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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/24Z/2017 PROGRAM:
1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZMP
3. Informace - zápisy finančního výboru
4. Rozpočtové opatření č. 2/2017
5. Rozpočtové opatření č. 3/2017
6. Rozpočtové opatření č. 4/2017
7. Závěrečný účet města Potštát za rok 2016.
8. Dotace z rozpočtu města pro SDH Potštát.
9. Dotace z rozpočtu města Potštát pro Baby box - STATIM z.x.
Praha.
10.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., NN přípojka
11.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., (zastoupen Elpremont elektromontáže s.r.o.), obnova vedení NN.
12.Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
13.Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č.
E16CZ011737.
14.Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č.
E16CZ011695.
15.Nařízení města č. 1/2017 - Tržní řád
16.Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 814/1, výměra
8121 m2, k.ú. Potšát, LV 280 u KÚ Hranice, ostatní plocha - skládka, cena dle ceníku pozemků 45 Kč/m2.
17.Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 23/3, výměra 39
m2, k.ú. Kyžlířov, LV 91 u KÚ Hranice, Ostatní plocha, cena 45
Kč/m2, a části pozemku parc. č. 1782/3, výměra cca 850 m2, k.ú.
Kyžlířov. LV 91 u KÚ Hranice, ostatní plocha, cena 45 Kč/m2.
18.Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1712, výměra 402 m2, k.ú. Lipná, LV 109 u KÚ Hranice, orná půda, cena
10 Kč/m2
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
19.Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
20.Projednání zpracování projektové dokumentace na možnou
výstavbu suchých poldrů .
21.Žádost p. Fojtíka Romana na úpravu podmínek kupní smlouvy.
22.Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 116456 Trerm ,spol.s.r.o.- vrata
hasičárna
23.Výjimka z počtu žáků ZŠ a MŠ Potštát pro školní rok 2017/2018.
24.Žádost o odkoupení stavebního dřeva Passinger Jakub.
25.Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 841
v k.ú. Potštát, Padesát Lánů, trvalý travní porost cena nájmu
1250,- Kč/rok.
26.Výběrové řízení na zhotovitele opravy chodníku u školy.
27.Diskuze
28.Závěr
zapisovatele : Lucie Malinová
oveřovatelé zápisu : Petr Bureček, Ing. Miroslav Pazlar
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2/24Z/2017 závěrečný účet města Potštát za rok 2016, jehož součástí je i přezkoumání hospodaření města Potštát za
rok 2016 bez výhrad.
3/24Z/2017 dotaci z rozpočtu města pro SDH Potštát ve výši
30 000,- Kč. Pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
4/24Z/2017 dotaci z rozpočtu města pro Baby Box - STATIM ve
výši 2 000,- Kč. Pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
5/24Z/2017 smlouvu IV-12-8012888/01 Stoimenovová, KÚ Boškov, parc. č. 66, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/24Z/2017 smlouvu č. IE-12-8004442/1o právu provést stavbu
s ČEZ Distribuce, a.s., (zastoupen Elpremont elektromontáže s.r.o.), obnova vedení NN, parc. č. 1332, 885,
897 a 894, KÚ Potštát. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
7/24Z/2017 smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi
městem Potštát a Hranickou rozvojovou agenturou.
Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
8/24Z/2017 smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
č. E16CZ011737 s One Energy, a.s. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
9/24Z/2017 smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
č. E16CZ011695 s One Energy, a.s. Pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
10/24Z/2017 nařízení města města Potštát č. 1/2017 - Tržní řád.
11/24Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 814/1,
výměra 8121 m2, k.ú. Potšát, LV 280 u KÚ Hranice, dle
schváleného územního plánu města Potštát, cena
dle ceníku pozemků 70 Kč/m2, podmínky prodeje
dle Směrnice č. 21/2014. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
13/24Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1712,
výměra 402 m2, k.ú. Lipná, LV 109 u KÚ Hranice, orná
půda, cena 10 Kč/m2.
14/24Z/2017 půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 30 000,- Kč pro
p. Zdenka Krasňáka, paní Radku Pavlíčkovou a paní
Svatavu Silnou. Pověřuje starostu podpisem smluv.
16/24Z/2017 možnost zpracování projektové dokumentace na
možnou výstavbu suchých poldrů. Na příštím jednání ZMP budou předloženy min. tři nabídky na zpracovatele dokumetace. Pověřuje starostu prověřením
možností provedení těchto prací Pozemkovým úřadem.
18/24Z/2017 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 116456 Therm, spol.
s r.o. (vrata hasičárna), ve výši 26 186,- Kč. Pověřuje
starostu podpisem dodatku smlouvy ke smlouvě.
19/24Z/2017 udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Potštát pro
školní rok 2017/2018 s tím, že uhradí zvýšené výdaje
na vdělávací činnost školy.
20/24Z/2017 žádost o odkoupení stavebního dřeva pro p. Passingera Jakuba, 13.41 m3 dle projektové dokumentce,
za cenu 50% z aktuální ceny řeziva.
22/24Z/2017 oslovení potenciálních zhotovitelů nového chodníku
a autobusové zastávky u školy na Potštátě - s variantou Kstelský obrubník. Na příštím jednání ZMP bude
na základě výhodnosti předložených nabídek vybrán
a odsouhlasen zhotovitel díla.
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Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje
12/24Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 23/3, výměra 39 m2, k.ú. Kyžlířov, LV 91 u KÚ Hranice, ostatní
plocha, cena 45 Kč/m2, a části pozemku parc. č. 1782/3,
výměra cca 850 m2, k.ú. Kyžlířov. LV 91 u KÚ Hranice,
ostatní plocha, cena 45 Kč/m2.
17/24Z/2017 žádost p. Fojtíka Romana na úpravu podmínek kupní
smlouvy.
21/24Z/2017 vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 841
v k.ú. Potštát , Padesát Lánů, trvalý travní porost , cena
nájmu 1250,- Kč/rok.

Potštátský zpravodajj

Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 2/2017, ve výši 86 265,00 Kč na příjmech a výdajích dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 3/2017, ve výši 128 159,80 Kč na příjmech a výdajích dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 4/2017, ve výši 52 750,- Kč na příjmech a výdajích dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města Potštát ukládá
15/24Z/2017 starostovi města provést revizi směrnice o poskytování půjček z FRB.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření SDH a TJ Sokol Potštát za rok 2016.

Slovo starosty
V Potštátě dne 21.5.2017
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás opět informoval o tom, co se v našem
městě chystá nového.
Jsem velmi rád, že po 7 leté pauze zase zahájíme práce na
obnově fasády našeho zámku. Smlouva se stavební firmou je již
podepsána a ze západní strany od Olomouce práce započnou co
nejdříve. Letos s dotační pomocí od Olomouckého kraje opravíme
jednu stranu a příští rok se pokusíme získat dotace na tu poslední.
Pokud dobře dopadne výběrové řízení na zhotovitele, který bude provádět rekonstrukci tělocvičny ZŠ-MŠ (výměna oken,
oprava zatékající střechy, zateplení fasády) započnou práce během hlavních prázdnin. Dotace na tuto akci nám přislíbilo Ministerstvo životního prostředí.
Dotace na podporované bydlení (osm bytových jednotek)
nám byly zamítnuty. Již jednou bylo podáno písemné odvolání,
ale bezúspěšně. Tentokrát se chystám jednat na Ministerstvu pro
místní rozvoj osobně. Pořád věřím, že to dobře dopadne.
Došlo k úpravě pozemku a výsadbě padesáti ovocných stromů různých druhů (třešeň, trnky, jabloň, hrušeň, jeřabina) v ulici
Milovanská nad obnoveným pomníkem. Také jsme opravili odpočinkové přístřeší na Milovanech, Padesáti lánech a Michalence.
Práce na připojení vodovodu do místní části Lipná mohou pokračovat. Získali jsme první dotaci z Ministerstva zemědělství. Snad
se nám podaří získat ještě další finance od Olomouckého kraje, kde
čekáme na vyhodnocení žádosti. Také nám bylo doručeno padesát žádostí od občanů o projektovou dokumentaci na vodovodní
přípojky. Jsem rád, že zájem o připojení přetrvává. Práce na projektech a vyřízení příslušného povolení budou co nejdříve započaty.
Dále nám vyšly dotace na výměnu stávajícího veřejného
osvětlení v místních částech Boškov, Kyžlířov a Lipná, které bude
nahrazeno za úspornější ledkové svítidla. Po výběrovém řízení na
zhotovitele budou práce zahájeny. Snad se brzy dočká i Potštát
s Kovářovem.
V ulici Školní dojde k rekonstrukci chodníků a autobusového
stanoviště. Práce zahájíme po výběrovém řízení na zhotovitele.

Předpoklad přes hlavní prázdniny.
Bude provedena studie na výměnu topného systému v zámku
a škole. Po letošní sezóně jsme
ušetřili nemalé peníze. V roce
2015 se protopilo ve škole cca
800.000,-Kč. Firma, která měla topení na starosti, dostala výpověď
a od té doby šly náklady na topení
razantně dolů. V roce 2016 protopeno cca 600.000,-Kč a v letošním
roce cca 350.000,-Kč. Z takové
úspory mám radost. Uspořené peníze můžeme investovat jinde.
Také žádáme o dotace na sazenice, úpravu porostů a jejich výsadbu. V jarních měsících se nám podařilo uklidit plochy v obecních lesích, a jako v loňském roce vysadit cca 100 tisíc stromků.
V poslední době se rozšiřuje špatná reklama naší školy. Je
nutné, abychom se všichni zamysleli nad tím, co o ní píšeme,
a jak jí prezentujeme. Prosím učitele o větší vstřícnost a lepší
komunikaci s rodiči a veřejností. A rodiče prosím, nesnažme se
školu a učitele pomlouvat, ale řešme problémy osobně. Pokud
neuspějete ve škole, dojděte za mnou na městský úřad, rád Vám
pomůžu. Ve škole máme čím dál míň dětí a moc by mě mrzelo,
kdybychom museli pro její záchranu zavírat druhý stupeň. Myslím si, že z výuky s menším počtem dětí a správného přístupu
od učitelů, můžeme udělat jen výhodu. Snažme se všichni udělat
pro školu to nejlepší, negativním a špatným přístupem docílíme
jen její zkázy. Rodiče se budou mít možnost ke škole a výuce vyjádřit v anonymním dotazníku, který Vám městský úřad ještě do
konce školního roku přichystá. Předem děkuji za odpovědi.
Vážení spoluobčané a přátelé našeho města, srdečně Vás zveme na 22. Slavnosti města Potštát. Slavnosti se budou konat opět
na místním náměstí v letošním roce v rockovém stylu. Pozvěte
své rodiny, známé a přijďte se pobavit.
Těšíme se na Vás.
Váš starosta René Passinger
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Akce města

V sobotu 22. dubna se na potštátském jevišti objevil dosud nám neznámý ochotnický divadelní soubor a to Divadlo
9 z Ostravy. Členové nám zahráli komedii od Ray Cooney –
May Day. Děj se odehrával v Londýně. Zdejšímu taxikáři se až
do nehody dařilo tajit skutečnost dvou manželek. Díky nehodě se však dostane do hledáčku policistů a s lhaním už nejde
přestat. Soubor nás svou hrou i hereckými výkony velice zaujal a už se těšíme na jejich další návštěvu.

První květnový nedělní podvečer byl na Potštátě ve znamení Lampiónového průvodu. 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.

V letošním roce se Den matek slavil 14.května. Na Potštátě se všechny maminky, babičky i prababičky sešly již
v pátek 12.května. K tomuto posezení jim hned z úvodu
zazpívaly, zarecitovaly i zatančily děti z MŠ. Následovalo
vystoupení dětí ze ZŠ a představili se nám i žáci ze ZUŠ.
Po malém občerstvení zpříjemnili maminkám den pánové Peter Soos a Oldřich Kolovran se svým programem
Devatero řemesel Desátá láska. Vystoupení trvalo asi hodinku a pánové nám zazpívali známé muzikálové a operní písně a pobavili svými historkami o lásce. Na památku
k tomuto dni každá maminka dostala malou pozornost,
kterou nám letos darovaly děti a paní učitelky z MŠ. Věříme, že se posezení líbilo a příští rok se opět budeme těšit.

Potštátští se kulturně vyžívají po všech směrech. Po několika autobus a vyrazili do Ostravy se na něj podívat v sobotu 13. květmuzikálech byl uspořádán zájezd i na ruský armádní soubor Ale- na. Ohlasy účastníků zájezdu byly výborné, tudíž soudíme, že se
xandrovci. I tento soubor zaujal naše občany, kteří zaplnili jeden výlet vydařil. Děkujeme za účast a těšíme se na další zájezd.
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Úterní odpoledne 11. dubna
jsme v knihovně tvořili velikonoční dekorace. Letos s námi tvořili
i hosté z Anglie, kteří přijeli na Potštát navštívit svou rodinu.
Vyrobili jsme si zajíce ze zbytků
koberce, květinu z vajíčka a okvětních lístků. Také jsme si naseli do
květináčů obilí a vytvořili zápich
zajíce z plastové lžíce.
Příjemně jsme si u tvoření popovídali a smlsli si na něčem sladkém.

Z naší školičky

Oslavu dne vody 22. března 2017 jsme ve
školce začali písničkami o vodě, pokračovali
vyprávěním o koloběhu vody v přírodě a s
obrázky dešťových kapiček si připomenuli
význam vody pro člověka i přírodu. Následovaly pokusy, při kterých děti pozorovaly
vlastnosti různých skupenství vody - zkoušeli jsme, co plave a co se potopí, obarvovali
jsme rostliny, sledovali co dokáže ve vodě
olej, cukr i sůl a vysvětlili si, proč plave pomeranč ve slupce a proč se ten oloupaný potopí. Děti měly radost z korkových lodiček, které si samy vyrobily a s vodou si také pohrály.
Den vody se nám pěkně vydařil a malí i velcí
školkáčci tak podnikli první krůčky k fyzice
a hlavně zjistili, proč musíme všichni vodu
chránit!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

V rámci ekologického projektu, kterému se věnujeme v průběhu celého školního roku se děti v týdnu od 27. do 31. března
2017 věnovaly hře s materiály, které využíváme k recyklaci.
Skládali jsme PET vršky podle předlohy a vytvářeli z nich obrázky, vymýšleli jsme stavby z krabiček, tvořili dekorace z proložek
na vajíčka a otiskovali bublinkovou fólii. Dětem si líbily i aktivity na třídění odpadů, práce s pomůckami o recyklaci a legraci
jsme si užili při netradiční hudební výchově, kdy jsme bubnovali na různé krabice i lahve, vymýšleli zvuky s igelitovým sáčkem a kartonovými ruličkami. Děti tak získaly nový pohled na
okolní svět. Zjistily, jak je důležité správně nakládat s odpady
a proč musíme chránit přírodu!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová
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Velikonoční zajíček si v úterý 11.4.2017
připravil pro všechny školkáčky krásný
jarní den s poznáváním tradic, úkoly i zábavným cvičením. A tak jsme hledali stejná vajíčka v pexesu, kouleli velikou kraslicí, s pomlázkou zdolávali slalomovou
dráhu, doplňovali podle zadání vajíčka
do košíku, zdobili kraslice PET vršky, třídili vajíčka podle barvy i velikosti a určovali
stejné dvojice ornamentů. Předmatematické dovednosti děti procvičily se zajíčky a naučili jsme se velikonoční říkanky.
Jako dárečky si děti hledaly malého
ušáčka a na závěr si pohladily plyšového
zajíčka a poděkovaly mu za balíčky se
sladkostmi. Velice děkujeme rodičům od
Radimka Kyselého za dobrůtky - a že jich
byl plný košík!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

25.4. v úterý, jsme si s dětmi z naší mateřské
školky udělali výlet do Hranic na policejní
stanici, kde se jich ujala paní policistka Kateřina Klabačková. Děti ji přivítaly hlasitým
ahoj, jelikož ji dobře znaly. Každoročně totiž
za nimi jezdí do školky se zajímavým povídáním, ale tentokrát jsme to udělali trochu jinak
a jeli jsme my za ní. Děti si prohlédly policejní auto, dozvěděly se, čím vším je vybaveno
a také je trochu vylekal zapnutý maják. Udělalo jim radost, že si mohly sednout na místo
řidiče a stát se tak na chvíli malým policistou.
Poté jsme si prohlédli kancelář s kamerami,
cely pro zadržení a posilovnu, kde si děti ke
své velké radosti mohly vyzkoušet boxovací
pytel. Hodina zajímavého povídání uběhla
neskutečně rychle a my jsme i s dárečky a o
něco chytřejší opět nastupovali do autobusu. Paní Klabačkové patří dík za to, že nám
opět umožnila nahlédnout do života nelehkého policejního povolání.
Kolektiv MŠ Potštát

Již třetí ročník této světoznámé soutěže se v naší
školce opět nesl v duchu nepřekonané VIP poroty z celého světa, skvělé moderátorky a hlavně
vynikajících zpěváků! Letošním hitem byla v kategorii nejmenších dětí písnička Skákal a pes
a u velikánů vévodila píseň Barvičky. Velice mile
nás překvapili zpěváci Terezka (Anička dušička)
a Tomášek (Žmurká hvězdička) se zahraničními
písničkami! A jak to všechno dopadlo?
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Výsledková listina:
1. místo
• Viktorka, Karolínka H. a Martinka
• Davídek a Alešek
2. místo
• Terezka Š., Melinka, Dominička S.
a Dominička Z.
• Tomášek a Zdeneček

3. místo
• Natálka P., Nelinka Š.
• Honzíček
Zvláštní cenu získala Terezka za píseň
Anička. Velice děkujeme Městskému
úřadu Potštát za zapůjčení aparatury
s mikrofonem!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová
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Z naší školy

Od pátku 21. 4. do neděle 23. 4. 2017 se opět v Základní
a mateřské škole Potštát konal již 16. ročník zácvikového akreditovaného interaktivního kurzu „Potštátský houslový klíč“.
Dorazili také účastníci ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska a rakouské Vídně. V rámci ČR dorazili učitelé například
z Prahy, Ostravy, Mladé Boleslavi, Nového Města na Moravě,
Nového Jičína, Svitav, Vítkova aj.
Zúčastnění nejvíce oceňovali svědomitou a nadšenou
spolupráci učitelů a žáků od mateřské školy až po 9. třídu, kteří interaktivně pracovali s oceňovanými pomůckami Ireny Krškové, emeritní ředitelky ZUŠ Potštát a zakladatelky zácvikového kurzu, která na kurz osobně dohlížela a část osobně vedla.
Dále byli rádi za možnost interaktivně se zapojovat například na notách pro chůzi, označovaných žáky „šlapací noty“,
v rámci zácviku práce s pomůckami.
Uvítali také možnost práce s magnetickými notami, dále
s pomůckami pro hru na tělo apod. Společně tvořili vícehlasy, pracovali se sluchovým diktátem a prohlubovali hudební
představivost a možnost komponovat a vymýšlet si své vlastní rytmy aj.
Velký obdiv byl vyjádřen paní Ireně Krškové, která ve
svých téměř 85 letech (nar. 8. 5. 1932) srší energií, nadšením,
zápalem pro všestranné vzdělávání skrze hudební výchovu

Dne 21.4.2017 se žáci naší školy už
poněkolikáté zúčastnili přírodovědné
soutěže Zlatý list, kterou připravuje DDM
Hranice a koná se v areálu a blízkém
okolí restaurace Na Střelnici. Této akce
se účastní hlavně hranické základní školy, gymnázium a některé základní školy
z okolí Hranic. Z naší školy jelo družstvo
mladší kategorie ve složení: M. Jeřábek, J.
Zlámala, J. Stískal, Š. Klabačka, J. Hudeček
a V. Jahn. Starší kategorii obsadili žáci: E.

a nauku, a která neustále dokončuje svou rozsáhlou metodiku
hudební výchovy a nauky pro rozvoj dětí od MŠ, přes ZŠ, ZUŠ,
konzervatoře až po VŠ, ověřenou mnohaletou praxí.
Spokojenost byla vyjádřena také s poskytnutím zázemí, organizací a komfortem, který za ZŠ a MŠ v Potštátě zajišťovala ředitelka školy Mgr. Alena Cvešperová se svým týmem učitelek, které
společně s paní ředitelkou svědomitě připravily a vedly ukázky
práce s pomůckami s dětmi od MŠ až po 9. třídu. Za MŠ to byly
Martina Kuchařová, Petra Gažarová a vedoucí učitelka Mgr. Ivana
Stískalová, za ZŠ Mgr. Hana Kelnarová, Mgr. Martina Hollasová,
Mgr. Alena Otáhalová a asistentka Marie Jeloková a za ZUŠ Potštát paní ředitelka Jana Kozubíková a s vynikajícími výsledky také
učitelka MgA. Michaela Kuželová. S organizací také pomáhala
Jana Klasová-Smrčková, žákyně a spolupracovnice Ireny Krškové
a absolventka MŠ, ZŠ i ZUŠ Potštát. Studium metodiky v sobotu a neděli vedla autorka Irena Kršková s asistenty Miroslavem
Pazlarem, absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Mgr.
Jarmilou Hrobařovou, která navíc v nedělním programu kurzu
školila v rámci metodiky s praktickými cvičeními v ZŠ. Více fotografií a informací na www.potstatskyhouslovyklic.cz/fotogalerie .
Paní Irena Kršková připravuje také vernisáž „Památníku
manželů Krškových“ 10. června ve 14 hodin ve svém domě na
adrese Horní 98, Potštát.

Parmová, T. Stískal, M. Jahn, J. Machala, D.
Kalvodová a P. Pepernik. Každé družstvo
se dělí na dvě hlídky a prochází osmi stanovišti, na kterých se plní úkoly z botaniky, zoologie, geologie, astronomie, meteorologie. V tomto roce bylo velmi úspěšné
mladší družstvo, které obsadilo krásné
druhé místo. Tímto všem žákům moc děkuji za to, že na soutěž chtěli jet a svými
znalostmi tak mohli reprezentovat školu.
M. Jeřábková
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Duben je již tradičně měsíc, ve kterém se koná v naší škole recitační a pěvecká soutěž. Žáci prvního i druhého
stupně se představili se svou básní či
písní a porota z řad učitelů měla nelehký
úkol – vybrat ty nejlepší. Výborní ale byli
stejně všichni , kteří se zúčastnili, překonali trému a předvedli se před publikem.
A tady je výsledná listina.
Recitace
1. kategorie (1. – 3. roč.)
1. Elizabeth Kreidlova
Markéta Skýpalová
2. Markéta Stratilová
Zuzana Jeřábková
Ondřej Kubica

Číslo 3

3. Jolana Krahulíková
Lucie Smýkalová
Jakub Bartoš

Zvláštní ocenění získal Kryštof Klabačka z devátého ročníku za svou vlastní
tvorbu a přednes.

2. kategorie (4. a 5. roč.)
1. Petr Bureček
Aleš Cvešper
Veronika Skýpalová
2. Andrea Skřebská
Markéta Podešvová
3. Jakub Stískal
Martin Jeřábek

Zpěv
1. Markéta Skýpalová
2. Andrea Skřebská
Lucie Smýkalová
Adriana Kuželová
3. Veronika Skýpalová

3. kategorie (6. – 9- roč.)
1. Šimon Klabačka
2. Petr Kuchař
3. Jan Machala
Jonáš Skřebský

V pátek 28. 4. se v 1. – 6. ročníku slétli čarodějové a čarodějnice. Třídní čarodějnice nejstaršího typu
jim přichystaly kouzelné vyučování. Tak to se tedy
všem líbilo – například módní přehlídka, ježibabí jídelníček a pokusy s lentilkovými brouky v 1. a 2. ročníku, děsivé lektvary a chytání krys a hadů ve 3. a 4.
ročníku. Také šesťáci se svou hlavní čarodějnicí nezaháleli a upekli umrlčí krvavé prsty, které ostatním
přinesli jako zákusek. Prvňáci a druháci šli do školky
a školní jídelny, aby předvedli své kostýmy a vyzkoušeli si svá zaklínadla na obyčejných lidských bytostech – povedlo se, svačinky ve školce byly vymeteny
do posledního drobečku, školkáčci se nestačili divit
a paní kuchařky? Ještě teď se jim třesou kolena!!!
Všude bylo veselo, strašidelně a nám všem se to
moc líbilo!!!
Za učitelky 1. stupně Mgr. Hana Kelnarová
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Na výherce čekaly diplomy a drobný
dárek, ostatní účastníci dostali sladkou
odměnu.
Všem výhercům i zúčastněným blahopřejeme a těšíme se na příští rok.
Mgr. Alena Otáhalová
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Z naší Základní umělecké školy

Každoročně v tomto malém městečku pořádá Základní umělecká škola Potštát kurz lovecké hudby pro praktické
trubače hrající na lesnice a borlice. Letos
ve dnech 7. 4. – 8. 4. 2017 proběhl jeho
V. ročník.
Pod vedením ředitelky ZUŠ Jany Kozubíkové, MBA připravili lektoři na oba
dny pro zájemce zajímavý program.
Účastníci byli rozděleni podle náročnosti
do tří skupin pod vedením Mgr. Leopolda
Andrejčuka, Moniky Čočkové a Mgr. Jana
Galáthy. Paní ředitelka měla vše pod kontrolou. Je to bez nadsázky „dáma činu“ –
kde- a kdykoliv se objevila, vše dostalo
ráz, rytmus a správné tempo. Zkušenější
trubači uvítali zařazení skladeb milého
hosta ze Slovenska a výborného hráče
na lovecké nástroje Ing. Edmunda Hatiara, předsedy Klubu trubačov SR.
Sobotní odpoledne bylo netradiční.
Dvě hodiny probíhala výuka zpěvu. MgA
Eva Wolfová a Mgr. Karel Kotrla měli za
úkol probrat s námi texty skladeb Hubertské mše B dur autorů Petra Vacka
a Josefa Selementa a připojili také skladby Aria Bon Repos a Sancti Huberti. Aria
Bon Repos byla zřejmě dílem Tobiáše Seemana, kapelníka a hofmistra Františka
Antonína Šporka, i když je v písemnictví
uváděno „autor anonymní“. Melodii druhé skladby dovezl z Francie údajně sám
hrabě Špork a Tobiáš Seeman provedl
hudební úpravu. Paní magistra usedla ke
klavíru a po rozezpívání jsme přistoupili

k nacvičování. Melodii nejprve zazpívala
sama. Po první ukázce zavládlo ticho, přítomní pánové zbledli. Jeden odvážnější
nesměle vyjádřil svůj obdiv slovy – to nedokážu, takových výšek dosáhnu, jedině
když … /píp/. Mučení se nekonalo, klavír
se nám přizpůsobil. Pak se však ukázalo,
že jsme „žáci“ učenliví. A také se potvrdilo, že co trubač, to většinou i dobrý
zpěvák. Se zpěvem nám také pomáhaly
dvě členky pěveckého sboru sv. Huberta
z Loučky u Kelče.
Sobotní odpoledne bylo zakončeno
koncertem lektorů a účastníků. Po přednesu skladby „Zajo polka vysvětlil její autor Ing. Edmund Hatiar posluchačům její
název. Skladbu nevěnoval zajícům, jak
jsme se nesprávně domnívali, ale svému příteli Králíkovi, mile oslovovanému
Zajo.

Ještě před závěrem kurzu podepsala
ředitelka školy s Ing. Hatiarem dohodu
o spolupráci mezi ZUŠ Potštát a Střední
odbornou lesnickou a dřevařskou školou
v Liptovském Hrádku, na které pan inženýr působí ve funkci zástupce ředitele.
Spolupráce mezi školami trvá již od roku
2007 a znovu byla podepsána na deset
let /20017 – 2027/.
Poděkování za příjemně strávené
dny patří samozřejmě výše jmenovaným
lektorům i zaměstnancům firmy ing.
Františka Siladi z Potštátu, kteří zajišťovali ubytování a stravu. Paní ředitelce kromě díků přejeme neutuchající energii. V
závěru nám oznámila, že již nyní začíná
plánovat další ročník kurzu, ve kterém
nastanou změny.
PhDr. Marie Nováková, účastník kurzu
Foto: Iva Skypalová

událostí až na sklonku války. Sedmého
července se těžce poškozený americký
bombardér zřítil v katastru obce Milovany. Těm, kterým se u Potštátu podařilo
časným seskokem zachránit, poskytla
první ošetření. Konala také tehdy funkci
tlumočnice při jejich výslechu.

Po pádu komunismu navštívil v devadesátých letech Potštát plukovník
americké armády, který působil v Praze
jako vojenský atašé. Proč vlastně přijel
na Potštát? Vyptával se na paní hraběnku. Sdělil nám, že jeho otec byl jedním
ze sestřelených letců, a při svých vzpo-

Z historie Potštátu

Pro obyvatele Potštátu měla válka
neblahé následky. Platili daň za nadšení,
s jakým vítali v roce 1938 německou armádu, svými manžely, otci a syny, kteří se
vraceli z fronty v rakvi, či nadosmrti zmrzačeni. Doktorka Marie Desfours Walderode se stala přímou účastnicí válečných
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mínkách na válku vyprávěl, že mu u výslechu tlumočila vlídná paní, která byla
hraběnka, a on jako Američan se poprvé setkal se šlechtičnou.
Když jsem byl zaměstnán u Vojenských lesů a statků (VLS), tak jsem chodil na hřiby do vojenského prostoru,
navzdory tomu, že byl obsazen sovětskými vojáky. Při té příležitosti jsem pod
“Fridlovým areálem“ nacházel v močařině u potoka kusy duralového plechu
a dokonce i zbytek vrtule. Po odchodu
Rusů lidé již neměli takový strach do
prostoru jít, tak toho využívali i ti, kteří
pomocí detektoru, takové trofeje hledali. Naposledy jsem toto místo dopadu amerického bombardéru navštívil
kolem roku 2000, kdy jsem již žádný
zbytek nenašel.
Ale to jsem odbočil, vraťme se
k paní hraběnce. Konec války se nezadržitelně blížil a Marie dostala ještě
jednu příležitost zasáhnout. V důsledku porážek na frontě byli za devatenáctistupňového mrazu dne 31.ledna
1945 hnáni od Spálova přes Potštát
ruští váleční zajatci, kteří do té doby
pracovali na šachtách a hutích Karvinska a Třinecka. V Potštátě byli nahnáni
do sklepů tovární budovy na náměstí
(nedávno vyhořela).
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Pamětníci vzpomínali, jak si Rusové
ukazovali na ústa, čímž dávali najevo,
že mají hlad. Když to hraběnka Marie
viděla, dala navařit velký prádelní hrnec
brambor a za doprovodu svých společnic přistoupila k zajatcům. Stráž, která
na ni napřáhla zbraň, neboť zajatcům
bylo zakázáno cokoliv dát, velitelským
ohybem odstrčila a zajatce nasytila.
Dne 1. února 1945 také vystavila
úmrtní list pro zajatce Petra Isakiva, kde
v rubrice příčina úmrtí neváhala uvést
„pravděpodobné vysílení během pochodu“. Den 8. května 1945 byl Potštát
osvobozen sovětskou armádou, a to bez
boje, když německý starosta vyvěsit na
hodinové věži potštátského náměstí bílý
prapor a postupujícím jednotkám vyslal
vstříc několik občanů znalých ruštiny
z doby jejich zajetí v první světové válce.
Ti ruským jednotkám oznámili, že město
se vzdává bez boje. Šlo o téhož starostu,
který po Mnichovu 1938 vítal německou
generalitu, pod jejímž velením byl Potštát
obsazen a stal se součástí „Sudetské župy“
Osvobození se ale bez mrtvých neobešlo. Dva dny před koncem války
chytilo německé četnictvo šest německých zběhů. Byli to mladíci oblečeni do
civilních šatů. Odvezli je někde za Potštát a prý je zastřelili, což se potvrdilo,
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když v 60. letech jejich pozůstatky vyoral
traktorista Willi Jahn, shodou okolností
německý starousedlík, který jako tankista prožil Stalingrad. Německý nadlesní,
zuřivý nacista, po vyvěšení bílé vlajky
zastřelil manželku, své čtyři dcery a posléze sebe. On sám byl zřejmě i tak smrti
neunikl.
Usedlost s kolářstvím, kterou po válce otec zabral, patřila němci Mückovi. S
jeho rodinou jsme bydleli společně do
podzimu 1946, kdy šli do odsunu. Viktor
Mück vyprávěl otci, že jeho otec, který
byl nacista, byl 9. května odvezen Rusy
neznámo kam. Za několik dnů jej objevili zastřeleného v lese nad Lipnou.
Rudá armáda se s fašisty nepárala.
„Oko za oko, zub za zub!“ to bylo jejich
pravidlo. Žel byly oběti i na straně vítězů. Pět sovětských vojáků bylo pochováno u zdi potštátského hřbitova.
Při průzkumu místní školy narazili
na přírodovědný kabinet, kde objevili
preparáty různých živočichů, jako hadů,
žab, či mloků naložených v lihu. Řádně
si zavdali na následkem toho byla smrt,
bolestnější než smrt kulkou. Jejich tělesné pozůstatky byly později vykopány a uloženy v Olomouci na vojenském
hřbitově.
Karel Šustek
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