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Slovo starosty
V Potštátě dne 26.1.2018
Vážení spoluobčané,
nejprve Vám všem chci popřát do nového roku 2018 spoustu
štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví. Rok 2017 si můžete zhodnotit
sami, já za sebe si myslím, že se nám dařilo. Nyní se budu zabývat
aktuálními informacemi.
V lednu proběhla Tříkrálová sbírka, ve které se vybralo v Potštátě
a okolí 45 000,-Kč. Tímto chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli. Peníze pomůžou lidem v nouzi a hlavně charitě v Hranicích,
která vypomáhá i našim občanům na Potštátsku.
V rámci dobré spolupráce v roce 2017, za kterou chci poděkovat
spolkům FK Potštát a SDH Kyžlířov, rozhodlo Zastupitelstvo města
o přiznání dotace na jejich činnost z rozpočtu města ve výši FK Potštát z.s. , 30 000,-Kč a SDH Kyžlířov 12 000,-Kč.
V měsíci lednu mělo dojít k předání hasičské cisterny, dodání se
opozdí cca o měsíc. Již proběhl první kontrolní den ve firmě WISS
v Polsku. Vše je na dobré cestě, máme se na co těšit. Za zpoždění
bude auto navíc dovybaveno o techniku, např. přední lanový naviják, světelnou rampu, výstroj a nářadí potřebné k požárům. K dotaci
z Generálního ředitelství HZS ČR, která nám byla přiznána již v loňském roce, jsme letos požádali o další dotaci Olomoucký kraj. Pokud
vše dobře dopadne, máme přislíbeno dalších 300 000,-Kč. Požádal
jsem Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje o bezúplatný
převod vozidlové radiostanice Matra. Vysílačky využívající JSDH Potštát, jsou již zastaralé.
Podařilo se nám prodat všech osm stavebních pozemků v ulici
Milovanská u hřbitova. Mám radost, že se město Potštát nebude vylidňovat a snad nám přibyde i pár dětí do školy.
Byla podána žádost o dotace na zřízení Specifické jazykové
učebny ve škole. Učebna by měla obsahovat 24+1 moderních počítačů zabudovaných do nových stolů s kvalitním programem na výuku jazyků, interaktivní tabule, multifunkční tiskárna, interaktivní projektor a 3D tiskárna. Vzdálené přístupy (pro zasílání domácích úkolů
i pro učitele z kabinetů). Samozřejmostí je nový nábytek (vestavěné
skříně) podlahy, a k této učebně nově zřízené bezbariérové toalety
se schodolezem, který naši školu povýší na bezbariérovou. Bezbariérovost školy je podmínkou k získání dalších dotací. Snad se podaří
tuto učebnu zrealizovat a tím zvednout prestiž a úroveň školy.
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Byl vyhlášen konkurz na nového
ředitele školy. Do nového školního
roku půjde škola již s novým vedením
a novou vizí.
Po vleklých jednáních s ředitelstvím Správy silnic Olomouckého kraje, mám dobrou zprávu pro všechny
řidiče. Na jaře bude zahájena oprava
komunikací ve městě Potštát a jeho
okolí. Opravovat se začne hlavní cesta
od vodní nádrže Harta až na hranici
Moravskoslezského kraje směr Odry. Práce budou dokončeny
na podzim. Celková hodnota opravy akce cca 160.000 000,-Kč.
Příští rok máme přislíbenou celkovou opravu cesty v Kovářově
a výhledově i v Boškově. Také jsme konzultovali možnosti oprav
komunikací a to směr Hranice a v ulici Milovanská.
Stále čekáme na vyhodnocení dotací na podporované bydlení. Zájemci o toto bydlení prosím o trpělivost, za měsíc budeme znát výsledek. V příštím zpravodaji dám konkrétnější informace.
Na obnovu hrobky rodiny Desfour – Walderode, která je již ve
vlastnictví města Potštát, byla vybrána firma Kamenosochařství
p. Hořínek, za cenu 304 000,-Kč bez DPH. Oprava je podmíněna
získáním dotací, o které jsme požádali Olomoucký kraj.
Prosím o spolupráci na anketě o využití budovy bývalé úpravny vody u vodní nádrže Harta viz. příloha zpravodaje.
S pracovníky městského úřadu se snažíme zrekonstruovat zámecké prostory v přízemí, kde bychom chtěli místnost pro menší
oslavy a jiné příležitosti. V lednovém měsíci bylo vyměněno dalších 6 deskových radiátorů, tím jsme zvedli účinnost vytápění.
Provádíme sanaci omítek a jejich výmalby. Také byla podána žádost o dotace na dokončení poslední jižní strany fasády zámku.
Na konec si Vás dovoluji pozvat na 26. společenský ples města Potštát. Za výherní vstupenky budete moct získat skvělé ceny
a dobré občerstvení bude také samozřejmostí. K tanci a poslechu
nám zahraje skupina Kalej. Těším se na Vás, Vaše přátele a dobrou
náladu.
Váš starosta René Passinger
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Považoval, jsme se za ostříleného myslivce, alespoň jsem si to myslel. Nejvíce
jsem si oblíbil lov černé zvěře, jak se říká
odborně divočákům. Rád jsem měl ranní
šoulačky, kdy remízky se vynořovaly z oparu mlh, prostupujícími prvními paprsky vycházejícího slunce. Zvěř se navracela z nočních polních hodů, kdy zemědělcům ničila
dozrávající plodiny. Zapadla do houštin,
aby prospala den a večer se navracela zpátky do polí. Byla to doba, kdy myslivec měl
největší nadějí na setkání s ní. Šoulal jsem
mezi kukuřicí a smrkovým stojákem, kde
se říká „U kovářovských stromků.“ Po kraji
lesa byla sem tam navezena hromada pozadku, v těch divočáci ryli a lovili myši. Po
polní cestě jsem vyšel z ohbí lesa a přede
mnou tak šedesát metrů bylo v hromadě
prase. Typoval jsem to na šedesátikilového
lončáka, kanečka. Prohlížel jsem jej dalekohledem a rozhodl jsem se, že jej slovím. Kaneček jako by něco tušil, začal ve vzduchu
jistit. Funění bylo slyšet až ke mně. Neváhal jsem a po centimetrech jsem sundával
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kulovnici z ramene. Zároveň jsem odjistil
spoušť. Umístil jsem záměrný kříž puškohledu za slecho směrem pod páteř a stiskl
spoušť. Divočák po ráně zakvičel a praštil sebou na zem, jak podťatý. Vše nasvědčovalo
tomu, že divočák dodělává. Má dost, pomyslel jsem si a šel jsem k posedu, který byl nedaleko od místa, odkud jsem střílel. Počítal
jsem s tím, že počkám, až prase dodělá a
navíc jsem měl naději, že prasata, která po
mé ráně poběží z lánu kukuřice do lesa, projdou kolem mne. C se ale nestalo? Za mnou
v tyčkovině se ozvalo lámání a pod posedem mi proběhl divočák směrem zpátky
do kukuřice. Hlavu jsem si tím nelámal. Za
chvíli jsem slezl z posedu a zamířil ke střelenému kanečkovi, abych jej vyvrhl. Přicházím
k hromadě, ale co to, divočák nikde. Pečlivě
zkoumám nástřel. Pozadek je rozmetaný jak
sebou zvíře mlátilo. Na něm jsou stříkance
světlé barvy. Dokonce mně napadá myšlenka, že si divočáka přivlastnili lesní dělníci,
kteří tu nedaleko těžili. Tuto myšlenku jsem
hned zavrhl a začal jsem vzniklou situaci
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řešit mysliveckým rozumem. Podle toho, že
barva byla světlá a rozstříkla se po pozadku
jsem usoudil, že jsem zasáhl vrch hřbetu
nad lopatkou. Střela brnkla o trn v páteři a
tím ochrnula míchu. Divočák je nakrátko po
takové ráně v šoku a není schopen pohybu.
Kulka, která by zasáhla kančíka o centimetr
níže, by byla jeho poslední, neboť by mu
rozdrtila páteř. Já jsem se dopustil chyby
tím, že namísto abych došel po ráně ke zvěři
a dal ji dostřelnou ránu za slecho, jsem věřil
svému střeleckému umění, že divočák má
dost a vydal e na posed. Takže jsem přišel
o téměř jistý úlovek. Divočák je oproti srnčímu velice tvrdý na ránu. Po té mé ráně se
určitě vykřesal. Střelil jsem dosti prasat, kdy
jsem při stahování objevil na škáře stopy
po zhojených zásazích. Pro mne se jen potvrdila moudrost starých fořtů, že od zvěře
se neodchází, dokud není zhaslá a nikdy se
nešetří na dostřelné ráně. Z této příhody
jsem si vzal ponaučení do budoucna a něco
podobného se mi více nepřihodilo.
Zaslal Karel Šustek

Z naší školičky

Jsme velice rádi, že do naší mateřské školy zavítala ve
středu 10. 1. 2018 paní Eva Říhová se svým programem
Zdravé stravování předškolních dětí. Beseda, která se uskutečnila v rámci již pátého setkávání s rodiči a je hrazena ze Šablon,
byla zajímavá i poučná a nesla
se v duchu přátelského povídání
nad problémy, které se týkají stravování nejen dětí, ale také vzoru
v chování dospělých. Dozvěděli jsme se o vhodnosti zapojení
dětí do přípravy jídla, společného
stravování i chyb, které mnohdy
nevědomky děláme. Paní lektorka se zaměřila nejen na celkový
zdravý režim dětí (pohyb, spánek,
potraviny zdravého talíře atd.),
ale také odpovídala na individuální problémy se stravováním
jednotlivých školkáčků. A připravila pro nás odkazy, kde mohou
všichni zájemci o lepší stravovací návyky nalézt spoustu dalších
užitečných rad. Kde čerpat inspiraci naleznete na internetových
stránkách naší MŠ.

Tímto paní lektorce Evě Říhové velice děkujeme za poučnou besedu a rady, jak zlepšit domácí stravování nejen předškolních dětí!
Za MŠ zaslala M. Kuchařová
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Díky nemalému finančnímu daru Hospůdky u Hrocha a manželům Švarcovým jsme mohli do naší školky zakoupit dvě sady divadelních kostýmů s CD k pohádkám Zlatovláska a O veliké řepě.
VELICE TÍMTO NAŠIM STÁLÝM A ŠTĚDRÝM SPONZORŮM DĚKUJEME!!!
Zároveň děkujeme také všem, kteří každoročně podporují aktivity a činnost MŠ Potštát a to nejen finančními dary jako p. Wagner
L., Tomečka Z., Wagnerova J., Hynčica M. a Galas M., ale také řadě
rodičů dětí, kteří pro školkáčky přinášejí sladkosti na soutěžení,
hračky, hry, perníky, cukroví i odměny. Rozzářené oči dětí jsou nám
všem tím největším dárkem!

Únor 2018

Již čtvrtý seminář v letošním školním roce, který je hrazen ze Šablon, seznamoval rodiče školkáčků s psychologií
dětí od 5 do 7 let. Dvouhodinový program se uskutečnil v
úterý 5. prosince 2017 a zúčastnilo se jej 9 rodičů, kterým
paní psycholožka Mgr. Matysová popisovala postup sledování školní zralosti se zaměřením na všechny oblasti vývoje
dětí předškolního věku. Paní psycholožka nabídla rodičům
nejen spoustu rad a podnětů k výchově, ale také připravila
ukázky odborné literatury. Velice tímto paní Mgr. Matysové
děkujeme za podnětnou besedu!
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

Letošní deštivá zima nám ve školce nepřála na uspořádání Zimní olympiády na sněhu, ale sportování jsme si i tak užili. A to
nejen ve třídách, ale hlavně v tělocvičně. Děti házely kouličkami do dálky a na cíl, bruslily na záclonách, vozily na bobech balónky
a po sečtení všech výsledků jsme vyhlásili vítěze. A jak naše zimní olympiáda dopadla?
1. MÍSTO - Štěpánek M., Eliška Š. a Davídek G.
2. MÍSTO - Jiříček M., Viktorka G., Vaneska B. a Mireček M.
3. MÍSTO - Gábinka D., Natálka S. a František J.
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Z naší školy

Krásné vánoční koledy a všechny vůně Vánoc nás oslovily na Vánočním ladění 15. 12. 2017 MŠ a ZŠ Potštát. V klidné
a pohodové atmosféře návštěvníky pobavila nejen hudební
vystoupení, ale i hrané scénky. Součástí byl již tradiční jarmark, který nabízel vánoční výrobky, svíčky, svícny, přání,
dekorace, perníčky, atd. Děkujeme všem za hojnou účast a
přejeme Vám šťastný rok 2018.
Mgr. M. Sosíková

Poslední předvánoční týden
proběhl na naší škole 2. vánoční
turnaj ve stolním tenisu. Akce se
zúčastnilo 25 žáků z 2. - 9. třídy,
kteří byli rozděleni do tří věkových
kategorií.
Konečné pořadí na předních
místech:
A) kategorie chlapců 8.-9. třída
1. Machala
2. Skřebský
3. Bartoš M.
4. Maršálek J.
B) kategorie chlapců 5.,6.,7. třída
1. Stískal
2. Jařábek
3. Zlámala
4. Šištík
C) kategorie smíšená 2.-5. třída
1. Skřebská
2. Jeřábková
3. Smýkalová
4. Hudečková
Děkujeme všem zúčastněným.

Mgr. Robert Pokorný

Z naší ZUŠ

1. Název projektu
Akademie umění a kultury pro seniory Olomouckého kraje
2. Předpokládané datum zahájení
říjen 2018 (1. zimní semestr)
3. Předpokládaná doba trvání
3 školní roky (2018/19 – 2020/21)
4. Popis projektu
4. 1 Cíle projektu

Akademie pro seniory OK poskytne
lidem v postproduktivním věku (senioři)
odborné studium ve všech uměleckých
oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně- dramatický). Zájemcům umožní
smysluplné a aktivní naplnění volného
času specificky zaměřeným studiem, které bude vhodně naplňovat jejich potřeby, a to jak psychické – tvořivost, sebe-

realizace, uplatnění, tak potřeby sociální
- navázání nových kontaktů s vrstevníky
podobných zájmů, apod. Úkolem Akademie pro seniory OK je tak motivovat
občany seniorského věku k aktivnímu
přístupu k životu a posílení jejich duševní
i fyzické kondice prostřednictvím umění.
Na území kraje Olomouc tak vznikne
komplexně pojatá nabídka, která bude
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otevřená pro umělecké vzdělávání všech
generací.
Jelikož se předpokládá vznik Akademie pro seniory OK v prostorách již
existujících základních uměleckých škol
zřizovaných OK, které jsou rozložené na
územích jednotlivých okresů, přispěje
projekt nejen k posílení většího začlenění
seniorů do společenského a komunitního
dění v obcích, ale podpoří i osobnostní a
profesní růst jednotlivých pedagogů ZUŠ,
kteří se budou na vzdělávání podílet jako
odborní lektoři. Žáci a rodiče, kteří školy
navštěvují, pak budou moci získat zkušenost, že setkávání se seniory v běžném
denním životě je přirozenou a nedílnou
součástí jejich života.
Provoz takovéto instituce byl úspěšně
ověřen již na příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 ve školním roce

Číslo 1
2014/15. Podle dosavadních poznatků
vzniká ve škole skutečný prostor mezigenerační solidarity a komunikace, který
vhodně využívá volné prostory v dopoledních hodinách, vybavené učebny, hudební nástroje k zapůjčení, kvalifikované
lektory apod.
4. 2 Zdůvodnění potřebnosti
Přesto, že péče o seniory je v OK kvalitně zajišťována (např. sítí center sociální
a ošetřovatelské pomoci), existuje řada
občanů seniorského věku, pro které chybí
dostatečně inspirativní podněty pro získávání nových znalostí a aktivního rozvíjení
nejrůznějších dovedností. Moderní sociologicko-společenské programy dnes kladou akcent nejen na pouhé prodlužování
délky života, ale především na podporu
zvyšování kvality života. V souvislosti s celkovou změnou demografického vývoje,
kdy dochází postupně ke stárnutí popula-

Únor 2018
ce a prodlužuje se délka života při současném poklesu natality, se problematika stáří
dostává v civilizovaných společnostech do
popředí zájmu všech zodpovědných.
4. 3 Popis cílové skupiny
Akademie pro seniory OK se primárně
zaměří na občany důchodového věku, kteří bydlí na území OK a mají zájem se aktivně
věnovat hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění na neprofesionální úrovni.
Občané, kteří se pohybují na hranici této
věkové skupiny, ale ještě nemají přiznaný
důchodový věk (např. nezaměstnaní, kteří čekají na důchod), se mohou v případě
dostatečných kapacitních možností v Akademii pro seniory OK vzdělávat jako kategorie „55 +“.
Nabídka ZUŠ Potštát v rámci projektu
ZUŠ Potštát je jednooborovou školou –
nabízíme Vám prozatím předmět Sborový
zpěv.

7.2.2018

Okresní kolo soutěží MŠMT v sólovém a komorním zpěvu
(soutěž proběhne v sále potštátského zámku)

6.4. – 8.4.2018

VI. Kurz lovecké hudby pro praktické trubače na lesnice a borlice

20.4. – 22.4.2018

Potštátský houslový klíč

25.4. 2018

Absolventský koncert 19.00 hodin, LD Janáček Teplice nad Bečvou

2.5.2018

Absolventský koncert 18.00 hodin sálek školy, Potštát

21.5.2018

Májový koncert – ZUŠ OPEN
kostel sv.Matouše v 15.00 hodin, Střítež nad Ludinou
tímto koncertem se přidáváme k 2.ročníku ZUŠ OPEN pod záštitou Magdaleny Kožené

24.5.2018

ZUŠ OPEN
tímto koncertem se přidáváme k 2.ročníku ZUŠ OPEN pod záštitou Magdaleny Kožené
podvečerní koncert v 17.00 hodin na Bočkově náměstí

1.6. – 3.6.2018

IV. Česko Slovenská soutěž mysliveckých trubačů, Lipník 2018
škola byla pověřena spolupořadatelstvím ve spolupráci ČMMJ,
KT při ČMMJ, VLS ČR,s.p.

15.6.2018

Slavnostní koncert pro město Potštát - 700 let založení města
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jana Kozubíková, ředitelka školy
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