnout.
Postupně vznikala předělaná umělecká díla významných
světových umělců, která jsou v originále v plošném ztvárnění a nelze je hmatem vnímat. Součástí výstavy jsou hmatové
obrazy z nejrůznějších materiálů v dřevěných rámech, stopy
rozličných zvířat v několika technikách, hmatové a zvukové závěsy z nejrůznějších materiálů, společenská hra Dáma,
mandaly ve tvaru listů, otočný katalog listů, netradiční hudební nástroje, unikátní sbírka keramických brouků, modely
šatů a spousta dalších výtvarných plastických prací.

Potštátský zpravodajj

Výstavu doplňují dvě plastiky, které vytvořily nevidomé
výtvarnice Kateřina Rathúská z Uherského Hradiště a Zdeňka
Hrtúsová z Otrokovic, a také dvě plošné práce nevidomých
a těžce zrakově postižených žáků Školy Jaroslava Ježka v Praze.
Od prosince se výstava vydá na další pouť – do Orlové
u Ostravy, v novém roce pak navštíví Brno, Plzeň, Terezín
u Litoměřic a Prahu. Do konce listopadu Vás však zveme na
Zámek Potštát, kde si můžete výstavu Doteky II prohlédnout
očima, sluchem i čichem. A především hmatem.
Radmila Doskočilová, Robert Mimra

Dne 14.října navštívil potštátský zámek divadelní soubor
Tyl z Drahotuš. Představil se nám s komedií Babička v trenkách od Vlastimila Peška. Hra byla doprovázena veselými písničkami a tancem. Již od začátku se potštátské publikum náramně bavilo. Děkujeme všem členům divadelního souboru
Tyl za vesele strávený páteční večer.

V sobotu 5.11. bylo potštátské náměstí zaplněno
119 účastníky zájezdu. A kam, že se to v tak hojném počtu
jelo? No přeci na veleúspěšný muzikál Sagvana Tofi a jeho
Děti ráje do Ostravar arény. Po rozdání vstupenek mohly tři
autobusy vyjet směr Ostrava. Cesta netrvala dlouho, konečně
jsme seděli každý na svém místečku a čekali, až zazní první
tóny.
Setmělá aréna náhle ožila a všichni si začali pobrukovat
známé písničky. Nakonec nás děj vtáhl natolik, že jsme všichni stáli na nohou a pohupovali se do rytmu společně s herci.
Muzikál se všem líbil. Už se těšíme na další.

Místní knihovna Potštát děkuje
za podporu charitativní akce
pro onkologicky nemocné děti.

Místní knihovna zve děti dne 6.12.2016
od 14,00 hod do knihovny na

,,Mikulášskou nadílku“
Pro děti je připravena tombola a občerstvení.
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Ze Základní umělecké školy

Základní umělecká
á škola,
š o a,
Potštát 36
si Vás dovoluje pozvat na

KONCERTY
v ADVENTNÍM ČASE
účinkují: žáci, učitelé a soubory ZUŠ Potštát
Koncerty se
uskuteční:
čtvrtek 8.prosince
e
2016 v 18.30 hodin
a MŠ
Střítež nad Ludinou
u

2016 v 18.00 hodin
v sále zámku na
Potštátě
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Z naší školičky

Již od pondělí se děti z velkého oddělení nemohly dočkat
pátečního rána, kdy jsme s batohy na zádech nastoupili do
autobusu, který nás zavezl do
nedalekého lesa Obory.Tam už
na nás čekala paní Bc. Romana
Klevarová a pan Ing. Jan Zicha,
kteří pracují u VLS divize Lipník
n. B. jako lesní pedagogové. Někteří si ,,Romču,, pamatovali již
z minulého roku a tak se těšili,
co si pro nás tentokrát připravila. Po rozdání cedulek se jmény,
aby si všech 19 dětí snáze zapamatovali, si děti zahrály hru
,, Vymění si místo ten, kdo…. ,,
občas v tom byl pěkný guláš, ale hra je
velice bavila. Poté oba naši průvodci
poutavým a pro děti snadno pochopi-

telným vyprávěním, doplněným obrázky, děti seznámili se životem kůrovce
a veverky. Vše bylo doplněno zajímavými hrami, kdy děti čichem zjišťovaly,

Děti z malého i velkého oddělení
navštívily netradiční výstavu DOTEKY II v prostorách potštátského zámku, která nás zaujala svojí pestrostí,
různorodými materiály, zajímavými
nápady pro tvoření, ale hlavně tím,
že jsme si mohli na všechny výtvarné práce sáhnout. Děti si zahrály na
vystavené hudební nástroje, poznávaly zvířata a jejich stopy, každý si
chtěl pohladit keramické brouky,
holčičkám se líbily modely šatů

V pondělí 17. října 2016 čekalo na děti v obou odděleních školky malé - velké překvapení. Zavítal za námi živý
ježek! A nebyl sám. Přinesla nám jej
paní lektorka Mgr. Tereza Pacovská
a s ním také velice zajímavé povídání a spoustu nezvyklých úkolů.
Děti se dozvěděly, jak se ježek narodí a roste, s různými látkovými
pytlíky naplněnými kamínky jsme
si vyzkoušeli, kolik váží ježčí miminko a kolik dospělý ježek, povídali jsme si o dobrém čichu ježka
i jeho schopnosti ubránit se nepřátelům pomocí bodlinek. Děti
si hned vyzkoušely, jak se samy

který strom jim voní, hledaly
stromy (děti) podle zvuku, procházely krkolomnou dráhou,
aby na jejím konci vybraly, co
veverce chutná, snášely si jako
veverky Zrzečky a Čiperky zásoby na zimu a tak mezi sebou
soutěžily, kdo bude mít v hnízdě více šišek. Velký ohlas měla
hra, kdy musely zahnat kunu
(Honzu) šiškami od hnízda.
Hádejte, kdo asi vyhrál? Děti si
také vyslechly pohádku o skřítkovi a tomu posléze stavěly domečky ze všeho, co v lese našly.
Bylo to velice zdařilé dopoledne, které si děti užily se vším
všudy. Oběma pedagogům za to patří
velký dík.
Za MŠ Potštát Ivana Stískalová

a posílání kuliček na plastikách se
líbilo i těm nejmenším. Obdivovali jsme všechny vystavené práce
a hlavně nápad uspořádat tuto
výstavu a seznámit tak veřejnost
se světem nevidomých. Vyzkoušeli jsme si, že pozorování okolí jen
hmatem není vůbec jednoduché.
Velice děkujeme všem, kteří se na
výstavě podíleli a umožnili tak i dětem ze školky jinak vnímat a poznávat okolní svět.

schoulí do klubíčka a zábavné bylo i to, jak se všichni pokoušeli o „čmuchání“! S obrázky děti poznávaly život ježka v různých ročních obdobích
a nalepovaly do omalovánky ježčí svačinku - kartičky s brouky,
žížalami a hady . Malošci i velikáni se tak naučili poznávat, jakou
potravou se ježci živí a největším
zážitkem bylo, když si každý z nás
mohl ježka pohladit a sledovat,
jak si pochutnává na moučných
červících. Děkujeme paní lektorce za poučné vyprávění.
Za MŠ Potštát zaslala Martina
Kuchařová
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Barevný podzim nám přinesl do školky spoustu zábavy,
poučení a zajímavých aktivit. Děti se učily rozeznávat proměny počasí a Dráčkův den jim připravil dramatizaci pohádky a úkoly, kdy jsme skládali písmena podle předlohy, třídili mraky podle
velikosti a poznávali stejné barvy, hledali
dráčky usměvavé i zamračené a nejvíce
se všem líbily papučkové mašličky. Lesní skřítek dětem přinesl svou pohádkovou knížku a k překvapení všech byla
bez písmen a obrázků a poprosil malé
i velké, aby mu pomohli knížku zaplnit
pohádkami z přírody. Při celotýdenních
tématech o zelenině a ovoci se děti učily
poznávat úrodu všemi smysly a témata
o zdraví a bezpečnosti nám připomenuly, co dělat, abychom nebyli nemocní. Od září také pokračujeme v projektu Bezpečná školka, aby se i nejmenší
děti poučily a předcházely rizikovým
situacím. V průběhu listopadu za námi
do školky každou středu zavítali rodiče
a tvořili s námi na Vánočních dílničkách

Na oslavu strašidelného svátku Halloweenu se děti velice těšily! A že je
čekalo nemálo překvapení. Zavítaly
za námi čarodějky Malvína, Kozímůra,
Ropušanda a Čárymajda a představily se dětem, pochválily všechny
za krásné masky a pozvaly je do
tělocvičny - začarovaného lesa,
kde na nás čekala spousta úkolů.
Školkáčci hledali stejné kousky
látky na sukni pro čarodějnici,
létaly s netopýrem překážkovou
dráhou, motaly pavoučky na nitce, z kouzelné krabice lovily hady,
žáby, kostlivce a pavouky, létaly
na koštěti a hledaly čarovná zvířata podle hádanek. Přesnost si
všichni procvičili při hodu škr-
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dekorace a dokonce i některé maminky pilně tvoří doma!
Na letošní vánoční výstavku se můžeme opravdu těšit!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

pálem na cíl, házeli jsme na zavěšená
strašidýlka a míchali čarovné lektvary.
Zatancovali jsme si, smlsli pár dobrot
a jako překvapení na závěr došlo i na
opravdové čarování, kdy všechny ča-

rodějky vykouzlily plamínky a dárečky.
O překvapení nebyla nouze a postaraly se o ni také děti s rodiči i prarodiči,
za což všem velice děkujeme!!! Babička od Dominičky Sedláčkové napekla
dětem výborné halloweenské
cukroví, maminky od Radimka
Kyselého a Martinky Matyášové
přinesly cukrovinky za soutěže,
maminka od Dominičky Zlámalové vyrobila medaile duchů
a školkový Halloween tak byl ještě pestřejší a všem se moc líbil!
Není divu, že čas rychle ubíhal
a neradi jsme se museli s čarovným dnem rozloučit.
Za MŠ Potštát zaslala
Martina Kuchařová

Z naší školy

Dne 13. října v dopoledních hodinách měli žáci 1. stupně
možnost besedovat s příslušníkem Městské policie Hranice,
který přijel za dětmi do školy. Diskutovalo se o takových tématech, která se týkají bezpečnosti všech dětí. Ze strany příslušníka policie si starší děti vyslechly informace týkající se šikany,
kyberšikany, zneužití dítěte dospělým člověkem, nevhodné-
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ho chování ke spolužákům i dospělým a užívání návykových
a omamných látek. K těmto tématům shlédly i připravené
DVD, kde viděly v reálu, do jaké situace se mohou svojí neopatrností a důvěřivostí dostat a s čím se mohou v životě setkat.
Ti nejmladší se poučili o chování na ulici v rámci bezpečnosti silničního provozu; přímo v terénu si prověřili své vědo-
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mosti při přecházení vozovky, a to nejen po vyznačeném přechodu.
Zvláště starší žáci diskutovali o možnostech řešení různých krizových situací a o tom, jak se správně
zachovat, komu se svěřit se svým problémem apod.
Beseda byla pro děti velkým přínosem. Ne vše je
však vždy jen na dětech. I ze strany rodičů je potřeba, aby se zajímali, kde a s kým tráví jejich dítě svůj
volný čas.
Děkujeme za návštěvu p. Kocjanovi; toto setkání
určitě nebylo poslední.
Mgr. Alena Otáhalová

I v letošním podzimním
čase se 16. října sešly děti se
svými rodiči i prarodiči na
kopci za školou, aby si vyzkoušely šikovnost svého dráčka.
A nebylo jich málo. Sešlo se
94 velkých i malých účastníků. Odbornou porotou byly
vyhodnoceni draci nejdéle
a nejvýše létající a taky draci
doma vyrobení. A nejen to.
Děti měly možnost zapojit se
do soutěží, které pro ně připravily maminky. Tatínkové si

zase vyzkoušeli svou sílou
v hodu polenem. (Najde
se již někdo, kdo překoná pana Burečka???) Na
závěr všechny děti dostaly sladkou odměnu,
kdo chtěl si mohl opéci
buřtíka, a domů všichni
odcházeli s radostným
úsměvem.
Děkujeme všem organizátorům i zúčastněným
za pěkné odpoledne.
Mgr. Alena Otáhalová

Dne 31. 10. 2016 se na naší škole konaly již tradiční
„Dušičky po anglicku“. Od 13:00 hodin vydlabávaly děti ve
školní družině za pomocí svých maminek či babiček dýně
a následně je pak zdobily různými přírodninami.
Připravenými dýněmi pak zkrášlily vchod do naší
školy a také prostranství před ní. Při práci se mohly
posilnit dobrůtkami, které pro ně připravily jejich
hodné maminky a babičky. Naše paní kuchařky jim
k tomu uvařily dětský punč a také rodiče či prarodiče se mohli zahřát punčem pro dospělé. V 15:30
hodin vyrazily děti ve svých strašidelných maskách
a kostýmech v doprovodu dospělých na průvod
městem. Poté soutěžily na školním hřišti o drobné
sladkosti a těšily se, až se setmí, aby mohly vyrazit
na strašidelnou stezku odvahy, která vedla částečně
přes prostory školy a dále ven kolem Modré hvězdy
zpět ke vchodu školy, kde byly děti odměněny za
svou odvahu. V průběhu celého odpoledne prová-

zela děti v družině a pod jejími okny hudba, na kterou si
mohly zatančit či zaskotačit.
Mgr. Taťána Parmová

Už počtvrté jsme se s dětmi ze čtvrté, páté a šesté třídy
zúčastnili turnaje ve vybíjené, který každoročně v září pořádá drahotušská základní škola. Je to turnaj pro spíše menší
vesnické školy v okolí Hranic. Pravidelně se tady setkáváme
s dětmi z Jezernice, Stříteže, Hustopečí a samozřejmě z Drahotuš. Celý turnaj začíná vystoupením místního tanečního

kroužku a úvodním slovem paní ředitelky. Ve volných chvílích si děti mohou zahrát stolní tenis, zkusit si kin-ball, protáhnout se na průlezkách. Na letošním ročníku jsme po krásných soubojích skončili na pěkném třetím místě a děti se už
teď těší na ročník příští.
Mgr. M. Jeřábková
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24. 10. 2016 se tři družstva naší školy
ve složení Passinger, Machala, Skřebský,
Šištík, Stískal, Novobilský, Parma, Kuchař,
Polach a Jahn zúčastnili turnaje v Přerově pořádaného AŠSK. Většina družstev

Číslo 6
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ostatních škol měla k dispozici minimálně jednoho závodního stolního tenistu,
což průběh turnaje výrazně ovlivnilo,
přesto se naši borci ve výsledkové listině neztratili. Primární cíl akce v podo-

bě motivace do dalšího trénování ping
pongu byl splněn. V nejbližší době připravujeme školní vánoční turnaj v kategoriích 4. + 5.; 6. + 7.; 8. + 9. třída.
Mgr. Robert Pokorný

Z historie Potštátu

Jako malému dítěti mi maminka vyprávěla pohádku o neposlušném beránkovi, který když neposlouchal maminku, tak
si pro něj přiletěl orel a odnesl jej do svého hnízda. Dítě jsem
byl velice zlobivé, ale žádný orel si pro mě nepřiletěl. Až jednou
po nějaké lotrovině mě maminka vykázala z kuchyně a já šel
k potoku, který protékal naší zahradou. Na břehu potoka stojí dodnes stoletá lípa, pod kterou byla velká bečka obrácena
dnem vzhůru.
Na ní seděl ohromný pták a zíral na mě svýma velkýma žlutýma očima. Otočil jsem se jak na obrtlíku a pelášil do kuchyně
za maminkou. „Maminko, maminko, já už budu hodný, orel si
pro mě přiletěl. Sedí u potoka na bečce a chce si mě vzít! Nedej
mě!“ Slzy se mi koulely po tvářích do máminých sukní. Ta přestala s přípravou oběda, utřela mi slzy a říká. „Kájo, nebreč a uklidni se, jdeme se na toho orla podívat!“ Orel seděl tam, kde dříve,
a zdál se mi ještě větší než před tím. Zůstali jsme stát v bezpečné
vzdálenosti a maminka mi šeptá „To není orel, ale výr, neboj se,
on zase odlétne a my se půjdeme najíst“. Když přišel táta k obědu,
tak táta povídá u stolu: „Potkal jsem varhaníka, že prý jim uletěl
výr.“ Varhaník byl místní cestář pan Dostál, který hrál v kostele
na varhany. Pan Dostál byl i myslivecký hospodář v místním
sdružení. „Tak mu řekni, že výr tu sedí na studně u Veličky na naší
zahradě,“ říká mu maminka, „objevil ho tady Kája.“ „No ne“, povídá otec „běž to varhaníkovi povědět, možná že ti za to koupí
pendrek.“ Pendrek byl naše dětská pochoutka, která se žvýkala,
a my měli po něm černé zuby. Jen jsem dojedl, a již jsem pelášil
ohlásit zprávu, že jsem našel výra.
Pan Dostál si přišel pro výra s velkým uzavíracím košem, který přistavil k samému výrovi a ten mu sám do koše hupsnul. Bylo
vidět, že to zná, a já dostal sedmdesát halířů na pendrek. S tímto
výrem jsem se potkal až o tři roky později, to jsem již chodil do
školy. Naproti našemu stavení stála Sedláčkova hospoda, kde se
scházeli živnostníci z Potštátu a sedláci z Padesáti Lánů. Při pivě
a štamprli se probíraly místní události a hlavně se domlouvaly

kšefty. Bylo nedělní odpoledne, pantáti seděli u piva a já s hospodským synkem Mirkem jsme uprostřed nálevny hráli kuličky.
Do jamky po vypadlém suku v prkenné podlaze. Otevřely se dveře a do místnosti vkročil pan Švarc s puškou přes rameno a na
zádech s velkým košem na jedno orosené. Výr byl středem zájmu a pan Švarc vysvětloval štamgastům, co ta výrovka vlastně
je. Já projevil přání, jestli bych s ním mohl jít. „Co by ne, když ti to
otec dovolí.“ Otec dovolil a já kráčel po boku pana Švarce směrem na Michalenku. Po necelé hodince jsme byli na místě. Lesíku, který byl uprostřed velké louky, se říkalo Hradilův, tam jsme
zakotvili. Pan Švarc dvacet metrů od stěn lesa zatloukl bidlo, na
které usadil výra. Výr byl k bidlu připoután koženým řemínkem,
uvázaným za pařát. Řemínek byl tak dlouhý, aby výr mohl sletět
z bidla na zem. Potom jsme zasedli do úkrytu na okraji lesa.
Pan Švarc si nabil dvojku, lankaserku, a očekávali jsme
věcí příštích. Trvalo jen chvíli a již se nad námi ozývalo pijů
- pijů, jak se svolávaly káně k útoku na nenadálého vetřelce.
Denní ptáci všeho druhu, jakmile spatří jakoukoliv sovu, hned
na ni útočí. Menší sovy proti jestřábovi, káni či vráně neměly
nejmenší šanci. Výr při svých nočních toulkách snadno uloví
zajíce i mladou lišku. Po orlu je náš největší dravec. Rozpětí
jeho křídel činí až tři metry. Káně ze vzduchu útočily na výra,
ten seskočil na zem a celý rozčepýřený se otáčel po útočníkovi
a sekal po něm mohutnými pařáty. Myslivec nestřílel, mohl by
zranit výra. Počkal si, až unavená káně sedne nad našimi hlavami na větev, pak ji jistou ranou sestřelil. Hned na to tuploval
na druhou, která se vznesla s první. Tak jsme jich během tří hodin ulovili jedenáct.
Výr šel zpátky do koše, na záda pana Švarce, a káně dal
nést mi. Káně váží asi jeden kilogram, takže dovedete si představit, co to bylo pro osmiletého kluka nést dva kilometry tíhu
deseti kilogramů. Necítil jsem ruce ani nohy. Více jsem na výrovku s panem Švarcem již nešel.
Karel Šustek

Zajímavosti

Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili
prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám
oznamujeme, že tuto medaili získal pan Ondřej Fidra.
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Jménem města děkujeme za ochotu darovat krev pro
zdraví a záchranu jiných lidí. Zároveň také gratulujeme k získání ocenění.
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Návrh umístění bytového domu z projektu Podporované bydlení.
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Návrh jedné bytové jednotky podporovaného bydlení.
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SUCHÉ UHLÍ
STAVEBNINY – PRODEJNA
DRUŽSTEVNÍ ULICE ZA
KAUFLANDEM

NABÍZÍME PRODEJ SUCHÉHO UHLÍ VČETNĚ
DOPRAVY MAN 50Q .
ZAJÍMAVÉ ZIMNÍ CENY NA VYŽÁDÁNÍ NA
PRODEJNĚ.
PRO OBJEDNÁVKY PROSÍM KONTAKTUJTE
PRODEJNU NA TELEFONÍCH ČÍSLECH:
777 798 448, 581 602 952
13
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Měsíc

leden

SKO

únor

březen

SKO, PYTLOVÝ SVOZ PLASTU

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

4

3

18

28

27

17

21

20

duben

VO, NO, ELEKTRO, PNEU

květen

28

21

14
29

22

15

8

1

25

18

30

23

16

9

2

26

19

12

5

28

21

14

7

31

24

17

24

17

10

3

27

20

13

6

29

22

15

8

1

25

18

11

4

25

18

11

4

28

21

14

7

sobota

25

18

11

4

28

21

14

7

30

23

16

9

2

26

19

12

5

26

19

12

5

29

22

15

8

1

26

25

24

23

22

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

13

12

11

10

9

9

8

7

6

5

5

4

3

2

1

52

listopad

7

31

24

17

11

4

27

20

13

6

30

23

16

10

3

24

17

10

3

27

20

13

6

pátek

říjen

10

3

26

19

12

5

29

22

15

9

2

23

16

9

2

26

19

12

5

čtvrtek

září

11

14

13

8

1

22

15

8

1

25

18

11

4

středa

Měsíc

srpen

10

7

6

7

6

28

31

30

27

24

23

21

17

16

14

10

9

20

3

2

13

úterý

pondělí

Týden
neděle číslo

červenec
prosinec

červen

STÁTNÍ SVÁTEK
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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 24. 11. 2016.
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