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Slovo starosty
V Potštátě dne 29.9.2018
Vážení spoluobčané,
Jako každý rok děkuji všem, co se podíleli na uspořádání akce Ukončení prázdnin,
místním občanům, místním spolkům, zaměstnancům města a podnikatelům, kteří
akci podpořili nejen finančně, ale i svou
účastí např. na fotbalovém turnaji o putovní
pohár Města Potštát. Akce se i přes nepřízeň
počasí vydařila. Část výtěžku bude věnován
škole a našim dětem.
Tak jako v Lipné, Kyžlířově a Boškově
byla dokončena výměna veřejného osvětlení i na Potštátě, za podpory
Ministerstva průmyslu a obchodu. Nezapomínáme ani na místní část
Kovářov, již se pracuje na energetickém posudku. Po dokončení bude
podána žádost o dotaci.
Byly zahájeny práce na podporovaném bydlení. Z důvodu vyššího
hluku na stavbě i o víkendech žádám občany o schovívavost, již se objevily první stížnosti. Práce jsou prováděny od brzkých ranních hodin.
Při nedodržení termínu může být firma penalizována a město by řešilo
problémy s Ministerstvem pro místní rozvoj. Buďme rádi, že se povedlo
vybrat firmu, která je ochotna práce provádět v takovém nasazení.
Fotbalové hřiště se nám povedlo vylepšit o nové střídačky. Startovací plocha pro hasičský sport byla opětovně upravena asfaltovým povrchem a rozšířena dle požadavků závodníků. Sloupy na novém parkovišti u hřiště byly osazeny novým osvětlením. Práce na oplocení hřiště se
protahují z důvodu nedostatku materiálu, ale již brzy bude hotovo. Pro
FK Potštát byly firmou přislíbeny nové fotbalové míče.
Bude provedeno výběrové řízení na výměnu již dosluhujících oken
na bytovém domě č.p. 18. O této investici rozhodne již nové zastupitelstvo.
Stále se snažíme získat do vlastnictví pozemky a budovy potřebné
k rozvoji našeho města od VLS formou směny. Jedná se o pozemky a
stavby např. okolo zámku, pozemky u bytovky naproti ZŠ a bytovky v
Kyžlířově, část pozemku potštátského hřbitova, chodníky atd.. Jedná se
o pozemky a stavby v hodnotě několika miliónů. Došlo k velkému posunu v jednání, snad se vše zdárně podaří dořešit.
Konečně jsme se dočkali dokončení prací na komunikaci II. třídy.
Dne 18.9.2018 jsme slavnostně přestřihli pásku s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Ing. Janem Zahradníčkem. Jsem rád, že se mé
mnohonásobné schůzky a písemné urgence na špatný stav komunikací
vyplácí. Jen nesmíme v urgencích polevit!! Také se ještě letos dočkáme
opravy komunikace směrem na Hranice. Tímto chci poděkovat Olomouckému kraji, zaměstnancům Správy silnic Olomouckého kraje za
to, že na nás nezapomínají. Řidičům přeji klidnou a bezpečnou jízdu po
nově opravených komunikacích.
Na lesní cestu v katastru Lipná v hodnotě 3.767.164,-Kč jsme měli
kontrolu z Ministerstva zemědělství. Zda bylo vše provedeno dle smlouvy, projektu a podmínek dotačního titulu SZIF. První kontrola proběhla
úspěšně.
Byly vylepšeny další místní komunikace zaválcováním asfaltového
recyklátu v místní části Lipná, na Potštátě v ulici Oderská, Hřbitovní a na
Padesáti Lánech. Cest a uliček je opravdu mnoho, práce probíhají postupně. Pokračovat se bude v příštím roce.
U Kyžlířovské kapličky a na cestě mezi Kyžlířovem a Partutovicemi
byly zrestaurovány dva kamenné kříže. Další části našeho okolí, na které
můžeme být pyšní.
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A ještě více můžeme být pyšni na dokončenou obnovu fasády našeho zámku. Práce
neprobíhaly jednoduše, pracovníci se potýkali s velkými nerovnostmi kamenného zdiva, a tím i velkými nánosy omítkové směsi.
Vše se nakonec povedlo a po mnoha letech
se může Potštátský zámek důstojně přidat k
dominantním památkám našeho města.
Začala topná sezóna. Udržme si na Potštátě čistý vzduch, chraňme své zdraví a
životní prostředí! Přemýšlejme, čím topíme,
děkuji.
Váš starosta René Passinger

Z městského úřadu

Jako každý rok i letos jsme prvňáčky i
s rodiči, ředitelem školy a třídní učitelkou
slavnostně přivítali na zámku. Než zasedly děti poprvé do školních lavic, přivítal je
starosta města na zámku. Popřál jim hodně úspěchu při učení se nového a třídní
učitelce spoustu trpělivosti.

Slunné září se změnilo v pravé babí léto. Za námi jsou horké
dny s neodbytnými komáry, utichl halasný luk prázdnin. Pole jsou
prosta obilí a po strništích pofukuje osvěžující vánek. Zemědělcům
zbývá jen sklidit brambory a kukuřici na siláž.
V lese myslivec potká jen houbaře, většinou důchodce, kteří se
šoulají lesem bez kraválu s očima upřenýma na zem, aby jim neunikl hříbek a nic z té krásy, kterou přináší pozdní léto. Rána s mlžným oparem, kdy na stvolech trav se blýskají perly rosy zavěšené
na jemných pavučinách. Pro myslivce je toto období nejkrásnějším
časem v roce. Končí doba lovu srnce, střílí se intenzivně divočáci,
začíná jelení říje, která vrcholí na svátek svatého Václava.
Naše potštátská honitba hraničila s vojenským prostorem. Oni
měli lesy, my zase pole, do kterých za soumraku vycházela zvěř,
aby se napásla. Nad ránem se vracela do houštin u vojáků. Pochopitelně že za sebou zanechávala značnou škodu na bramborách či
obilovinách. Myslivci se snažili tlumit tyto škody odstřelem černé
zvěře, kterou je povoleno střílet i v noci. I když jsme tehdy, myslím tím dobu před třiceti lety, měli již dalekohledy a puškohledy s
antireflexní vrstvou, která umožňovala vidět i za nočního šera, co
bychom holým okem neviděli, musel si myslivec být stoprocentně
jistý, na co střílí. Vystřelenou kulku do hlavně nevrátíš. Tak to je i
mysliveckém zákoně. Tolik na úvod mého vyprávění.
V zářijový podvečer, jsem šoulal po Milovanské cestě k lánu
brambor, který navštěvovali divočáci a tropili tam velké škody. Rychle se stmívalo a já přikládal co chvíli dalekohled k očím a sledoval
pole před sebou. A hle, jsou tu! Asi sto metrů v poli jsem spatřil tři
černé skvrny. Prasata! Sestoupím do příkopu u silnice a po kolenou
se plazím k 20 metrů vzdálené třešni. Již jsem u ní. To by mělo stačit.
Pomalu se zvedám a přikládám dalekohled k očím. Jsou tam.
Dávám kulovnici do ramene a hledám v dioptriu kus na který budu

střílet. Už ho mám, avšak co to, divočák se vztyčil na zadní běh do
velikosti medvěda. Medvěd, to snad ne, kde by se tu vzal. Je to
člověk! Kulovnice je položena na zem, já usedl vedle ní a celý se
rozklepal v představě, co se mohlo stát.
Trvalo mi to hodnou chvíli, než jsem se jak tak sebral. Zvedl
jsem se, kulovnici hodil na rameno a šel jsem k lidem, kteří o mně
neměli ani tušení. Kopali brambory a dávali je do připraveného
pytle. Klasický polní pych. Byla to rodina z Potštátu, mí známí, a
tvářili se hodně překvapeně, když jsem jim řekl, že jsem si je spletl
s divočáky. Raději jsem se ani nezmínil o tom, že jsem měl jednoho na mušce. Sbalili pytle, naložili na připravený vozík a pádili k
Potštátu. Já za nimi. Bylo po lovu a já ten večer neusnul.
Druhý zážitek je úsměvnější. Rovněž se týká polního pychu,
který provozovalo hodně občanů, řídících se aktuálním heslem
té doby: Kdo nekrade, okrádá svou rodinu. Šel jsem k večeru kolem pole s kukuřicí, která byla již obsečena. Slunce zapadalo za
Hartu a já měl u nohy na vodítku svého psa Kodla. Pes začal být
neklidný a táhl mě do porostu kukuřice. Něco tam asi je, pomyslel jsem si a pustil psa z vodítka. Pes vběhl do porostu a po chvíli
začal vydávat. Sundal jsem kulovnici z ramene, odjistil pojistku
a čekal, co mi pes natlačí. To již jsem slyšel lámání stvolů, štěkot
psa a to vše přímo na mě. Jaké bylo mé překvapení, když se z
kukuřice vyřítila starší paní s ruksakem nalámaných klasů, s Kodlem v patách.
Když mne uviděla, strnula jak Lotova žena, že jí i ruksak spadl
na zem. Odvolala jsem psa, a poněvadž paní znám a vím, že nevynech jediný kostel, tak jí pravím: Milá paní, v desateru je i nepokradeš. Dnes má ta milá paní 85 let, těší se dobrému zdraví a
nevynechá žádnou mši svatou, jen Kodl je v psím nebi.
Karel Šustek
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Základní umělecká škola

3.10.2018

Koncert lovecké hudby
Teplice nad Bečvou, Sanatorium Janáček,
19.15 hodin
7.10.2018
Hubertská mše
Dvorce, 10.00 hodin
8.10. – 12.10.2018 Reciproční výjezd žáků a pedagogů
Ukrajina, Zakarpatská oblast
- Užhorod a Slovensko, Liptovský Hrádok
13.10.2018 Hubertská mše
Velký Újezd, 10.30 hodin
13.10.2018 Evropská myslivecká pouť
Dub nad Moravou
321.10.2018 Hubertská mše
Velká Bystřice, 10.00 hodin
24.10.2018 Slavnostní koncert k 100. výročí
vzniku Československa
Potštát, sál zámku, 18.00 hodin
4.11.2018
Hubertská mše
Špičky, 10.30 hodin
11.11.2018 Hubertská mše
Hustopeče nad Bečvou, 8.00 hodin
23.11.2018 Výstava Betlémů – vernisáž
Hranice, Galerie M + M , 16.00 hodin
13.12.2018 Koncert v adventním čase
Potštát, sál zámku, 18.00 hodin
20.12.2018 Koncert v adventním čase
Střítež nad Ludinou, jídelna ZŠ a MŠ, 18.15 hodin
Těšíme se na setkání s Vámi!
Jana Kozubíková, ředitelka školy
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Z naší školky

Stalo se již tradicí, že závěrem
každého školního roku uspořádáme pro děti z obou tříd MŠ
oslavu s pasováním školáků. Po
přivítání a zazpívání našich nejoblíbenějších písniček jsme si
vyslechli představení všech dětí,
které po prázdninách nastoupí
do první třídy. Každý předškolák
popovídal kamarádům, na co se
do školy těší, jakou aktovku má
připravenou a také co se mu ve
školce líbilo a s jakými kamarády
či hračkami si nejraději zahráli.
Následovalo pravé pasování na
školáky a předání balíčků s pomůckami do školy a všechny děti
obdržely pamětní listy, ve kterých
paní učitelky pochválily vše, co se
školkáčci naučili a v čem vynikali.
Po dovádění a tancování následovalo pohoštění se zmrzlinovým
pohárkem a v závěru na rozloučenou předal Davídek všem kamarádům krásné balónky. Loučení se
školním rokem se nám moc líbilo
a přejeme všem dětem v novém
školním roce 2018/2019 krásné
zážitky ve škole či školce a také rodičů spoustu radosti ze svých dětí!
Za MŠ zaslala
Martina Kuchařová

Po prázdninách nás všechny přivítaly krásně vymalované
chodby i šatna a největším překvapením bylo díky panu řediteli
Mgr. Karlu Machylovi a jeho iniciativě zapojit MŠ Potštát do projektu Šablony 2 získání prostředků na přijetí chůvy k nejmenším
dětem do třídy Sluníček. Od září jsme tak
přivítali ve školce paní Marii Jelokovou,
díky níž budou mít děti mladší 3 let snazší
adaptaci na dětský kolektiv a zvýší se tak
jejich bezpečnost hlavně při vycházkách.
Děti v září přivítaly všechny paní učitelky
spolu s chůvou a díky paní domovnici Maléřové také krásně čisté a voňavé prostředí.
Paní učitelky připravily dárečky a výzdobu
tříd a školní rok mohl začít. Pro některé nejmenší děti sice s troškou slziček, ale ty se
rychle ztratily díky novým hračkám, zpívání, tancování i pohádkám! V průběhu září
dojde k modernizaci internetových stránek
ZŠ a MŠ. Prosíme tedy o strpení, než opět

začnou bez chybiček fungovat. Do té doby se můžete informovat
o dění v naší školce na stránkách facebooku. Zde máte možnost
nahlédnutí také do fotogalerie.
Za MŠ zaslala Martina Kuchařová
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Z naší školy

Zatímco v předchozím čísle zpravodaje
jsem psal hlavně o tom, co ve škole plánujeme, nyní vás chci seznámit s tím, co se
podařilo. Ne všichni byli na prvním setkání
rodičů, které se uskutečnilo 12. září a proto
tedy popořadě. Díky malířské firmě pana
Krále prokoukly v nových méně tradičních
barvách především komunikační prostory chodeb a to od vstupu do budovy až
po naši mateřinku. Šatna mateřské školy,
družina a také třída nejmenších žáčků září
novou barvou, podobně jako nevzhledná
dřevěná obložení na chodbě 1. stupně. Nahrazením starých žárovkových svítidel na
chodbě před žákovskou knihovnou je jen
začátkem další výměny, která je před námi
ve třídách 2. stupně. Renovačním nátěrem
byly opatřeny vstupní dveře, prostoru za
nimi pomohly i nátěry čelních stran schodů a na schodištích i nové nátěry stupaček
a zábradlí. Nejen výuka informatiky může
od začátku školního roku probíhat v počítačové učebně vybavené třinácti novými repasovanými počítači a monitory. Potřebný počet žákovských míst v učebně máme
díky panu L. Perničkovi, který chybějící lavice vyrobil a sestavil bez nároku na odměnu. Velkou radost mám osobně z revitalizace školní zahrady. Odstranění některých
dřevin a celkové prosvětlení, dle mého
mínění, prostoru velmi pomohlo a setkalo
se v převážné míře s kladnými ohlasy. Jen
technické obtíže způsobily, že jsme až po
zahájení výuky přistoupili k rekonstrukci
chodníku, schodů do areálu školy a vstupu
do budovy. V rekordně krátkém čase a s
obdivuhodným nasazením však pracovníci firmy Presbeton Olomouc odvedli svoji
práci na jedničku s hvězdičkou. Starý chodník, nevzhledné schody i stříhaný živý plot
jsou pryč a do školní zahrady i samotné
budovy vstupujeme po novém. Díky panu
školníkovi V. Chramostovi máme opraveny
také špalety kolem zárubní vstupních dveří. Zbývá osadit kované zábradlí a nahradit
nejvíce poničená plotová pole. I na tom se
však pracuje, výheň mistra kováře J. Otáhala již žhne a z železa se pod údery jeho kladiva rodí nové krásné dílo. Starý živý plot
bude ještě na podzim nahrazen novým,
méně náročným na údržbu. Jistě jste také
před bytovkami na Školní ulici zaregistrovali krásný pískovcový balvan dovezený z
lomu ve Výklekách. Zásluhou pana Wilhel-
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ma z Kovářova tak bude prostor před školní budovou a dětské hřiště obohaceno o
nový krásný prvek.
Abychom si i v tomto školním roce
mohli pochutnávat na obědech v naší
školní jídelně, bylo v kuchyni vyměněno
staré nefunkční zařízení. Nový sporák, lednice a ohřívací vana jednak usnadní práci
paním kuchařkám, ušetří však i energii. V
kotelně byly opraveny rošty v obou automatických kotlech a novými topnými
spirálami byl osazen také hlavní bojler,
který dodává vodu do celé školy. Návštěvníci se již budou do budovy dostávat díky

Číslo 5
novému jednoduššímu vchodovému komunikátoru. Snad i další drobné změny
přispějí ke spokojenosti žáků, pracovníků
a návštěvníků školy. Konec prázdnin byl
však i ve znamení pedagogických příprav,
opravných zkoušek, chystání pomůcek,
tříd, kabinetů, porad a plánování. Vše se
nakonec podařilo zvládnout. Nesmím
zapomenout, že zapojení do projektu
Šablony umožní škole po dobu dvou let
zaměstnávat chůvu, která již od začátku
září pomáhá paním učitelkám v mateřské
škole s nejmladšími dětmi.
To, že jsme mohli v pondělí 3. září za-

V sobotu 25. srpna proběhl na Potštátě v pořadí již třetí ročník
ukončení prázdnin pro děti z širokého okolí, tentokráte v balónkovém duchu a přilákal na potštátské hřiště děti i dospělé nejen
z Potštátu. Dopoledne se neslo ve znamení fotbálků, které odehrálo 9 družstev reprezentujících místní firmy a organizace. Po urputném boji si vavříny vítězství odneslo družstvo Tesařů, které ve
finále porazilo SDH Kyžlířov. Bronzovou příčku obsadilo družstvo
Hospůdky u Hrocha. Od jedné hodiny odpolední pak plochu hřiště zaplnily desítky dětí, které soutěžily v rozličných disciplínách
vyžadujících postřeh i zručnost. Střelba ze vzduchovky i luku,
hody míčem na koš, jízda zručnosti na koloběžce, lovení „kaprů

Potštátský zpravodajj
hájit provoz a výuku, je zásluha všech pracovníků školy, provozních i pedagogických. Patří jim za to moje poděkování. Za
podporu a pomoc musím poděkovat také
panu starostovi R. Passingerovi a zaměstnancům Městského úřadu Potštát. Nejen
na poli provozu, ale i výuky a komunikace je celá řada věcí, které potřebujeme a
chceme zlepšit. Věřím, že se to bude dařit,
možná pomaleji než bych chtěl, ale díky
úsilí spolupracovníků, s podporou zřizovatele a vás občanů můžeme věci postupně měnit.
Karel Machyl

z rybníka“ a jiné disciplíny dokázaly rozsvítit dětské oči a udělaly
radost i jejich rodičům. Odpoledne bylo zakončeno fotbalovým
zápasem mezi týmy Potštátu a Tovačova, kde sice potštátští prohráli, ale v očích dětí se staly všichni organizátoři vítězi. Večerní
zábava pak zakončila vydařený den, na který budou vzpomínat
všichni zúčastnění. Poděkování patří nejen všem organizátorům a
sponzorům akce, ale i těm, kteří svou návštěvou podpořili vydařenou akci pořádanou již tradičně na podporu dětí Základní školy a
Mateřské školy Potštát.
Za žáky a pracovníky školy
Karel Machyl
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Ze spolků

V sobotu 6. září 2018 se uskutečnil
„Podzimní pohár mládeže v lovu ryb udicí o Hastrmanův škrpál“, který se konal na
dobře zarybněném soukromém revíru
Harta u Potštátu, který obhospodařuje
Spolek Rozvoj Potštátska. Hlavním pořadatelem akce byla místní organizací Českého
rybářského svazu Hranice.
Do závodu se přihlásilo celkem 25 závodníků, z toho 4 dívky. Nejmladším závodníkem byl teprve čtyřletý Jakub Žůrek
z Oder. Při ranním nástupu proběhlo seznámení s pravidly a organizací závodu. Po
rozchodu na místa byl závod zahájen.
Soutěže se zúčastnili děti a mládež od
4 do 15 let, které mezi sebou bojovali o
nejlepší umístění, to znamená kdo „naloví“
co nejvíce bodů (co cm to bod). Účastníci
závodu také bojovali o cenu za největší
ulovenou rybu. Dodržování pravidel kontrolovala a měření úlovků prováděla komise
rozhodčích složená s členů místní organizace Českého rybářského svaz Hranice.
Termín závodu byl vybrán dobře, protože po kalamitě způsobené nedostatkem
kyslíku ve vodě a následném hynutí ryb,
byly obavy, zda se vůbec něco chytí. Záběry ryb, ale na sebe nenechaly dlouho čekat.
Mezi nejčastěji lovené ryby patřily plotice,
cejni a samozřejmě také kapři. Po dvou a
půl hodinách bylo ukončeno první kolo
závodu. Pro závodníky byla připravena
svačinka. Při „taktické poradě“ se jednotliví
závodníci rychle posilnili a honem zpět k
vodě. Po dalších dvou a půl hodinách bylo
rybářské klání ukončeno.
No a jak to dopadlo?
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Ve starší kategorii (13 až 15 let) vítězil
Vojta Hendrych (Odry) se ziskem 700 bodů
za 23 ulovených ryb. Na druhém místě se
umístil Jiří Novobilský (Potštát) se 201 body
za 4 ulovené ryby a místo třetí obsadila Veronika Csonková (Hranice) se 191 body za
7 ulovených ryb.
V mladší kategorii (4 až 12 let) se na
místě prvním umístil Tomáš Matějka (Drahotuše) se ziskem 461 bodů za ulovení
14 ryb. Místo druhé obsadil Hynek Hlobil
(Hranice), který ulovil 18 ryb, za které získal
457 bodů. Na místě třetím skončil Jakub
Kaniecký (Hranice) se ziskem 328 bodů za
ulovení 10 ryb.
Cenu za největší ulovenou rybu si přišel převzít Jan Zlámala (Potštát) za ulovení
kapra o délce 62 cm. Dále komise rozhodčích rozhodla o udělení zvláštní ceny, maskota závodů sošky hastrmana, Emě Syptákové z Hranic, která ulovila svou první rybu
v životě.

Jak už to tak při závodech chodí, tři závodníků nechytilo ani „šupinu“, ale ani tito
neodešli s prázdnou, od pořadatelů obdrželi drobný dárek za snahu.
Závodníci celkem ulovili 126 kusů ryb
o celkové délce 3886 cm. Po předání hodnotných cen, které věnovala do závodu
místní organizace Českého rybářského
svazu Hranice, se organizátoři s mladými
rybáři rozloučili. Pak, jak na začátku dne
ředitel závodu slíbil, začalo o „přesně“ půl
druhé pršet. Pro organizátory závodu je
potěšující, že tyto podzimní závody jsou již
považovány za tradiční a zúčastnili se jich
mladí rybáři i z Vítkova a Oder.
Místo poděkování:
Všichni pořadatelé, kteří se na zdaru
této pěkné akce podíleli, si odnášejí příjemný hřejivý pocit, že umožnili dětem
a mládeži aktivně strávit příjemný den v
krásné přírodě.
Za pořadatele Ing. Miroslav Pazlar
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