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Slovo starosty
Vážení občané našeho městečka,
i v tomto roce chystáme akce, o kterých Vás chci informovat v našem Zpravodaji. Začnu těmi dokončenými.
Výměna oken a dveří na budově ZUŠ
je splněna. Budova získala lepší tepelné
vlastnosti, a tím docílí větších úspor. Ať
slouží.
Byl opraven mostek v Kovářově, došlo k jeho statickému zajištění a úpravě
povrchu.
Na Boškově jsme odvodnili jednu
z místních komunikací betonovým žlabem a vykopali příkopy. Do bočních
ulic, v místech kde dochází k hromadění
vody, jsme přidali odtokové žlaby, které
prodlouží životnost těchto cest.
Ten, kdo chodí na místní fotbalové
hřiště, si určitě všiml, že pokračujeme na
úpravách jeho povrchu a rozšíření. Požádali jsme o dotaci Olomoucký kraj na
výstavbu nového prodejního stánku (Salaš). Snad se zadaří a ještě letos zahájíme
práce.
Také nezapomínáme na naše zázemí
v zámku. V chodbách levého křídla bylo
odstraněno soklové obložení, které poškodilo omítky pod ním. Vše bylo opraveno a vymalováno. Hudební skupiny
hrající na sálovém pódiu si stěžovaly na
velkou prašnost, která vychází zpod pódia. Problém jsme vyřešili položením nového zátěžového koberce.
V letošním roce dojde v místní části
Lipná od společnosti ČEZ k výměně sloupů nízkého napětí a jeho vedení. Pro nás
to znamená, že dojde k demontáži a opětovné instalaci veřejného osvětlení, kdy
nám vzniknou výdaje, se kterými jsme
v letošním roce nepočítali. Nutností je i
výměna kabelového vedení veřejného
osvětlení a jeho znovu osazení na nové
sloupy ve vlastnictví výše uvedené společnosti. Tyto práce se pohybují v částce
cca 200.000 až 300.000,-Kč. Práce budou
probíhat v měsících červen - červenec.
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Může docházet ke krátkodobým výpadkům elektřiny z důvodu těchto prací. Prosím občany o shovívavost.
Znalcem z krajského úřadu byl proveden posudek na stromy u kostela na Boškově. Z důvodu špatného stavu dřevin,
jak jsem Vás informoval již v minulém
zpravodaji, byly stromy vykáceny a nahrazeny novou výsadbou tak, aby nestínily stavbě kostela a nenarušovaly zdivo
márnice a hřbitova. Také jsme upravili
terén mezi stromy a požádali o dotace na
opravu kříže. Rozpadající zídky a stromy
hrozící pádem do veřejně přístupných
prostorů nejsou ve vlastnictví města Potštát, upozornil jsem vlastníka, aby zjednal nápravu.
Na žádost občanů dojde v určitých
částech našeho města k doplnění pouličních světel. Také jsem na žádost místních
občanů vyjednal s firmou Marius Pedersen, která nám vyváží komunální odpad,
vyvážení v částech, které jsou v letních
měsících přístupné.
V nejbližších měsících dojde k přidělování bytů zájemcům o Podporované bydlení. Přidělování bytů nám určují
podmínky vyplývající ze smlouvy dotačního titulu.
Dvě hlavní podmínky, které musíme
dodržet, jsou:
1) Žadatelé nesmí vlastnit rodinný
dům ani byt.
2) Žadatelé musí prokázat, že jejich
průměrný čistý měsíční příjem v období
12 kalendářních měsíců před uzavřením
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě
1 členné domácnosti nebo 1,0 násobek
v případě 2 členné domácnosti.
O přidělení bytů bude rozhodovat
bytová komise a zastupitelstvo dle výše
uvedených podmínek. Žadatelé budou
včas písemně informováni. Práce na
domě zdárně pokračují, nyní probíhají
venkovní terénní úpravy, opěrné zídky,

veřejné osvětlení, chodníky.
V interiéru je
již vymalováno a čeká se na
osazení dveří,
kuchyňské linky
a položení podlahové krytiny.
Konečně jsme se dočkali dotací na
kompostéry. Získali jsme 535.500,-Kč na
150ks 1100 litrových kompostérů. Nyní
dochází k výběrovému řízení na dodavatele a poté je budeme dle podmínek dotačního titulu nabízet místním občanům.
Včas Vás budeme informovat.
Psi na Potštátsku!! Stále řešíme nekonečné stížnosti občanů na nevychované
psy a jejich majitele, kteří po nich neuklízí. Jsou určité místa, které jsou neustále
znečišťovány psími exkrementy, i když
o 30m dál je koš se sáčky. Prosím občany,
už kvůli zaměstnancům, kteří udržují tyto
plochy o zamyšlení, co se asi při sečení
trávy děje. Také čím dál častěji řešíme pobíhající a bezdůvodně štěkající psy. Agresivní psi útočí na matky s kočárky, projíždějící cyklisty a auta. Důrazně žádám
majitele těchto psů o jejich zabezpečení.
Díky těmto a jiným konfliktům byla podána žádost města Potštát na město Hranice o uzavření veřejnoprávní smlouvy
o spolupráci městské policie i na našem
území. Domlouvají se podmínky, za kterých bude možná spolupráce. Doufejme,
že občané se stanou uvědomělejšími
a policie bude co nejméně potřeba.
Opět došlo k dvoudenní kontrole
(auditu) městského úřadu. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, a tímto děkuji zaměstnancům města za příkladnou práci.
Přeji Vám příjemné jarní dny a krásné
Velikonoce.
Váš starosta
René Passinger
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MěÚ informuje

V sobotu 15. února obsadili sál zámku
Potštát tance chtiví občané. Město pořádalo již 27. Společenský ples, k tanci a poslechu hrála oblíbená skupina Kalej. Taneční
parket se od samotného počátku plnil
tanečníky a tanečnicemi. Celkem letošní ples hostil na 220 hostů. O doprovodný

program se postaraly Mažoretky Panenky z Hranic, jejichž vystoupení obdivovali
všichni hosté. Ples se protáhl do časných
ranních hodin a doufáme, že každý z přítomných se dobře bavil. Město Potštát tímto děkuje všem sponzorům a všem, kteří se
podíleli na organizaci tohoto plesu.

16. února pořádal MěÚ zájezd na show
Sněhurka na ledě do Ostravské ČEZ arény.
Show shlédlo 87 účastníku zájezdu. Pod
režií slovenského muzikálového režiséra
Jaroslava Moravčíka vystoupili jako Sněhurka Ivana Buzková a princ Tomáš Verner

(krasobruslař a olympionik). Hudbu, kterou hrál živý orchestr, složil Vašo Patejdl,
Sněhurku zpívala Dara Rolins a prince David Gránský. Role vypravěčky se zhostila
Tereza Kostková. Všem se nám vystoupení
velmi líbilo a těšíme na další!

Další promítání filmu pro děti proběhlo 20.února. Tentokrát to byl kreslený
film „ V hlavě“.
Bylo by hezké, kdyby se toto promítání stalo v našem městě tradicí. V budoucnu bychom chtěli rozšířit naše promítací
aktivity o promítání filmů nejen pro děti.

Sobotní odpoledne 2. března obsadilo zámek 66 pohádkových bytostí a různých
jiných masek.
O zábavu se postarala skupina moderátorky Terezy Superata v pohádkovém duchu krále a princezen.
Většina dětí se aktivně zapojila do společné zábavy a celé odpoledne si moc užily.
Po promenádě masek byly vybrány ty nejpěknější a nejvtipnější masky ze tří věkových kategorií, do kterých byly děti rozděleny. Všechny masky byly bohatě odměněny a za to děkujeme všem, kteří naše děti podpořili a také děkujeme vše rodičům,
kteří svým dětem masky vyrobili.

Divadelní spolek Tyl Drahotuše představil
ztřeštěnou krimikomedii s názvem „Paní Fantomasová se zlobí aneb Zločin v Muzeu čerstvého umění“. Hra autora Jana Váchala z roku
2012 pojednává o manželském sporu, který
vrcholí loupeživým utkáním kdo z koho.
Když totiž Fantomas opakovaně nevynese
doma smetí, dochází paní Fantomasové trpělivost. A proto je třeba rozhodnout, kdo je
tady pánem. Manželský pár se spolu utká ve
zločinecké akci a jejich cílem se stává jediný
exemplář vzácné poštovní známky Zelený
Mauricius. Připravovanou loupež v muzeu se
jim snaží všemi silami překazit Fantomasův
odvěký rival komisař Giuseppe de La Lupa
spolu s profesorem policejních nauk Joachimem Šnel Langsamem a generálem Silvestrem K. Štelungem. Celé dění je pod bedlivou
kontrolou redaktorů televize TV Šok. Divadelní představení shlédlo asi 45 diváků, doufáme, že se všichni dobře bavili.
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Upozorňujeme občany na platnost Obecně závazné vyhlášky č.2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Sazba poplatků za užívání veřejného prostranství se počítá za každý započatý m2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak
velkou část dne poplatník k činnosti využije.
Žádáme občany, kteří neoprávněně užívají obecní pozemek, aby situaci řešili.
Celé znění OZV č.2/2011 je k nahlédnutí na stránkách Města Potštát http://www.potstat.cz/
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Sazby poplatků za užívání veřejného prostranství ceny
za 1 m2 / den
Kolotoče
Stánky 50,-Kč/
m2/den

5,-Kč
3x3 m

9 m2

450,-Kč

3x6 m

18 m2

900,-Kč

3x9 m

27 m2

1350,-Kč

Za provádění výkopových prací,
překop komunikace
ostatní plochy
Umístění stavebních zařízení
lešení, stavební buňky,
skládky stav. materiálu, suti, uhlí, dřeva aj.
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Kč
do 2 dnů
0,-

Kč
do 30 dnů
5,-

Kč
do 60 dnů
7,-

5,-Kč
3,-Kč
Kč
nad 60 dnů
10,-
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Vodění medvěda Kyžlířov

Další akce

Upozornění
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Je tu březen, první jarní měsíc. Milovníci přírody odloží běžky
a začnou se toulat krajinou po svých. Kráčí po osychajících se mezích až k lesu tyčícímu se na horizontu. Přitom pátrají všemi smysly
po náznacích probouzejícího se života. Neunikne jim jediný pohyb.
Radostí jim poskočí srdce, když zaslechnou nad sebou v koruně jasanu známé, špačíček pán a oni zahlédnou na nejvyšší větvi
špačka. Nedočkavě naslouchají, zda neuslyší první zavrzání skřivana a budou svědkem jeho prvního vzlétnutí do jarní modré oblohy.
Pranostika, která říká: „Na Hromnice musí skřivan vrznout,
i kdyby měl zmrznout.“ se v tomto směru hluboce mýlí. Lidé, kteří
vám budou tvrdit, že viděli kolem Hromnic skřivana, tak vězte,
že viděli chocholouše, který u nás přezimuje. Poskakuje po hroudách a vrže jako skřivan, ale vzletět k nebi, tak to vám nikdy nevzletí. Skřivánka, toho uvidíte skutečně až v prvních březnových
dnech.
Já jsem jeho přílet zaznamenal nejdříve 2. března. Z velkých
tažných ptáků, kterého nelze přehlédnout, je husa divoká. Jejich
hejkání nás již z dálky upozorňuje na to, že se k nám ve velké výšce
blíží hejno. To čítá desítky, někdy i sta kusů. Pěkně seřazeno do klínu přelétá nad námi za stálého štěbetání a dokazuje nám lidem, že
husa je rodu ženského.
Příletu těchto tří zástupců ptačího světa by měl zaznamenat
každý, kdo jen trochu vyjde do jarní přírody a nesedí u počítače či
televize. Na konci jara přiletí poslední dva opozdilci, a to je kukačka
s rorýsem. Pro myslivce je jaro dobou kladení mláďat a sběru jeleního paroží. Nachází první mladé zajíčky, březňáky, dnes již pořád
vzácněji. Provádí sčítání padlin tj., zvěř, která nepřežila tuhou zimu
a uhynula.
Mezi zážitky, které mu přináší radost, patří nalezení jeleního
shozu. Jelení své parohy začínají shazovat počátkem března. V té
době popadne šílenství i myslivce a všichni hurá do lesa na parohy.
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Nestačí jim parohy nasazené manželkou, oni musí mít paroh na
sekretáři v obýváku. A tak ráno, ještě za šera, obcházejí krmelce
v naději, že budou první a ten paroh, co tam jelen za noci shodí,
bude patřit jim. Riskují i to, že v případě, že je lapí hajný, můžou
být trestáni za pytláctví. Vášeň je vášeň! Toto období, kdy nemá
zvěř klidu a je plašena od krmelců a vyháněna ze svých zálehů,
trvá do začátku května. Poté, mají jeleni již shozeno a zvěř má až
do houbařské sezóny klid. Za těch 40 let, co jsem myslivcem, jsem
našel jeleních shozů něurekom a věřte mi, že pocit uspokojení
z nalezeného parohu je neobyčejný, těžko popsatelný. Když jsem
si to tak spočítal, tak na jeden nalezený paroh jsem v průměru nachodil dvacet kilometrů, ale stál za to ten pocit, kdy s dalekohledem u očí jste si říkal: „ Je na tom poli haluz neb shoz. Blejská se
v tom maliní hrot výsady, či běloba růže.“
A jak člověk přicházel blíž a blíž, až mohl s jistotou říci: „Je to
paroh!“ Těch posledních pár metrů chůze, než člověk paroh zvednul, je nádherný pocit. Po jedné takové šťastné vycházce, kdy
jsem našel páru kapitálních shozů, jsme seděli s kamarády myslivci u piva a pochopitelně se mluvilo o shozech.
Začínající člen zeleného cechu Láďa, je majitelem pěkné ženy,
na kterou pochopitelně trochu žárlí, se na mě obrátí a říká: „ Karle
jak to děláš, že máš takové štěstí na parohy? Já chodím a hledám
jak magor a nic a tebe vidím každou chvíli, jak neseš paroh. A teď
ještě k tomu takovou páru!“ Mrknu na chlapy a říkám mu vážně:
„Žádné štěstí, Láďo, když jdu na čekanou, tak se napíši do sešitu.
Vidím, jak jsi napsaný na Hartě, tak tam ráno jdu, a co nevidím,
pod tvým posedem leží krásné dva parohy!“
Trvalo několik vteřin, než mu to došlo. Změnil barvu a já myslel, že chytnu facku, ale situaci zachránil smích ostatních přítomných a runda, kterou jsem poručil na ty moje parohy.
Zaslal Karel Šustek

Základní škola

Na začátku měsíce března se konal
5-denní poznávací zájezd do Anglie. Zúčastnili se ho žáci 7. a 8. ročníku. Naše cesta vedla přes Německo do francouzského
Calais a trajektem do anglického přístavu
Dover. Dále jsme pokračovali do univerzitního městečka Oxford. Navštívili jsme
historické centrum a Christ Church
College a prohlédli si zde jídelnu, kde
se natáčel film o Harry Potterovi. Odpoledne jsme si prohlédli Ashmoleum
muzeum umění a přírodovědecké
muzeum.
Ubytování jsme byli v anglických
rodinách a žáci měli možnost vidět,
jak rodiny žijí, ochutnat britské jídlo
a konverzovat v angličtině.
Příští den jsme vyrazili na neoli-
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tickou památku Stonehenge (2500 př.n.l.)
a do historického města Salisbury, kde
jsme si prohlédli katedrálu s šikmou věží,
kde je uložena Magna Charta (1215). Po
nákupech suvenýrů jsme se vrátili zpět do
rodin.

Poslední den jsme strávili v hlavním
městě Londýně. Cestovali jsme metrem
a prohlédli jsme si nejznámější památky
jako je Buckingham Palace, Westminster
Abby, sněmovnu vlády a Big Ben, známé
náměstí Trafalgar square, Londýnské oko.
Pěším okruhem jsme si prošli centrum
u řeky Temže, známý most Tower Bridge
a Londýnský hrad. V pozadí se tyčily moderní mrakodrapy. Prohlídku jsme zakončili v čínské čtvrti, které je centrem zábavy
s pouličními baviči.
Večer jsme se vraceli stejnou cestou
zpět do ČR. Zájezd jsme si užili a vrátili se
se spoustou krásných zážitků. Příští rok tak
možná vyrazíme poznávat zase jiné kraje.
Mgr. Lucie Vaughn
vyučující ANJ a vedoucí skupiny
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Ve středu 27.3. se v tělocvičně uskutečnila dlouholetá soutěž, při které si žáci prvního i druhého stupně poměřují síly v různorodých disciplínách. Letos bylo 8 stanovišť,
z nichž dvě byly určeny pouze pro starší
žáky. Děti soutěžily v těchto disciplínách:
šplh, plank(deska), skoky přes švihadlo,
sedy-lehy, skok z místa, člunkový běh, běh
s medicinbalem a florbalové přihrávky.
Výsledky:
1.kat.-1.a2.roč.:
1.místo- Dominik Boldovják
2.místo- Jan Žabka
3.místo- Lukáš Uher

Číslo 2
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4.kat.-dívky 2.st.:
1.místo-Tereza Faxová
2.místo- Sára Bartoňková
3.místo- Kristýna Maňáková
Celkem se soutěže zúčastnilo 44
žáků, což považujeme za slušnou účast
a jsme za to velmi rádi.
Všichni výherci byli oceněni diplomem a drobným dárkem a ostatní účastníci si zasloužili drobnou sladkost.
Mgr. Martina Hollasová

2.kat.-3.-5.roč.:
1.místo- Natálie Bartoňková
2.místo- Jan Boldovják
3.místo- Lucie Smýkalová
3.kat.-hoši 2.st.:
1.místo- Martin Jeřábek
2.místo- Jiří Novobilský
3.místo- Jan Hudeček

Z naší školičky

Stalo se již tradicí, že v rámci tématu o bezpečnosti na silnici
nás ve školce navštíví nprap. Kateřina Klabačková z OOP Hranice a seznámí děti s pravidly silničního provozu. Školkáčci se
učili řešit situace, které bychom mohli zažít, popisovali vlastní
zážitky z nebezpečných událostí a ptaly se na spoustu zvídavých otázek. Paní policistka zdůraznila dětem nutnost nosit
přilbu, reflexní doplňky a také to, že se vždy musí dobře rozhlédnout! Nejvíce se děti těšily na ukázky výstroje a všechny
předměty náležitě prozkoumaly a vyzkoušely si přilbu, pouta
i neprůstřelnou vestu. Velice děkujeme za poutavé vyprávění,
ukázky i krásné dárečky!
Za MŠ zaslala
M. Kuchařová

22. březen slavíme Den vody a my jsme si jej v naší mateřince ozvláštnili pokusy a vodními hrátkami. Úvod patřil pohádce o krtkovi a kapce vody. Následovalo povídání
o koloběhu vody v přírodě a děti přiřazovaly do obrázků
karty, které znázorňují jednotlivá skupenství. Zkoumali
jsme vodu všemi smysly a rozeznávali sladkou a slanou
chuť. Pokračovali jsme pokusy a sledovali, co plave nebo

se potopí. Míchali jsme olej s vodou a pozorovali bublinky,
všem se líbil pěnící lektvar a ukázka jak rostliny přijímají
vodu kořeny. Aktivity jsme zakončili vodními hrátkami a výrobou polystyrenových lodiček. Hlavní ale bylo, že se děti
dozvěděly, proč je důležité s vodou šetřit a proč je pro nás
tak důležitá.
Za MŠ zaslala M. Kuchařová
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Velice děkujeme paní knihovnici Ladislavě Maršálkové,
která nám opět připravila jarní povídání nad knížkami. Tentokrát si přizvala na pomoc i včelku Máju a Vilíka! Děti se
dozvěděly, jak si mohou knihy půjčovat, jaké zajímavé akce
knihovna organizuje a prohlédly si výstavky výtvorů, které
vyráběli účastníci při různých dílničkách. Děti se zajímaly nejen o pohádkové knížky, ale líbily se jim i encyklopedie a naučná literatura s obrázky dinosaurů. Všem se návštěva moc
líbila a jako překvapení jsme do školky dostali omalovánky
a sladkosti.
Za MŠ zaslala
M. Kuchařová

V úterý 26.2.2019 jsme se s dětmi
z obou tříd MŠ vydali za poznáním do
školních dílen, kde nás přivítal pan Libor
Pernička, který ve škole vede polytechnický kroužek pro žáky od 1. do 9. třídy.
Tentokrát ale připravil výukovou hodinu
pro školkáčky. Nejprve jsme se dozvěděli
spoustu informací o dřevě – jaké se používá k výrobě, jaké má zbarvení, vůni,
pevnost dřeva aj. a následně jsme po-

znávali různé nástroje používané k práci.
Děti si se zaujetím prohlédly výrobky,
které vytvořili žáci ZŠ a také si s těmito
hračkami pohrály. Pak se rozdělily do
skupinek a zatloukaly hřebíky, dřevěné
kolíčky i kolečka a učily se nařezat dřevěnou tyč upevněnou ve svěráku. Následovala prohlídka dílny s nástroji elektrickými, jako je bruska a pila. Malí šikulové
zde srovnávali kusy dřeva opracovaného

a neopracovaného a dozvěděly se, proč
musíme při práci dodržovat bezpečnost.
V závěru netradiční výukové hodiny dostaly děti do školky hračky – dřevěné
dopravní prostředky. Rozloučili jsme se a
vrátili se do školky se spoustou zážitků!
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu Liboru Perničkovi za představení
krásného a zajímavého povolání!
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

První jarní den jsme oslavili s dětmi ve školce 20. března
2019 společně s Jarní vílou. Tu jsme přivolali Sluníčkovou písničkou a tanečkem Travička zelená. Víla si přičarovala pro malé
i velké děti obrázky, podle kterých jsme si povídali o tom, co
se děje v přírodě na jaře, poznávali jsme bylinky a vyprávěli si

o Velikonocích. Za to, jak byly děti šikovné, jim víla vykouzlila
košík s květinovými lízátky. Na závěr jsme jaro odemkli zlatými klíčky, které jsme si vyrobili a ozdobili třpytkami a raznicemi.
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

Páteční večer 15. 3. 2019 byl na Potštátě ve znamení masek a šibřinkové zábavy. Nejen místní, ale i mnozí přespolní
si nenechali ujít příležitost a ukryti v důmyslných kostýmech
a maskách se přišli pobavit do místního zámku. Šibřinky letos organizovala ZŠ a MŠ Potštát a nápad vznikl na jednání
rady školy již někdy v lednu. Prvotním impulzem k uspořádání akce pod křídly školy byl plán na pořízení šatních skříněk.
To něco samozřejmě stojí a rozpočet školy není nafukovací.
Povzbudil nás však úspěch školního plesu, jehož výtěžek
předčil naše skromná očekávání. Vznikla tak myšlenka uspořádat další akce a peníze takto získané investovat do zlepšení
prostředí dětí ve škole. A šatní skříňky jsou určitě lepší řešení,
než rekonstruovat staré drátěné kóje. Letošní Šibřinky však
byly výjimečné především tím, že se na potštátskou kulturní
scénu vrátil spolek KUDY Z NUDY, dobrovolné sdružení mladých nadšených lidí, dnes již veskrze rodičů, kteří večer oživili nejen svými vtipnými vystoupeními. I díky skotským tan-

cům a pochovávání basy v jejich podání navštívilo akci více
než 200 lidí, kteří se podle veskrze kladným ohlasům dobře
bavili téměř až do ranních hodin. Byli to právě členové zmiňovaného spolku, kteří před půlnocí po reji masek vybrali
ty nejpovedenější. Vítězství si odnesli „tři bratři“ – Měsíčník,
Slunečník a Větrník, na druhém místě se umístili „lidojedi“
a třetí nejpovedenější maskou byly zvoleny „baletky.“ Tekutá
odměna snad nikoho nezarmoutila.
Napsal jsem, že akci pořádala škola. Ano, ale bez spolupráce s radou školy, s městským úřadem a řadou ochotných
dobrovolníků bychom to těžko zvládli. Proto mi dovolte
poděkovat všem těm, kteří se významně zasloužili o zdar
celé akce. Začnu u KUDY Z NUDY. Poděkování patří pánům
Lukáši Wagnerovi, Miloši Hynčicovi, Tomáši Žižkovi, Mojmíru Galasovi, Marcelu Vlkovi, Jakubu Silnému, Jakubu Passingerovi, Zbyňku Tomečkovi, Michalu Brázdovi i paní Petře
Brázdové. Byli jste skvělí a těšíme se na další akce. Také bez
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saloonu s ohnivou vodou bychom se neobešli, děkuji proto
šerifům Liboru Perničkovi, Tomáši Boudnému, Pavlu Fojtíkovi
a jejich krásným sguaw Dáši Boudné, Jitce Fojtíkové a Radce Perničkové. Nemohu zapomenout poděkovat našim šatnářkám, paní Emilce Roháčové a Zdeňce Hoszowské a určitě
také strážkyni kasy, paní Aleně Otáhalové. Snad nebude nikdo protestovat, když řeknu, že výzdoba sálu byla perfektní.
Za to patří dík paní Martině Jeřábkové a především paní Silvě Adzimové, která na všechny stoly vyrobila květiny. Méně
vidět je vždy to, co se děje po skončení podobné akce. Ale
i uklidit je potřeba a v sobotu dopoledne se toho dobrovolně ujali paní Hanka Kelnarová, Jana Drahokoupilová, Dáša
Boudná, Iveta Dostalíková s maminkou, Martina Jeřábková,
Jitka Fojtíková, Martina Hollasová, Radka Perničková a také

Potštátský zpravodajj

pánové Libor Pernička, Pavel Fojtík a Tomáš Boudný. I vám
patří poděkování. Ten největší dík si však zaslouží všichni
návštěvníci Šibřinek, kteří byť třeba jen svou účastí přispěli
k dobré náladě a pomohli dobré věci. Vážíme si toho a budeme rádi, pokud nám i nadále zachováte přízeň.
Výtěžek z akce společně s finančními prostředky získanými sponzorsky nebo z dalších podobných akcí, jako jsou
Čarodejnice, Ukončení prázdnin, sběr papíru či prodej žákovských výrobků, nám již nyní umožní rozjet výrobu šatních skříněk. Jsme zhruba na polovině potřebné částky, ale
nevzdáváme se a jdeme si za svým cílem.
S přáním pohodových dní
Karel Machyl,
ředitel školy
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Základní umělecká škola

Je to jazyk, jímž můžeme povědět
všechno i beze slov. Dobře víte, že každý národ má svůj mateřský jazyk.Tak třeba Češi hovoří česky, Maďaři maďarsky,
Němci zase německy. Jeden druhému
porozumíme jen tehdy, když se nějaký
cizí jazyk naučíme. Kolik jazyků bychom
museli umět, abychom mohli mluvit s

každičkým člověkem na celém světě?To
se nikomu ještě nepodařilo. Lidé však
mají jeden společný jazyk a tím je právě
hudba. Znají ji v Evropě, v Africe, v Asii i
v Americe, prostě všude na světě. Abyste
však hudbě dobře“porozuměli“,abyste
dokázali hudbou „mluvit“, musíte se naučit její znaky.

Výsledková listina 1. kola skladatelské soutěže žáků ZUŠ
ČR 2018/2019
Dne 10.února 2019 se konalo na Gymnáziu a Hudební škole
Hlavního města Prahy 1.kolo skladatelské soutěže žáků ZUŠ ČR. V
tento den zasedli do poroty renomovaní pedagogové a skladatelé, a to paní Markéta Dvořáková, Jaroslav Šťastný, Peter Graha a
Vít Zouhar. Anonymně bylo posouzeno 228 skladeb od 78 autorů, které připravilo 31 učitelů z 28 ZUŠ v ČR. Za nejlépe hodnocené skladby bylo uděleno autorům 18x zlaté pásmo, 50x stříbrné
pásmo a 10x bronzové pásmo.
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Mohu Vám dát čestné slovo, že to za
námahu stojí. Kdo pronikne do tajů hudebního jazyka, kdo ovládne „muzikanštinu“, toho čeká královská odměna Paní
Hudby.
Těšíme se na Vás.
za kolektiv pedagogů ZUŠ Potštát
Jana Kozubíková, ředitelka školy

Naší žačce Anně Margarito ze třídy pana učitele Karla Kotrly,
bylo uděleno stříbrné pásmo!!! Aničko, jen tak dál!
Žáci, kteří dosáhli na pásmo zlaté, postoupili do 2.kola skladatelské soutěže, které se bude konat od 5.6.2019 - 7.6.2019
v Hradci nad Moravicí. Součástí soutěže bude i seminář pro učitele a žáky v předmětu skladba.
Děkuji ještě jednou za vzornou reprezentaci naší školy.
Jana Kozubíková,
ředitelka školy
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Rozpis utkání FK Potštát - Jaro 2019
Kolo

Den

Datum

Čas

Zápas

17.

Neděle

24.3.2019

15:00

SK Říkovice – FK Potštát

18.

Sobota

30.3.2019

15:30

FK Potštát – TJ Sokol Vlkoš

19.

Neděle

7.4.2019

15:30

TJ Sokol Tovačov B – FK Potštát

20.

Sobota

13.4.2019

15:30

FK Potštát – FC Dukla Hranice

21.

Sobota

20.4.2019

16:00

TJ Sokol Polkovice – FK Potštát

22.

Sobota

27.4.2019

16.

Středa

1.5.2019

16:30

TJ Haná Měrovice – FK Potštát

23.

Neděle

5.5.2019

16:30

Sokol Křenovice – FK Potštát

30.

Středa

8.5.2018

16:30

FK Potštát – TJ Sokol Soběchleby

24.

Sobota

11.5.2019

16:30

FK Potštát – TJ Sokol Černotín

25.

Neděle

19.5.2019

17:00

Sokol Horní Nětčice – FK Potštát

26.

Sobota

25.5.2019

17:00

FK Potštát – SK Bochoř

27.

Sobota

1.6.2019

17:00

FK Brodek u Přerova „B“ – FK Potštát

28.

Sobota

8.6.2019

17:00

FK Potštát – TJ Sokol Hustopeče n.B. „B“

29.

Neděle

16.6.2019

10:00

TJ Sokol Drahotuše – FK Potštát

VOLNO
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