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Slovo starosty
V Potštátě dne 5.12.2018
Vážení spoluobčané,
Blíží se konec roku a s ním i vydání posledního letošního zpravodaje. Rád bych Vás
informoval o tom, jak pokračujeme v naší
práci.
Děkujeme všem voličům, kteří se zúčastnili komunálních voleb do zastupitelstva.
Děkujeme za podporu a hlasy. Zastupitelé
složili slib, který bezezbytku určitě splní.
Ke 100. výročí založení České republiky
jsme zasadili Lípu republiky u nově vybudovaného památníku v podzámčí. Kéž nám a
příštím generacím připomíná naši historii a
svobodu.
Na městském úřadě došlo k výměně
pracovnice podatelny, která je zároveň kulturní referentkou a správcem poplatků města Potštát. Za Lucii Malinovou, která odchází
na mateřskou dovolenou, nastoupila paní
Alena Peňazová Přikrylová.
Byla dokončena rekonstrukce hrobky
rodiny Desfours – Walderode. V hrobce jsou
uloženy 3 cínové rakve a dvě dřevěné. Rakev
paní hraběnky byla bohužel rozpadlá. Pozůstatky byly exhumovány a důstojně uloženy v prostorách hrobky. Děkuji za pomoc
zaměstnancům města, pohřební službě
Quickoad, Františku Passingerovi a Pavlovi
Klabačkovi, kteří se podíleli na pracích při
rekonstrukci. Díky patří také paní Olze Svobodové za darování porcelánového anděla,
který nahradil rozbitého na pomníku vedle
hrobky.
Cestující se dočkali nové zastávky u Kaple v Lipné a na točně v Boškově. Byl bych rád,

kdyby si občané vážili nových věcí a ne je
úmyslně poškozovali jako např. zastávky v
podzámčí. Tímto apeluji na všímavost občanů ke svému okolí. Prosím, nebuďte lhostejní k vandalismu, chceme přece žít v pěkném prostředí! Děkuji těm, kteří již díky své
pozornosti upozornili na vandaly rozbíjející
zastávky, již jsou řešeni policií ČR.
Do konce roku budou vyměněna okna
na bytovém domě č.p. 18., rohový dům na
náměstí. Pro větší úsporu energií v tomto
domě byly vybrány okna s izolačním trojsklem.
Odkoupením jsme získali pozemky ve
vlastnictví soukromé osoby zasahující do
fotbalového hřiště. Pozemky mají celkovou
výměru 4 309 m2 a nachází se na nich stavba stodoly. Do budoucna již nehrozí majetkoprávní spory při rekonstrukci fotbalového
hřiště.
Po jednání se SSOK byla přislíbena oprava ulice Milovanská okolo nové výstavby rodinných domů. Snad se dočkáme lepší cesty.
Podali jsme žádost o dotace na cyklostezku Potštát – Harta – Boškov. Cyklostezka
je již stavebně povolena. Byl jsem na jednání v Praze na SFDI (státní fond dopravní infrastruktury). Při ústním jednání byla dotace přislíbena. Nyní řešíme složitou přeložku,
kterou vyžadují telekomunikace. Snad se
povede tento problém vyřešit i bez nákladných prací, které přeložení vyžadují.
Práce na podporovaném bydlení pro
seniory zdárně pokračují. Kdo má zájem,
může stále podávat žádost o toto bydlení.
Žádost je k vyzvednutí na podatelně měst-

2015
• Restaurování sousoší Kalvárie: sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Sarkander a kamenný kříž na Bočkově náměstí.
• Na Potštátské slavnosti 2015 byla získána dotace.
• Byl zakoupen traktorek na sečení - české výroby Starjet 4x4, s
možností připojení různých adapterů včetně příslušenství na
zimní údržbu.
• V sálovém výčepu byla provedena rekonstrukce povrchu podlahy, odpadů, přívodu vody, osazení nového topení a výměna
výdejního pultu.
• Ze Státního fondu životního prostředí jsme získali dotaci na
opravu školní jídelny, o kterou jsme žádali. Kromě nové fasády,
oken a zateplení střechy jsme vyměnili i podlahovou krytinu v
jídelně za nové PVC, vnitřní prostory byly vymalovány.
• Dotace na nákup nákladního automobilu včetně šesti kon-
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ského úřadu.
V
tomto
zpravodaji bych
Vás rád informoval o vykonané
práci,
kterou
jsme před volbami v roce 2014
slibovali ve volebním programu. Nechám na posouzení
Vás, zda se nám podařil náš program splnit.
Za mne chci poděkovat celému minulému
zastupitelstvu za dobře odvedenou práci,
opozici za kladné připomínky. Zastupitelstvo vyřešilo spoustu vleklých problémů týkajících se pozemků, stavebních pozemků,
přístupových komunikací. Hlavně proto, že
panovala většinová shoda napříč politickým spektrem, a to vše ve prospěch rozvoje
našeho města. Naše město a okolí se podařilo za podpory různých dotačních titulů
vylepšit a dobrými investicemi, např. koupi
objektů a pozemků navýšit jeho nominální
hodnotu. A o tom dále viz. níže pod tímto
článkem.
Na městském úřadě byla provedena
krajskými auditory průběžná kontrola úřadu. Opět musím poděkovat zaměstnancům
úřadu a zvláště Lence Maňákové za kvalitně
odváděnou práci. Audit proběhl bez nejmenší výtky, máme vše v pořádku.
Věřím, že Vás vánoční trhy na Potštátě
příjemně naladili na předvánoční shon a adventní čas. Přeji Vám všem pohodový konec
roku a krásné vánoce.
Váš starosta René Passinger

tejnerů a štěpkovače za traktor byla také kladně vyřízena, v
celkové výši 90% uznatelných nákladů.
Oprava chodníku u hlavní autobusové zastávky v podzámčí
Podařilo se nám revitalizovat park pod horním kostelem.
V obci Lipná ve výletišti byla opravena střecha na podiu pro
vystupující, uprostřed vesnice bylo osazeno nové dětské hřiště.
V obci Kyžlířov byla opravena kaplička.
V obci Boškov byly nainstalovány nové reproduktory rozhlasu.
V Kovářově bylo osazeno nové dětské hřiště.
K první etapě výměny autobusových zastávek došlo v podzámčí a v Kovářově.
Byly opraveny kapličky na pozemcích Města Potštát v Lipné,
Kovářově a na Padesáti Lánech.
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Asfaltová komunikace Boškov, Kouty až po Středolesí
Vybudována vyhlídka s posezením Boškov (bývalý větrný
mlýn)
Zřízení internetové přípojky a poplašného zařízení na fotbalovém hřišti.
Na bývalém kině jsme opravili staticky narušenou zeď
V bytovém domě č.p. 18 byly vyměněny radiátory za nové,
včetně úspornějšího čerpadla.
Opravy v bytech: běžné opravy cca 211 000 Kč
Výsadba cca 10 000 stromků v obecních lesích

2016
• Úprava sálu – vymalovali jsme a vyměnili osvětlení a zrcadla
• Rekonstrukce prostor kanceláře starosty
• Oprava komunikace u horního kostela
• Vybudování dětského hřiště na Kyžlířově.
• Oprava místních komunikací v ulici Lesní a Zahradní.
• Osazení nových zastávek v podzámčí
• Úprava pozemku a výsadba stromů u hlavní autobusové zastávky
• Nová studna a kanalizace na hřbitově Potštát, která je plněna z
okapových svodů kostela.
• Zakoupení posilovacích strojů do posilovny.
• Rekonstrukce chodníků okolo náměstí za podpory Olomouckého kraje.
• Vykácení břehu pod náměstím a osazení novými dřevinami.
• Nová zastávka u pekárny a v podzámčí.
• Opraven chodník u pekárny a před zastávkou
• Výmalba chodeb zámku a zavěšení paroží
• Částečná výměna reproduktorů místního rozhlasu.
• Oprava kanalizace u zámku
• Vybudování vodovodu u nové zástavby na Milovanské ulici
• Rozšíření veřejného osvětlení u nové zástavby a na Padesáti
Lánech
• Oprava sakrálních památek 2x na Padesáti Lánech a 1x u Milovanské cesty
• Získali jsme pozemky pod a okolo haly (u benzinové stanice
Potštát).
• Oprava hodinového stroje
• Příprava projektu na ,,Podporované bydlení“
• PD bytový dům čp. 23
• Opravy v bytech: běžné opravy cca 85 000 Kč
• Výsadba cca 100 000 stromků v obecních lesích
2017
• Získali jsme pozemky pod bytovým domem č.p. 120
• Nové oplocení hřbitova
• Vodovod Lipná
• Oprava fasády západní strany zámku vč. částečné opravy střechy a výměny všech svodů, okapů a sněhových zábran
• Obložení pódia na zámeckém sále
• Došlo k úpravě pozemku a výsadbě padesáti ovocných stromů různých druhů (třešeň, trnky, jabloň, hrušeň, jeřabina) v
ulici Milovanská nad obnoveným pomníkem.
• Opravili jsme odpočinkové přístřeší na Milovanech, Padesáti
lánech a Michalence.
• Výměna stávajícího veřejného osvětlení v místních částech
Boškov, Kyžlířov a Lipná.
• Vybudování druhé studny s kanalizací od svodů kostela na potštátském hřbitově
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Potštátský zpravodajj
V ulici Školní došlo k rekonstrukci chodníků a autobusového
stanoviště.
Oprava objektu tělocvičny a učeben, (zateplení střešní konstrukce, fasády, výměna oken a střešní krytiny).
Oprava cesty za Padesáti Lány od odpočívadla směrem k lesu
na Boškov.
Oprava místní komunikace v ulici Pod svahem.
Výměna oken druhého patra ZUŠ Potštát.
Osazení nové zastávky u ZŠ a MŠ Potštát.
Zakoupení budovy bývalé úpravny vody u Harty.
Získali jsme do našeho vlastnictví vodní tok (Kovářovský potok) a pozemky kolem něj.
Získání pozemku kolem Hasičské zbrojnice v Lipné.
Nový ukazatel rychlosti pod Potštátem v Hranické ulici.
Dokončení projektu a podání žádosti na ,,Podporované bydlení“
Výměna rozvaděče + elektroopravy dům čp. 8
Opravy v bytech: běžné opravy cca 176 000 Kč
Výsadba cca 110 000 stromků v obecních lesích

2018
• Prodej osmi stavebních pozemků v ulici Milovanská u hřbitova.
• Oprava hlavní cesty od vodní nádrže Harta až na hranici Moravskoslezského kraje směr Odry (vybudování nových přechodů a osvětlení).
• Obnova hrobky rodiny Desfours – Walderode.
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Získání dotací na slavnosti ve výši 100 000 Kč
Výstavba podporovaných bytů, zatím uhrazeno 7 584 000 Kč
Opravy zámek – výměna radiátorů v přízemí, sanace omítek a
jejich výmalby.
Oprava jižní strany fasády zámku.
Terénní úpravy na fotbalovém hřišti – zvětšení, srovnání,
oplocení, vyasfaltování části plochy, vybudování parkoviště,
položení nového elektrického kabelu.
Zhotovení lesní cesty v katastru Lipná středem lesa v délce
cca 800m.
Restaurování kříže u kapličky v Kyžlířově a kříže v poli směrem
na Partutovice.
Elektro přípojka, osvětlení, přístřešek, zvětšení plochy na hřišti v Kyžlířově.
Vylepšení místní posilovny - topení, oprava dveří a omítky,
dokoupení nového posilovacího stroje.
Jednotce sboru dobrovolných hasičů byla pořízena nová,
plně vybavená hasičská cisterna značky Scania.
Oprava a natření fasády hodinové věže.
Dosadba 40 ks ovocných stromů různých druhů v ulici Milovanská.
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Výsadba 50 ks ovocných stromů různých druhů (třešeň, trnky,
jabloň, hrušeň, jeřabina) okolo staré Kyžliřovské cesty.
Oprava mostu a cesty za fotbalovým hřištěm k rekreačním
chatám
Výměna stávajícího veřejného osvětlení na Potštátě
V místní části Boškov, Lipná, na Potštátě, v ulici Oderská, Hřbitovní a na Padesáti Lánech byla upravena místní komunikace
vysypáním a zaválcováním asfaltového recyklátu.
Byly pořízeny nové střídačky na fotbalovém hřišti.
Byla domluvena a opravena komunikace směr Hranice.
Oprava schodů a chodníku před ZŠ – MŠ
Odkoupení pozemků u hřiště včetně stavby.
Odkoupení pozemku pro výstavbu čistírny odpadních vod
Oprava 3 bytů Bočkovo nám. 8

•
•
•

Prosinec 2018
Výměna oken na bytovém domě č.p. 18
Opravy v bytech: běžné opravy cca 135 000 Kč
Výsadba 30 000 stromků v obecních lesích

Za veškerou prací se schovává spousty schůzek, jednání, zařizování, projektových dokumentací, výběrových řízení a přesčasových hodin, které nejsou vidět. Myslím si, že se za první volební
období nemusíme stydět. Práce se udělalo víc než dost. Snažil
jsem se všem vyjít vstříc, i když rozpočet města není bezedný.
Práce se provádí postupně, nejde vyhovět hned všem. Snad si
pracovní elán a nasazení udržíme i nadále a budeme pokračovat
ve zvelebování našeho Města.
Celkové získané dotace za volební období 2014 – 2018
byly 32 067 197 Kč.

Z městského úřadu

Jako každý rok i letos Městský úřad Potštát
pořádal 2.11.2018 přátelské posezení se seniory.
Společenské odpoledne zahájil ve 14,00 hodin
proslovem pan starosta René Passinger.
O kulturní program se postaraly děti ZŠ a MŠ
Potštát, ZUŠ Potštát, k tanci a poslechu zahrála
dechová hudba Hraničáci. Posezení se zúčastnilo
69 seniorů, pro které bylo připraveno malé občerstvení a byly jim předány dárky od MěÚ Potštát. Všichni, kteří odpoledne organizovali, věří, že
se senioři dobře bavili a již se těší na další setkání.

1.12.2018 proběhla akce Předvánoční odpoledne, které pořádal MěÚ Potštát. Slavnostní odpoledne zahájil svým proslovem pan starosta René Passinger, všechny přítomné přivítal a popřál příjemné odpoledne, krásné Vánoce. O kulturní vystoupení se postarala ZŠ a MŠ
Potštát, a Chrámový sbor, zazněly známé koledy a všichni přítomní si mohli zazpívat. Předvánoční odpoledne pokračovalo v sále zámku, kde byl připraven bohatý program pro děti.
Děti se výborně bavily pod vedením pana Ivo Opletala a jeho kolegů, kteří předvedli
Mikulášskou show. V prostorách zámku a před zámkem nabízeli prodejci vánoční ozdoby,
drobné dárky, knihy a bohaté občerstvení. Krásná tečka tohoto odpoledne bylo rozsvícení
vánočního stromu a osvětlení zámku, které sponzoroval ČEZ.

I letos na prkna potštátského podia zavítal Divadelní spolek
Tyl z Drahotuš. Tentokrát se nám herci představili v komedii Bezkontaktní ženy od Marie Janíčkové.
Děj se odehrával na farmě Jedlovnice, kde inženýrka Sisa spolu s inseminátorem Edou dokončuje převratný vynález. Někdo
však skupuje farmy i pozemky v okolí a chce odkoupit i tuto malou farmu, kde pracuje několik manželských párů. Všichni muži
pracující na farmě postupně podléhají nátlaku, ale ženy vezmou
spravedlnost do vlastních rukou.
Děkujeme divadelnímu souboru za příjemně strávený sobotní
večer. Podle spokojeně odcházejících diváků (cca 100 osob) věříme, že se komedie líbila. Těšíme se na další představení.
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Pro naladění předvánoční atmosféry pořádal MěÚ Potštát
„Pletení adventních věnců“, které probíhalo 22.11.2018 v zasedací
místnosti MěÚ Potštát. Pletení adventních věnců se účastnilo 20
žen a dětí a pod vedením profesionální aranžérky vyráběly vánoční dekorace.
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Z knihovny

Žáci 1. a 2. třídy se také v rámci projektu ,,Týden knihoven 2018“
přišli podívat do knihovny. I pro ně byl připravený kvíz na prověření
znalostí pohádek. Prvňáčci ještě nemohou znát všechna písmenka ,
tak jsme si otázky přečetli společně . Obrázky nám hodně napověděly správnou odpověď. Tentokrát odměna za zvládnutý kvíz byla razítka jednotlivých písmenek , a dvě hry na procvičování abecedy. Děti
razítka hned vyzkoušely a také mi namalovaly obrázky, ze kterých
jsme si hned udělala nástěnku a ještě mi zazpívaly krásnou písničku.
Na zpáteční cestu do školy dostaly pití a sladkou odměnu.
Snad se jim beseda líbila a rádi do knihovny zase příjdou.

Dopoledne přišli
žáci 3. + 4. třídy
do knihovny.
Beseda byla letos o
znalosti dětských
knih a pohádek.
Společně jsme
vyplnili kvíz , který
byl o názvech knih ,
jejich autorech
a hrdinech .

Děti znaly skoro
všechny správné odpovědi.
Za odměnu dostaly AZ KVÍZ,
dřevěnou stavebnici
a hrníčky s barevným pískem.
Než odešly podepsaly se
do kroniky a slíbily, že
si začnou knihy půjčovat.
Tak se budu těšit.
Knihovnice
Ladislava Maršálková

Z naší školky

Velice děkujeme paní knihovnici Ladislavě Maršálkové za výpravu do světa pohádek. Dětem se velice líbily hádanky, které se
snažily rychle rozluštit! Prohlédli jsme si různé ilustrace knih, zaposlouchali se do čtených pohádek a paní knihovnice pochválila nejen všechny školkáčky za své odpovědi, ale hlavně rodiče i
prarodiče, kteří pravidelně děti seznamují s literaturou. Velkým
překvapením pro všechny byly také dárky, které jsme dostali do
MŠ – hry, balónky, sladkosti i výtvarné pomůcky. Moc děkujeme
za krásné dopoledne strávené mezi knihami!!!
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V pondělí 15. října 2018 si děti z obou tříd MŠ prohlédly letošní úrodu na Dožínkách. Děti poznávaly ovoce a zeleninu a líbilo
se jim nabírání obilí starodávnou lopatou. Děkujeme rodinám
Klabačkových, Jahnových a paní Svobodové za krásný podzimní
zážitek.

Školkáčci z naší mateřinky mají velice rádi pozorování přírody,
motivované úkoly, netradiční výtvarné techniky a hlavně pohádky.
Všechny tyto aktivity jsme dětem nabídly v týdnu, který byl pojmenován Putování za lesním skřítkem. Děti z obou tříd pracovaly
s přírodninami – tvořily logické řady z ořechů a kaštanů, učily se
poznávat stromy a jejich plody, pojmenovávaly zvířata a zvládly
nelehké úkoly z pracovních listů. S využitím nových pohádkových
pomůcek (Veverka Čiperka, Tři medvědi a Budka) se učily převyprávět text a zvládly předmatematické úkoly. Poslední den týdenního projektu za dětmi zavítal do školky Lesní skřítek, který děti
z obou tříd vyzkoušel, co se naučily – třídily a poznávaly větvičky
stromů, pojmenovávaly obrázky zvířat, zpívaly písničky a zatancovaly skřítkovi jako veverky. Jako překvapení předal školáčkům
knížku lesních pohádek, ale k překvapení všech byla bez písmenek
i obrázků. Lesní skřítek proto vyzval děti, aby mu do knihy namalovaly a s pomocí rodičů také vymyslely a napsaly nějaké pohádky
o lese. Děti měly ze všeho velkou radost a to je to nejdůležitější!!!

Potštátský zpravodajj

Letošní podzimní strašidelné soutěžení nám do školky přičarovaly čtyři čarodějky. Po přípitku výborným lektvarem, který nám
umíchaly Natálka a Barunka jsme se vydali do tělocvičny, kde na
nás čekala spousta úkolů. Školkáčci, kteří se díky maskám proměnili ve strašidýlka se trefovali do zavěšených duchů, při lezení
na žebřiny hledali netopýry, krmili hada, házely škrpálem na cíl,
trefovali se do dýní, přitahovali pavouka na pavučině a prolézali
strachovým tunelem. Musíme pochválit nejen děti, které se moc
snažily a bylo znát, že se jim soutěžení velice líbí, ale hlavně si pochvalu zaslouží rodiče dětí, protože úplně všichni školkáčci měli
masku! Děkujeme také za spoustu dobrůtek, které děti vyhrávaly
za soutěžení. Přinesli nám je Alešek, Barunka, Jiříček, Martinka, Milošek, Natálka, Nelinka a Radimek.

Ve středu 3.10. se naše školka zapojila do projektu Nadačního
fondu Albert, který se zaměřuje na vzdělávání předškolních dětí
v oblasti zdravé výživy. Paní lektorka nám s pohádkou o Evičce a
Péťovi zajímavě povídala o jídle a jeho vlivu na zdraví člověka. Děti
zaujaly nejen barevné obrázky a příběhy s písničkami, ale hlavně
se samy zapojovaly do různých úkolů. V závěru si poskládaly zeleninové obrázky a na nich si pak pochutnaly!
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Z naší školy

Je tady další číslo Potštátského zpravodaje a tentokráte se chci se čtenáři podělit
o věci, které nejsou klasickou výukou, ale
spíše ji doplňují a duši žáka přesto rozvíjejí.
A to by mimoškolní činnost měla plnit.
Jsem velmi rád, že se nám od října podařilo rozběhnout několik zájmových útvarů. Téměř osmdesát dětí začalo navštěvovat celkem sedm zájmových kroužků.
Zatím asi největší zájem je o polytechnický
kroužek pod vedením pana L. Perničky, v
němž děti od 1. po 9. třídu tvoří a vyrábějí
dílka i díla především ze dřeva, poznávají jeho vlastnosti a rozvíjejí své estetické
cítění i jemnou motoriku. Věřím, že mnohým napomůže i s výběrem střední školy
a profesní orientací. V dalším z kroužků s
názvem Tvořivé ruce poznávají děti pod
vedením paní učitelky S. Adzimové vůni,
strukturu, taje a zvláštnosti keramické hlíny, kouzla barev a zažívají pocity radosti z
krásných výtvorů, které si zaslouží obdiv a
uznání. V rámci projektu Šablony pracují
děti také v kroužku environmentálním. Jak
již název napovídá je činnost kroužku zaměřena na poznávání přírody a její ochranu. Děti se tak společně s paní učitelkami
M. Jeřábkovou, S. Adzimovou a s paní I.
Dostalíkovou seznamují se světem zvířat i
rostlin, učí se poznávat přírodní souvislosti a zákonitosti. Z trochu jiného soudku je
kroužek pohybových her vedený paní učitelkou M. Hollasovou. Zde mohou děti z 1.
stupně ZŠ vybít svou energii v míčových
hrách a sportovních soutěžích. Byl jsem
rád, když se nám podařilo ve spolupráci s
DDM v Hranicích zahájit na počátku října
činnost kroužku karate, bohužel jsme jeho
fungování museli pro opadající zájem asi
po měsíci zastavit. Škoda. Paletu zájmových útvarů doplňuje kroužek anglického
jazyka pro děti 1. a 2. ročníku, kterým kompenzujeme absenci výuky angličtiny v první a druhé třídě. Paní učitelka L. Vaughn v
něm spíše hravou formou seznamuje děti s
anglickými slůvky a větami. Činnost kroužku tak navazuje na první kontakty s tímto
jazykem, o které se paní učitelky v MŠ snaží
již u předškoláků. Výčet kroužků by však
nebyl úplný, kdybych zapomněl na sobotní sportovní hry, v nichž se malé zájemce
a pohybově nadané děti snaží seznámit s
fotbalovými fígly pánové V. Chramosta a L.
Lichnovský.
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Kromě kroužků „pod hlavičkou školy“
se na výchově mladé generace podílejí
také sportovní a zájmové oddíly využívající naši tělocvičnu. Ke konci listopadu 2018
to bylo celkem 11 spolků a skupin, v nichž
společně napříč generacemi dělají něco
pro své tělo a zdraví příznivci všemožných
pohybových aktivit.
Za velmi důležité považuji také akce,
které škola organizuje nebo spoluorganizuje v odpoledních hodinách mimo zájmové útvary. S velmi kladným ohlasem
se setkala například Drakiáda, která se
snad nejen díky nádhernému podzimnímu počasí líbila dětem i dospělým, také
Halloween organizovaný paní vychovatelkou J. Drahokoupilovou a paní učitelkami
M. Jeřábkovou a H. Kelnarovou se setkal
se zájmem dětí. Velmi nás dospělé i žáky
potěšila pochvala za výzdobu sálu zámku
a krátké vystoupení u příležitosti koncertu
ZUŠ ke stoletému výročí vzniku republiky.
Děti z 1. stupně také rády předvedly své
vystoupení babičkám a dědečkům u příležitosti setkání se seniory v pátek 9. listopadu. Ani naše mateřinka však nezůstává
pozadu. Pravidelné „Dílničky“ jsou velkým
přínosem pro vzájemné poznávání dětí,
rodičů i pedagogů a usnadňují vzájemnou
každodenní komunikaci. Program Zdravá
pětka zase přinesl dětem čerstvé sladké
ovoce a nenásilně přiblížil i maminkám
význam zdravé výživy. Smysl má i Dráčkův den, který proběhl v naší mateřince ve
čtvrtek 22. listopadu a který dětem přiblížil
pohádkový svět draků a příšer a do říše pohádek vtáhl i dospělé.
Překvapen a potěšen zároveň jsem byl
z iniciativy samotných žáků 2. stupně, kteří přišli s nápadem, zda by nebylo možno
zorganizovat návštěvu zimního stadionu.
Dokonce již dopředu zjistili, kolik stojí pronájem ledové plochy v Novém Jičíně, jak,
kdy a čím se tam dostanou a kolik to bude
stát. Na první pohled organizačně komplikovaná akce se však podařila domluvit a
všichni žáci druhého stupně tak ve středu
5. prosince pod dohledem vyučujících TV
vyrazí bruslit nebo se jen seznámit s prvními bruslařskými krůčky na zimní stadion
do Nového Jičína. Podmínky jsou nad očekávání výhodné. Třicet korun na žáka na
hodinu, v tom dva trenéři, zapůjčení přilby, teplý čaj a šatna. Dopravu autobusem

škola ráda zaplatí. Ti, co nemají brusle, si
je mohou za dalších třicet korun na místě
zapůjčit. Díky Honzovi Hudečkovi, Petru
Kuchařovi, Honzovi Zlámalovi, Danielu
Maršálkovi a dalším fanouškům hokeje se
tak mohou po novém roce těšit na bruslení
navíc i děti z MŠ a žáci 1. stupně. Nakonec
to není vůbec komplikované a klidně si dovedu představit, že budeme jezdit častěji a
pravidelně. Vždyť i tělocvik je dobré občas
ozvláštnit a zkusit něco méně tradičního.
Začátek nové tradice jsme ve škole
možná položili také akcí konanou u příležitosti Dne stromů, který se na celém světě
koná vždy 20. října. Potštátská škola od MŠ
až po deváťáky se letos připojila poprvé a
snad ne naposled. Společně jsme vysadili
v areálu školy ořešák královský, děti zazpívaly a přednesly básničky k tématu, byla
vyhlášena výtvarná a fotografická soutěž a stejně tak anketa o jméno „našeho“
stromu. Vyhrál nakonec těsně Maxmilián.
Porota z řad pracovníků školy vybrala také
nejzdařilejší fotografie a výtvarné práce,
které si můžete prohlédnout ve vitríně
před školou i na nástěnkách ve vestibulu.
Do oblasti environmentálního vzdělávání
patří bezpochyby také akce pořádaná VLS.
Výlovu rybníka v Heřmánkách a doprovodného vzdělávacího programu se tentokrát
účastnili se svými pedagogy žáci 2. stupně
ZŠ. Zajímavou a poučnou akci však letos
poněkud pokazilo sychravé počasí.
Velmi potěšující je zájem žáků a jejich
rodičů o zájezd do Anglie. Ten se uskuteční
pod vedením vyučující ANJ paní učitelky
L. Vaughn v březnu 2019 a zúčastní se ho
14 žáků školy. Jistě přispěje ke komunikativním kompetencím a vzájemnému poznávání. Doufám, že minimálně podobný
zájem bude i o další z plánovaných zahraničních zájezdů, který by se měl konat koncem června 2019 na francouzskou riviéru
do oblasti letovisek Saint Tropes a Cannes
– podrobnosti a podmínky zájezdu budou
zveřejněny do konce kalendářního roku.
Všechny podobné akce, a omlouvám
se za nepřipomenutí i dalších, přispívají k
výchově dětí, formují jejich pohled na svět
a jsou zcela jistě i prevencí patologických
jevů. Velký význam má také fakt, že ve škole i „méně úspěšné“ děti poznávají v kroužcích a zájmových útvarech pocit úspěchu,
zažívají pochvalu a mohou být pyšné na
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to, co se jim podařilo. A to je velmi důležité.
Poděkování za to patří všem, kteří k tomu
svým dílem přispívají a je zcela jedno, zda
jsou to pedagogové, provozní pracovníci
školy, rodiče či „jen“ přátelé školy.
Celá řada akcí se bude konat také v prů-

běhu prosince a ledna, ale o nich snad až v
příštím čísle zpravodaje.
Závěrem mi v tomto svátečním čase
dovolte, abych vám občanům, rodičům
a čtenářům Potštátského zpravodaje
jménem všech pracovníků i žáků naší

V září letošního školního roku navštívil naši školu lektor s programem Tonda
Obal na cestách. Žáci se během dopoledne dozvěděli, jak, kam a proč se třídí odpad a co se z něj dále může vyrábět. Sami
si vyzkoušeli „správné“ třídění vzorků materiálů do barevných nádob k tomu určených. Shlédli i film o způsobu recyklace
vytříděného plastového odpadu a jeho
dalším využití. Žáci sami prokázali značné vědomosti v oblasti třídění odpadů a
ekologie.
Mgr. Alena Otáhalová

V pátek 12.10. , za nádherně slunného, teplého a větrného odpoledne, jsme se opět
po roce sešli na kopci za školou, abychom provětrali naše podzimní papírové draky. Sešlo
se tu asi 40 dětí se svými rodiči, prarodiči i známými, a protože foukal příhodný vítr, šlo
se hned „ na věc“. Nahoru to těm dráčkům šlo většinou krásně, ale dolů se žádnému moc
nechtělo, bylo jim tam nahoře moc hezky. Teprve až byly ukončeny všechny soutěže pro
děti, prodáno a rozdáno všechno občerstvení, museli všichni své draky smotat zpět a vyslechnout si od organizátorů výsledky. Nejhezčího ručně vyrobeného draka měli Liborek
Galas, Jiřík Malina a Milošek Hynčica. Cenu za nejvýše letícího draka obdržel Mojmír Galas
a nejdéle letící dráček patřil Nelince Silné. Nemohla chybět ani tradiční soutěž pro pravé
chlapy siláky v hodu polenem, ve které exceloval Kuba Silný.
Děkujeme všem organizátorům ze základní a mateřské školy a zaměstnancům obecního úřadu za pomoc na této velmi povedené akci a těšíme se zase za rok.
Mgr. Martina Hollasová

4. října se žáci a pracovníci školy zúčastnili setkání s MUDr. Karlou Hladíkovou v naší tělocvičně .
Paní doktorka seznámila přítomné se způsoby poskytnutí první pomoci při různých poraněních, např. popáleninách, krvácení,
zástavě dechu, bezvědomí, zlomenině, požití toxických látek ad.
Připomenula dětem důležitá telefonní čísla 150, 155, 158 a 112.
Žáci prokázali nemalé vědomosti a sami si mohli vyzkoušet na figuríně nepřímou masáž srdce a umělé dýchání.

žáků poděkoval za spolupráci a podporu, popřál vám krásné Vánoce a v nadcházejícím roce 2019 pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Vážíme si vaší podpory
a těšíme se na další spolupráci.
Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát

Po tomto následovala beseda se zástupkyní Policie ČR paní Bc.
Kateřinou Klabačkovou na téma šikana a kyberšikana. Paní Klabačková vysvětlila žákům, co tyto pojmy znamenají, jakým chováním je
možné kyberšikaně předcházet. V případě, že je někdo šikanován,
koho má požádat o pomoc a jakým způsobem může situaci řešit.
Obě setkání v tomto dopoledni byla velkým přínosem nejen
pro žáky, ale i učitele a ostatní pracovníky školy.
Mgr. Alena Otáhalová

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
(1. stupeň ZŠ)
KATEGORIE - 1. a 2. ročník
1. místo: Šimon Šustek
2. místo: Vanesa Bohdová
3. místo: Dominika Sedláčková
KATEGORIE - 3. až 5. ročník
1. místo: Karolína Malíková
2. místo: Filip Maňák, Adriana Kuželová
3. místo: Jiří Kuba, Jan Boldovják

Tereza Faxová (7. ročník) - KMEN
(1. místo)

Sára Bartoňková (7. ročník) V LESE (2. místo)

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
(2. stupeň ZŠ)
1. místo: Tereza Faxová (7. ročník) – fotografie „KMEN“
2. místo: Sára Bartoňková (7. ročník) – fotografie „V LESE“
3. místo: Petr Kuchař (8. ročník) – fotografie
„PANORAMA“
Zpracovala: Mgr. Hana Kelnarová

Petr Kuchař (8. ročník) - PANORAMA (3. místo)
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Základní umělecká škola
Základní umělecká škola, Potštát 36 tímto děkuje za finanční i
materiální pomoc soukromým osobám i firmám, kteří nás podpořili v roce 2018.
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Městskému úřadu Potštát
a obecním úřadům Střítež nad Ludinou, Partutovice, Olšovec
Autoškola Trčka, Dreiseitelová Zdeňka, HDC work Radíkov s.r.o.,
HF Biz s.r.o., Přerovské kotlárny Vlček s.r.o., Řeznictví Kunovský s.r.o.,
Sargánek s.r.o., Vacula s.r.o., Taxles s.r.o., TRUMF Internacional s.r.o.,
Zemědělské družstvo Úsovsko, B.F.P., Lesy a statky Tomáše Ba-

ti,spol.s.r.o., Hana Křenková, Prostřední Bečva, Statky Potštát a.s.,
Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, VLS ČR,s,p,
divize Lipník nad Bečvou, VLS ČR,s,p,divize Plumlov.
zřizovateli, kterým je Olomoucký kraj v čele s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem a dalším subjektům:
Městský úřad Potštát
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Obecní úřad Střítež nad Ludinou, Partutovice a Olšovec
Děkujeme ještě jednou všem sponzorům za vstřícnost, se kterou nám pomohli v roce 2018 při všech akcích, které bychom bez
jejich pomoci nemohli realizovat.

Ze spolků

Když mi kamarád Luboš Š. vyprávěl
lovecký zážitek s uloveným kancem, s kterým jsem seznámil čtenáře Hranického
týdne, netušil jsem, že přibude další příhoda, neméně zajímavá a doufám, že ne také
poslední. Tak tady je.
Ještě než jsem se oženil, bydlel jsem u
svého staršího bratra Mirka. Měl rodinný
domek v Kovářově s malým hospodářstvím, se kterým jsem mu ve volných chvílích, když jsem nebyl zaneprázdněn povinnostmi lesníka, pomáhal. Byl Štědrý den.
Zima uhodila tento rok brzo, sněhu bylo po
kolena a mrzlo, jen to praštělo. Kolem poledne někdo zabušil na dveře. Za nimi stál
můj soused, promrzlý Alfons N. se stromkem pod paží. Tehdy se to tak nebralo.
Na vesnici nikdo stromek nekupoval, na
něj se šlo do lesa. Po slivovičce na zahřátí z
něj vylezlo, proč se za mnou stavil „Luboši,
u stohu nad dědinou stojí velký kus srnčího
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a nehýbá se, i když jsem šel docela blízko
něho“, povídá a s přáním veselých Vánoc si
připíjíme do druhé nohy. On poté odchází
do své chalupy a já vyrážím ke stohu.
Brodí se hlubokým sněhem, a když
přicházím k svému cíli, skutečně vidím ne
srnce, ale jeleního koloucha, který se snaží urvat ze stohu kousek zmrzlé slámy. Na
mou přítomnost reaguje pouze otočením
hlavy. Přicházím k němu, sundávám si šálu
a uvazuji mu ji kolem vyhublého krku. Zvíře je neklidné, ale nechává se vést, jako by
tušilo, že mu chci pomoci.
Kráčím k naší chalupě po boku s kolouchem, který s vůbec nebrání, tak je vyhladovělý. Bratr je překvapený nenadálým
a hlavně neobvyklým hostem. Koloucha
jsme zavedli do chléva k Bětce, což byla
naše kravka. Očichala jej a nedůvěřivě si jej
prohlížela, a když viděla, že nám jeho přítomnost nevadí, tak se s tím smířila.

Ve chlévě bylo teplo. Kolouch dostal
napít teplou solenou vodu a voňavé seno.
Pokud bylo vše v pořádku, jenom nám nebyla jasná jeho plachost – neplachost, ale
jinak vypadal přes svou vyhublost zdravě.
Přesto jsem po vánocích přivolal k němu
veterinárního lékaře.
Ten jej prohlédl a k našemu údivu nám
sdělil, že zvíře je od narození slepé. Proto se
nebál, protože nás neviděl.
Rozhodl jsem se, že si ho nechám. Na
jaře jej vypustím na zahradu a budu sledovat, jak z něj vyrůstá kapitální jelen. Byl
by to krásný happy end. Jenže vedení lesní
správy na Potštátu mělo jiný názor.
Zvíře v zajetí by mohlo někoho zranit,
a proto musí být utraceno. Je to již pěkná
řádka let, co se tento příběh udál, ale vždy
si o Vánocích vzpomenu na slepého jeleního koloucha.
Zaslal Karel Šustek
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