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Slovo starosty
V Potštátě dne 2.4.2018
Vážení občané našeho městečka,
zřejmě všichni jste zaregistrovali, že jsme jarní měsíce začali ve
spolupráci se SSOK velkou rekonstrukcí hlavní cesty, při které dojde
i k opravě přechodů pod zámkem a směrem k fotbalovému hřišti.
Práce byly zahájeny na mostech u Harty a pod zámkem, dále odfrézováním povrchu směrem od Moravskoslezského kraje. Hlavní cestu a opravu mostů financuje SSOK, město Potštát se podílí na výše
uvedených přechodech a chodnících. Prosím občany o opatrnost,
schovívavost a trpělivost při probíhající rekonstrukci.
Terénní úpravy probíhají současně i na fotbalovém hřišti,
které chceme zvětšit¸ srovnat, nově oplotit a vybudovat co nejvíce
bezpečných parkovacích míst.
V průmyslové zóně (naproti staré benzínce) provádíme
novou obslužnou komunikaci a výjezd z pozemku na hlavní cestu.
V této lokalitě budou vybudovány nové firmy, tím vzniknou nové
pracovní příležitosti i pro místní občany.
Byla podepsána smlouva o přidělení dotací na zhotovení lesní
cesty v katastru Lipná středem lesa v délce cca 800m, který se nachází za velkou vrtulí. Práce začnou probíhat v jarních měsících.
V měsíci dubnu budou zahájeny práce na poslední straně fasády
zámku.
Stále probíhají projekční a přípravné práce na odkanalizování
našeho města. S tím souvisí i vleklá jednání o pozemcích, kde kanalizace povede, a kde bude stát plánovaná čistička. Z tohoto důvodu
se budou povrchy komunikací opravovat běžným způsobem.
U kapličky v Kyžlířově začaly restaurátorské práce na obnově
kříže. Bude obnoven také kříž v poli směrem na Partutovice. Kyžlířovské hřiště letos vylepšíme elektro přípojkou, osvětlíme ho a snad
se povede zázemí vylepšit i přístřeškem. Na popud občanů Kyžlířova, kteří sepsali petici ohledně dojíždění autobusů, jsem byl jednat
v Olomouci o změně jízdního řádu. Dle sdělení dojde k další úpravě
jízdních řádů v letních měsících. Snad budou občané spokojeni.
Došlo k vylepšení místní posilovny. Vyměnili jsme topení, opravili dveře a omítky, dokoupili nový posilovací stroj a opravili vše
poškozené. Tímto děkuji za pomoc při opravách panu Martinovi
Brázdovi, který jako jeden z mála sportovců přidal ruku k dílu. Pan
Brázda bude dohlížet na pořádek a celkový řád posilovny. Posilovna
bude přístupná od 18 let, mladším pouze s doprovodem a dohledem rodičů.
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Žádám občany o všímavost ke svému okolí. Ani našemu městu se nevyhýbá vandalismus. Prosím o informace
k poškozování společného majetku
města. Na opravách se podílíme všichni
z našeho rozpočtu města. Např. rozbité
sklo na hlavní zastávce pod Zámkem.
Do budoucna přemýšlím o kamerovém
systému našeho města. Již jsem nechal
vyhotovit cenovou nabídku. Tímto kamerovým systémem bychom předešli
nebo aspoň omezili různým ŠMEJDŮM nabízet falešné nabídky.
Tímto upozorňuji občany, aby byli obezřetní a nepodepisovali
smlouvy bez řádného prostudování. V našem městě je zakázán
podomní a pochůzkový prodej vč. nabízení služeb. Pokud se setkáte s lidmi nabízející tyto služby, prosím ihned volejte na městský úřad pro upozornění občanů místním rozhlasem tel. 581 624
275, poté volat na policii ČR tel. 158 a nahlásit pokus o podvod.
Proběhl konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Potštát. Konkurs vyhrál
Mgr. Karel Machyl. S novým vedením přeji škole čerstvý vítr do
plachet a spoustu elánu do další práce s našimi dětmi.
Hasiči se konečně dočkali nové, plně vybavené hasičské cisterny značky Scania. Za první měsíc má již za sebou šest výjezdů.
Přeji hasičům, ať jim nová technika slouží ke zkvalitnění zásahů a
jejich větší bezpečnosti.
V měsíci březnu proběhl na našem úřadě audit. Vše dopadlo opět na výbornou. Díky bezchybným auditům můžeme žádat
o další dotace. Získávání dotací je důležité pro rozvoj našeho
města. V minulém roce jsme získali z různých dotačních titulů
10.073.238,28 Kč. Tímto chci poděkovat celému městskému úřadu za kvalitně odváděnou práci.
Všichni víte, že se blíží v červnu 700. výročí první písemné
zmínky o městě Potštát. Tímto chci oslovit místní firmy a podnikatele o pomoc na přípravách letošních slavností. Zájemci o
sponzoring volejte do 18.4.2018 na tel: 602528883 předem děkuji. Sponzoři budou uvedeni na propagačních letácích a billboardech.
Přeji Vám příjemné další dny a co nejméně jarní únavy.
Váš starosta
René Passinger
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Po muzikálu Angelika nesměli potštátští muzikálový fanoušci
chybět ani na dalším známém muzikálu, který se vrátil do divadel
a to Kleopatra. Natěšeni jsme v sobotu 17. února v 11:30 hod. vyjeli
autobusem v počtu 44 osob do našeho oblíbeného brněnského
Boby centra.
Po příjezdu jsme se nezapomněli posilnit chlebíčkem, kolá-

Rok nám utekl jako voda a konal se
již 26. Společenský ples města. Celým
večerem nás prováděla, hudební skupina Kalej. Tímto bychom jim chtěli
poděkovat za profesionální vystoupení. Taneční parket se od samotného
počátku plnil tanečníky a tanečnicemi
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čem, kávičkou či dalším občerstvením a už odbíjeli začátek představení. Písně o lásce Kleopatry a Caesara v podání Kamily Nývltové a Daniela Hůlky byli doplněny humorným vyprávěním Jupitera
a Isis, které ztvárnili Jan Kuželka a Kristina Kloubková.
Spokojeni zhlédnutím dalšího krásného muzikálu jsme se
v podvečer vraceli zpátky domů.

v krásných šatech. Oproti loňskému
roku se na sále sešlo méně plesajících,
ale číslo 200 je také pěkné.
Ples zahájil taneční tým Rueda De
Casino Ostrava s netradiční formou
salsy. Přestávku mezi jednotlivými sériemi skladeb vyplnila skupina AirAcro

s párovou akrobacií. Plesalo se až do
brzkých ranních hodin. Doufáme, že se
ples návštěvníkům líbil a příští rok na
viděnou.
Město Potštát tímto děkuje všem
sponzorům a všem, kteří se podíleli na
organizaci tohoto plesu.

V sobotu 3. března se konal každoroční dětský maškarní karneval. Sál potštátského zámku se po druhé hodině odpolední začal plnit dětmi v pohádkových, zvířecích či jiných krásných maskách. Děti byly při vstupu
rozděleny do tří kategorií podle věku. Při promenádě
rodiče, prarodiče, strýcové a tetičky v roli poroty vybírali
ty nejkrásnější masky. Úkol to nebyl vůbec lehký. Odměna však čekala na všechny děti ať v maskách nebo
bez masek.
Celým odpolednem nás provázel pan Vosa se svými pilnými pomocnicemi Beruškou a Včelkou. S touto
zábavnou trojicí si děti užily tři hodinky veselých her a
zábavného tancování. Z úsměvů dětí i rodičů věříme,
že se maškarní karneval vydařil a my se moc těšíme na
příští rok.
Tímto velmi děkujeme rodičům za práci, kterou si dali na výrobě masek a neméně všem sponzorům, díky nim jsme mohli zakoupit
ceny a odměny pro děti. Děkujeme také FK Potštát za zajištění dobrého občerstvení.

Po roce navštívili potštátské jeviště opět dobrovolníci z Divadla Devítka, kteří za námi se svou komedií (Ne)prodejné manželky
přijeli z Ostravy. Sedmdesát diváků, kteří si přišli zpříjemnit sobotní
večer, shlédli děj o dvojici anglických obchodníků, kteří se chystali

4

prodat svoji autodopravu zahraničním zájemcům. Ti si pro oživení
obchodního jednání přáli placenou dámskou společnost. Co se
ale stalo, když se v hotelovém apartmá nečekaně objevily manželky obchodníků namísto objednaných společnic?
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Doufáme, že se divadelní představení líbilo. Děkujeme
dobrovolníkům ze souboru Divadla Devítka. Již teď se mů-

Je zde březen, čas příletů stěhovavých ptáků, kteří nás opustili, aby
přečkali zimu v teplejších krajích a na
jaře se zase vrátili do svých starých
hnízdišť. Je zde doba, kdy jeleni shazují parohy. Pro mnohé lidi, hlavně pro ty
z města, je to novinka. Myslí si, že parohy rostou jelenovi po celý život. Jsou
na omylu. Parohy rostou jelenovi pouze pět měsíců v roce.
V následujících sedmi měsících
nosí svou ozdobu na hlavě, a pokud
jej nikdo neuloví, tak na jaře ty parohy shodí na zem. Tak se to opakuje rok
co rok, s tím, že do desátého a až dvanáctého roku věku mu paroží narůstá a
mohutní, a poté v následujících letech
rapidně ubývá jak na síle, tak na délce.
Když má to štěstí a dožije se 18
let, tak má na hlavě dva krátké pahýly.
Chtěl bych se s vámi podělit o zážitek
z mých mysliveckých vzpomínek, kte-
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Počet obyvatel k 1.1.2018
Potštát
Kovářov
Kyžlířov
Boškov
Lipná
Celkem

749
113
139
88
87
1176

žeme těšit na podzim, kdy nás navštíví Divadelní soubor Tyl
z Drahotuš s komedií Bezkontaktní ženy.

rý se odehrál v roce 1987. Byl začátek
března, na zemi byla ještě tající sněhová pokrývka a já seděl na kazatelně
ve stěně lesa a čekal na lišku, která tu
podle stop brousila, a já ji chtěl dostat.
Přede mnou bylo pole s ozimou rží,
na které se stahovala srnčí a jelení zvěř.
Slunce již dávno zapadlo a já pozoroval
několik kusů srnčího, které hrabalo ve
sněhu, aby se dostalo k mladým výhonkům obilí. Po lišce ani vidu, ani slechu.
Srnčí najednou ustalo v hrabání a jistilo
směrem k lesu. Posléze se dalo do běhu
směrem dál do pole. Z lesa se vynořila
tlupa jelení zvěře, samí jeleni. Dali se
do hrabání, aby se dostali k potravě.
Všiml jsem si, že jeden jelen nehrabe, stojí nehybně a kývá hlavou nahoru
– dolů, nahoru – dolů. Prásk, rána, jako
když se zlomí větev. K svému úžasu
jsem viděl, jak mu jeden paroh upadl
do sněhu… Jelen kýval hlavou dále a já

Změny v roce 2017
Narození
Úmrtí
Přistěhování
Odstěhování
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Věková
k 1.1.2018
Věk
0-5
6-17
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99

doufal, že mu upadne druhý paroh. Žel
se tak nestalo a jelen po chvíli odtáhl
s tlupou do lesa. Slezl jsem z kazatelny,
došel pro paroh a ubíral se k domovu.
Brzy ráno, ještě za tmy, jsem vyrazil
na místo, kde jelen shodil paroh, abych
tam byl na rozednění. Vydal jsem se
po stopách jelení tlupy. Vedla lesem a
ve sněhu byla dobře patrná. Pomyslel
jsem si, že jdou na krmeliště na Klimkovu louku. A taky že jo. Jak jsem vyšel
z lesa, tak jsem jej již z dálky viděl. Paroh ležel na hromadě po zadku a jeho
bílé špice na výsadách zářily ve vycházejícím slunci. Byl to ten druhý do páru.
Radost jsem měl ohromnou. Byly
to parohy nerovného čtrnácteráka a
s bodovou hodnotou 196 b, CIC, což
je stříbrná medaile. Nasadil jsem je na
umělou lebku a visí pověšeny na chodbě našeho domu.
Karel Šustek

struktura

obyvatelstva

Počet
59
118
148
166
171
172
192
116
31
3
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Důležitá telefonní čísla
Hasiči
Lékařská zdravotní služba
Policie
SOS tísňové volání
Hlášení poruch ČEZ
Hlášení poruch VaK
Hlášení poruch O2
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150
155
158
112
800 850 860
800 167 427
800 184 084
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Z naší školičky

V rámci projektu EU s názvem Šablony a díky paní ředitelce
Mgr. Aleně Cvešperové, která školu do tohoto projektu zapojila,
máme prostředky k tomu, abychom pořádali setkávání s rodiči na
různá zajímavá a poučná témata, dalšího vzdělávání učitelek MŠ,
ale také v nemalé míře na vybavení obou tříd moderními výukový-

mi materiály. Jedním z nich je nově zakoupená pomůcka v hodnotě 5 000 Kč. Jedná se o soubor čtyř magnetických pohádek pro
rozvoj logopedických dovedností. Touto cestou bychom chtěli
také poděkovat všem aktivním rodičům, kteří se ve svém volném
čase zúčastňují nabízených seminářů!

Stejně jako v uplynulých letech se za námi do školky přišli podívat naši kamarádi z lesa, kteří pro školkáčky připravili zajímavou
besedu a rozšířili tak dětem možnosti poznávání okolí poutavou
formou. V úvodu se děti dozvěděly, co se děje s přírodou po celý
rok. Dále jsme si uvedli význam dřeva pro člověka, hledali odpovědi na hádanky, pojmenovávali přírodniny a povídali jsme si, proč
musíme les a jeho obyvatele chránit. Všechny velice zaujaly ukázky
vábení zvěře, prohlédli jsme si shozy jelena, lebku daňka i zuby s
čelistí vysoké zvěře. Děti si prohlédly obrázky bobra i jeho okusy
dřeva, srovnávaly větvičky jehličnanů a učily se je rozeznávat. Závěr besedy patřil dětem, které se ptaly na to, co je zajímá, prohlédly
si všechny materiály pěkně z blízka a vyzkoušely si vydávat zvuky
vábničkami. Děkujeme paní Bc. Romaně Klevarové a VLS Lipník
nad Bečvou za spoustu dárků pro děti a také Ing. Vlastimilu Stískalovi a panu Vladimíru Kuchaři za obsáhlou besedu!
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

V úterý 6. března 2018 jsme se v rámci týdenního tématu
Má nejmilejší kniha vydali se školkáčky na zámek, kde pro
nás paní knihovnice připravila zajímavé povídání o literatuře. Děti se tak dozvěděly o ilustracích, autorech i různých
žánrech knih a naučily se, jak si je mohou vypůjčit. Děkujeme paní knihovnici Ladislavě Maršálkové za zajímavou besedu! Dětem se nejvíce líbily popletené pohádky a bavilo
je hledání, co bylo v příběhu jinak od známé předlohy. Děti
se zapojovaly do vyprávění, povídaly o svých knihách, které
mají doma a v závěru si na paní knihovnici zahrála dokonce i
Natálka Slámová, která všem školkáčkům sama převyprávěla
pohádku O Popelce!
Za MŠ Zaslala M. Kuchařová

Setkávání s rodiči dne 26. 2. 2018, které se uskutečnilo v rám- obecně, ale hlavně v přátelském a vesele naladěném rozhovoru.
ci projektu Šablony, se neslo v duchu pozitivního myšlení a toto Paní lektorka Mgr. Blažena Mačáková nás svým programem natéma nás provázelo po celou dobu interaktivní přednášky nejen dchla nejen povídáním, ukázkami z filmů či popisováním vlast-
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ních prožitků, ale hlavně nám ukázala, že na jeden
daný problém můžeme nahlížet z více stran a na tom
záleží, jak se dokážeme vyrovnat se spoustou složitých
životních situací. Zahráli jsme si hru na radost, učili se
zvyšovat index štěstí a osobní spokojenosti a s knihami odhalovali tajemství skandinávského HYGGE. V
závěru jsme si vysvětlili 6 „S“ proti stresu, individuálně
si vyplnili dotazník a mohli si tak uvědomit, v čem bychom mohli zvolnit, nebo naopak zabrat a co se nám
vlastně daří. Velice děkujeme paní lektorce Mgr. Blaženě Mačákové za milé dárečky pro každého účastníka a
hlavně za nevšední pozitivní zážitek!!!
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

Již tradiční pěvecká soutěž naší mateřské školy se uskutečnila 16.3.2018. Velice tímto děkujeme paní Marušce Maléřové za pomoc s organizací a také panu Pavlu Vojtkovi za zapůjčení aparatury. Děti měly ze zpívání do mikrofonu velkou

radost a počáteční trému překonali úplně všichni!!! A jak
snažení zpěváků dopadlo Vám ukáže výsledková listina….
Třída Sluníčka
1. místo - Jiříček M. píseň - Jožin z bažin
2. místo - Barunka P. píseň - Skákal pes
3. místo - Gábinka D. píseň - Králíčkům je hej
- Štěpánek M. píseň - Skákal pes
Třída Včelky
1. místo - Viktorka G. píseň - Koala
- Davídek G. píseň - Šípková Růženka
2. místo - Eliška Š. píseň - Travička zelená
- Mireček M. píseň - Tři citrónky
3. místo - Terezka Š. píseň - Skákal pes
- Toníček s Františkem J. píseň - Skákal pes
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

Z naší školy

Dne 21. 3. 2018 se v tělocvičně naší školy uskutečnila přednáška, na kterou jsme se všichni velmi těšili. O hadech, ještěrech a želvách nám přijel povídat chovatel pan Valko. Během jedné hodiny
jsme se dozvěděli mnoho nových informací o životě, stavbě těla,
způsobu lovu, přijímání potravy a maskování. O plazech se samozřejmě učíme, takže děti většinou znaly i odpovědi na všetečné
otázky. Ve druhé části besedy si děti mohly jednotlivé zástupce

8

hadů a želv vzít do rukou a nechat si je plazit i za krkem. Mohli jsme
se tak na živo seznámit s krajtou královskou, užovkou červenou,
korálovkou, heterodonem, želvou pardálí, želvou nádhernou a
gekonem. Zvířata byla zvyklá na zkoumavé doteky dětí a nikomu
tak nehrozilo žádné kousnutí. Všem se nám celá akce velmi líbila a
třeba se budeme těšit i příští rok.
Mgr. Martina Jeřábková
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Ve středu 4.4. 2018 navštívil naši školu spisovatel a rybář Jan
Na závěr si děti mohly zakoupit drobnosti s kapříkem, ale
Opatřil, který naše děti z 1. stupně ZŠ a také předškoláky sezná- největším úlovkem pro všechny byl vlastnoruční podpis pravémil se svými knihami, v nichž hlavním hrdinou je kapřík Metlík. ho pana spisovatele.
Mgr. Martina Hollasová
Povídal o tom, jací hrdinové v knize vystupují a přitom jsme si
mohli zopakovat něco z přírodovědy a prvouky. Také nám něco
z prvního dílu přečetl. Své knihy také ilustruje. Zajímavostí je,
že tři z jeho knih pokřtil slavný rybář Jakub Vágner. Pan Opatřil
seznámil děti s tím, jak kniha vzniká, jak dlouho trvá ji napsat,
vyprávění obohatil i svými vlastními zážitky při psaní, dával dětem různé „rybářské“ otázky. V poslední části besedy proběhla
diskuse a otázek od dětí bylo opravdu hodně. Dozvěděli jsme
se například, kdy pan Opatřil začal psát knihy a proč, jak dlouho mu trvá napsat jeden díl, jaké má plány do budoucna, jestli
zůstane jen u dětské literatury, jaké knihy rád čte a spoustu dalšího.

Velmi se nám spolupráce s drogerií DM líbí a děti si to
Po roce jsme se opět s 1. a 2. ročníkem setkali s Hurvínkem.
Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a Příběh veselých užívají v různých předmětech. Děkujeme!!!
Mgr. Hana Kelnarová
zoubků je projekt dentální prevence pro malé děti na 1.
stupni. Po objednání balíčků a školicího materiálu z DM jsme
se s dětmi dostali do tématu např.
„Za zuby až do pravěku nebo Co se děje v dětské dásni, S cukrem opatrně, Podíváme se tomu na zoubek, I čištění
zubů může být zábava“ atd.
Probrali jsme hravou formou zásady správné péče o zuby,
návštěvu zubního lékaře, stravovací návyky a zdravou výživu, ale také výběr a výměnu zubního kartáčku.
Po vyplnění a vykreslení pracovních listů děti dostaly balíčky s překvapením.
Překvapení bylo samozřejmě dané k této problematice –
dětský kartáček na zuby, pasta na zuby, žvýkačky bez cukru,
přesýpací hodiny pro čištění zubů, informační brožurku nejen pro rodiče atd.

Ve čtvrtek 8. března proběhla v naší tělocvičně již tradiční školní soutěž, tentokrát v duchu zimních olympijských her, které nedávno skončily. Však tomu také napovídaly názvy disciplín: skoky
na lyžích, běh na lyžích, slalom, biatlon, sáňkování, bruslení. Každý
žák obdržel list s názvy disciplín, se kterým obcházel jednotlivá stanoviště, a učitelé do něj zapisovali výkon. Měli jsme radost, že se
děti zúčastnily v hojném počtu 37. A tady jsou výsledky:
I.kat.- 1.a 2.ročník: 1.místo: Dominika Zlámalová
2.místo: Dagmar Krasňáková
a Jolana Krahulíková
3.místo: Dominik Boldovják
II.kat.- 3.a 4.ročník: 1.místo: Lucie Smýkalová
2.místo: Zuzana Jeřábková
3.místo: Ondřej Kubica a Daniel Kuča
III.kat.- 5.a 6.roč.: 1.místo: Martin Jeřábek a Jakub Stískal
2.místo: Petra Herzigová

3.místo: Filip Bartoš a Jan Zlámala
1.místo: Karolína Peperniková
2.místo: Michal Krahulík
3.místo: Eliška Brachánková
Titul nejvšestrannějšího sportovce školy získala Karolína
Peperniková ze 7. ročníku, která měla celkově nejlepší umístění ze všech kategorií.
Všichni výherci byli oceněni diplomem a sladkou cenou,
Karolína navíc dostala poukázku k odběru zboží ve Sportissimu, ale i všichni ostatní, kteří závodili, neodešli s prázdnou a odcházeli se sladkou drobností.
IV.kat.- 7.roč.:

Děkujeme všem zúčastněným žákům a také učitelům za
pomoc při organizaci soutěže.
Mgr. Martina Hollasová
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Z naší ZUŠ

výsledky okresního kola
středa, 7.2.2018 - sólový a komorní zpěv ZUŠ Potštát
kategorie 0. (do 10 let)
kategorie I. (do 11 let)
kategorie II. (do 12 let)
kategorie III. ( do 13 let)

Prečová Šárka
Radová Nikola
Číhalová Mirka
Švecová Magdaléna

2.místo
2.místo
2.místo
2.místo

úterý, 27.2.2018 soutěž ve hře na dřevěné dechové nástroje
ZUŠ Přerov
kategorie 2.1.1. Hra na příčnou flétnu – kategorie III. (do 10 let)
Prečová Šárka

1.místo

s postupem do krajského kola

středa, 28.2.2018 soutěž ve hře na žesťové dechové nástroje
ZUŠ Přerov
kategorie 2.2.2. Hra na trubku
Zdráhala Petr

2.místo

výsledky krajského kola
středa, 28.3.2018 – ve hře na dřevěné dechové nástroje
ZUŠ Hranice
kategorie 2.1.1. Hra na příčnou flétnu – kategorie III. (do 10 let)
Prečová Šárka

2 .místo

Gratulujeme všem žákům k umístění a učitelům k výsledkům s žáky.

Informace pro občany

Čtvrteční odpoledne 22. dubna jsme v knihovně opět tvořili
velikonoční dekorace. Jako první přiběhly děti a hned se vrhly
do práce. Začali jsme vyrábět pilinové hlavy s trávou, zajíce ze
zbytků koberce, květinový košíček s vajíčky, papírové zajíce,
proutěné srdce nebo zajíce na dveře. Kluci si vyzkoušeli jak
se plete pomlázka. Odpoledne uteklo velice rychle a všech
16 návštěvníků tvoření odcházelo s úsměvem a radostí nad
svými výtvory.
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