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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
nejprve bych se chtěla vrátit k proběhlým 24. slavnostem města Potštát,
a to poděkováním. Děkuji všem - těm
co přispěli k přípravě slavností, vystoupili, či zajistili občerstvení, ale i těm, co
se přišli podívat a posedět. Děkuji a těším se na příští rok, že se opět setkáme.
Teď už jsme ale v čase dál. Je čas
dovolených a odpočinku. Pokud však
procházíte Potštátem, určitě vnímáte,
že se zde stále něco děje. Chtěla bych
na některé věci upozornit.
Asi nejvíce se děje na místním hřbitově v Potštátě. Nové už máme obě
brány. Pokračuje se v opravě smuteční
síně, kde se nám podařilo získat dotaci
od Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na začátku měsíce srpna zde bylo

Brána na hřbitov horní

Podporované bydlení
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zahájeno restaurování mramorového
kříže před hřbitovem. Následovat bude
restaurování pískovcového kříže u kaple v Boškově a pískovcového kříže na
hřbitově v Potštátě.
Dotaci od Krajského úřadu Olomouckého kraje jsme získali také na
podporu projektu „Zázemí hřiště s občerstvením“, které se začne budovat
a dále i v „Programu na podporu JSDH
2019“, kdy byly pořízeny ochranné
prostředky pro hasiče zásahové jednotky.
Opravdu dokončena je výstavba
podporovaného bydlení na ul. Školní.
Ale jsou prázdniny a máme se i bavit. Děkuji spolkům, které v Potštátě
i místních částech působí a jejich členové jsou ochotni uspořádat různá po-

Smuteční síň

sezení, soutěže a zábavu všeho druhu
pro nás ostatní. Ještě určitě stihneme
povzbuzovat na fotbale nebo se můžeme přijít rozloučit s prázdninami na již
tradiční akci.
Přeji všem žáčkům a studentům
krásný zbytek prázdnin a všem ostatním dočerpání energie z letních dnů.
Kateřina Klabačková,
místostarostka

zásahové obleky JSDH
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MěÚ informuje

Letošní slavnosti konané 15. a 16.6.2019 se vydařily nejen
co do počasí. Neoficiální zahájení proběhlo ve slavnostní atmosféře v kostele Nanebevzetí p. Marie mší svatou za město
Potštát. Pokračovalo posvěcením opravené hrobky rodiny
Desfour Walderode a následným koncertem, který si připravili učitelé místní Základní umělecké školy. Velká návštěvnost
byla na dnech otevřených dveří na „Podporovaném bydlení
65+“ ve Školní ulici. Podvečerní zábavu na Bočkově náměstí
zajistila potštátská hudební skupina pod vedením Michala
Brázdy a následovala skupina Kalibra.
Sobotní dopoledne se neslo v duchu rodinných slavností, kdy proběhlo slavnostní vítání občánků a tradiční vyřazení žáků devátých tříd. Zastoupení rodinných příslušníků na
těchto akcích bylo opravdu hojné.

Oficiální zahájení slavností se v sobotu ve 14:00 hod.
ujala paní místostarostka Kateřina Klabačková. Zábavu rozproudily děti ZŠ a MŠ Potštát svým vtipným vystoupením
a již nastupovala jedna hudební či taneční skupina za druhou. Pro milovníky cimbálové muziky zahrála skupina MCMLM, děti pobavila pohádka Divadélka KK, nejen pro pány
zatančily tanečnice skupiny ESET, skupina BB Band a Platonic. Hlavním programem večera byla skupina PREMIÉR, do
pozdních nočních hodin bavil vytrvalce DJ Petr Šindler.
Otevřen byl i kostel Nanebevzetí p. Marie s komentovanou prohlídkou paní Svobodové. Velký úspěch měla výstava
historických motorek pana Louna z Velké Bystřice. Výstava
ručních prací paní Jarmily Pavlíkové zůstává na zámku po
celou letní sezónu.
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Vítání občánků

Dne 13.7.2019 proběhl na Kyžlířově
již 4. ročník Dětského dne. Děti se mohly
opět těšit na spoustu soutěží a za jejich
splnění dostávaly sladké, ale i věcné odměny a za každou splněnou disciplínu
křížek do soutěžní kartičky. Po splnění všech disciplín dostaly všechny děti
velkou medaili s odměnou v podobě
hračky. Mimo soutěží se děti radovaly
ze skákacího hradu - hasičského auta,
nebo sjíždění na lanové dráze či projížďce v koňském sedle. Soutěží se účastnilo
bezmála sedmdesát dětí. Zakončení proběhlo díky potštátským hasičům nastříkáním hromady pěny, které nám však
překazila silná dešťová přeháňka, ale ani

ta neodradila některé odvážlivce. Během
celého dne bylo k dispozici bohaté občerstvení pro děti i rodiče. Pochutnali jsme si
na pečené kýtě, makrelách, gyrosu a hromadě hranolek. Myslím, že se akce opět
krásně vydařila i s mírnými výkyvy počasí.
Moc děkujeme všem účastníkům

20. července se konal 4. ročník běhu Boškovem. Sešlo
se nečekané množství účastníků. Děti proběhly svou trať
dlouhou 1 km, ženy 3 km a muži 10 km. Každý z běžců
zvolil své tempo, většina přiběhla (někteří se i přiloudali) ve zdraví do cíle, všem byl odměnou potlesk přihlížejících a bohaté občerstvení v cíli, které připravili pořadatelé
a sponzoři , patří jim dík za příjemnou atmosféru, která
převládala na této akci!
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a hlavně velké poděkování patří všem
sponzorům a samozřejmě Kyžlířovským
hasičům a všem, kteří se přičinili o bezproblémový průběh, bez nich by to nešlo!!
Za SDH Kyžlířov Lukáš Wagner
PS : Za rok znovu !!!
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Stalo již tradicí, že u příležitosti
Mezinárodního dne dětí pořádají Vojenské lesy a statky s.p., divize Lipník
nad Bečvou ve spolupráci s místní organizací Českého rybářského svazu
Hranice závody mládeže v lovu ryb
udicí. Tak tomu bylo i v tomto roce,
kdy se v sobotu 1. června 2019 konal POHÁR MLÁDEŽE V LOVU RYB
UDICÍ.
Po propršených týdnech se počasí
konečně umoudřilo a modrá obloha
přivítala u prezence na břehu chovného rybníka Horní Čermná 34 nadšených, k vítězství odhodlaných mladých rybářů. Aby si hoši nemysleli, že
rybařina je jen mužskou záležitostí
přihlásilo se do závodu i sedm dívek.
Nejmladším závodníkem byl teprve
pětiletý Jindřich Matějka z Drahotuš.
Po nástupu závodníků a seznámení
s pravidly a organizací závodu bylo
zahájeno první kolo. Ryby na sebe
nenechaly dlouho čekat a tak již po
chvíli první šťastlivci úspěšně předávali své úlovky rozhodčím k měření
(za každý cm byl jeden bod). Po dvou
a půl hodinách závodu byla vyhlášena půlhodinová přestávka, ve které
bylo pro závodníky připraveno občerstvení. Každý dostal také tašku
s upomínkovými předměty a sladkostmi, které věnovaly Vojenské lesy
a statky. Posíleni se mladí rybáři pus-
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tili opět do závodu a taktizováním
se snažili zlepšit svou bilanci z prvního kola. O půl jedné zazněl hvizd
píšťalky hlavního rozhodčího, který
ukončil závody. Komise rozhodčích
zasedla ke sčítání výsledků, a že bylo
co počítat.
Závodníci byli podle větu rozděleni do dvou kategorií – mladší 6 až
13 let, starší 14 až do 16 let. Ceny pro
závodníky, protože nikdo neodešel
s prázdnou, nakoupil Český rybářský
svaz.
Po sečtení výsledků došlo konečně k vyhlášení výsledků. Celkem bylo
uloveno 3090 kusů ryb o celkové délce 419,92 m, což znamená, že průměrně na každého závodníka připadlo 90 kusu.
V mladší kategorii obsadil 1. místo Jakub Kaniecki (Hranice), který získal 3546 bodů, 2. místo – Jan
Frankovič (Loučka) s 2603 body
a 3. místo – Aleš Soural (Hranice)
se 2542 body. Za největší ulovenou
rybu v této kategorii si odnesl cenu
Nikolas Vavřina za uloveného kapra
o délce 38 cm. Ve starší kategorii se
na prvním místě umístila Veronika
Csonková (Hranice) se 3630 body,
druhé místo obsadil Dominik Šištík
(Potštát) se 3409 body a na místě třetím se umístil Jan Hudeček (Potštát)
se 3094 body. Největší rybu, ve starší
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kategorii, kapra 37 cm ulovila Veronika Csonková.
Na závěr předal ředitel závodu pan
Lukáš Kovár za Vojenské lesy a statky
s.p., divize Lipník nad Bečvou poháry
a medaile nejúspěšnějším závodníkům z každé kategorie.
Hlavní rozhodčí úplně na závěr
poděkoval všem závodníkům za bezproblémový průběh závodu a všem
pořadatelům za pomoc při uspořádání vydařené akce.
Po sborovém pozdravu „Petrův zdar“
se všichni začali pomalu rozcházet.
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Připomínáme občanům Potštátu a jeho místních částí, že je
stále v platnosti Nařízení města Potštát č. 1 z roku 2017 – tržní
řád, kde je v čl. 3 uvedeno, že na území města Potštát je podomní a pochůzkový prodej zakázán.
Nabádáme tedy všechny občany, zvláště seniory, k opatrnosti!
Nejedná se pouze o nabízení zboží, ale také různých služeb
a nabídek výhodných energií či výběrových řízení.
K nabízení využívají různé legendy:
1. vrácení přeplatku za elektřinu, vodu…
2. řemeslníci nabízející služby
3. pracovníci pojišťoven, elektráren… nabízející nové
smlouvy
4. lékaři
5. podomní prodejci (deky, nádobí, potraviny)
6. montéři, revizoři elektřiny, vody, plynu
7. kominíci (neohlášení MěÚ)

Když nám maminka řekla, že máme jít
na lesní jahody, rádi jsme ji poslechly, neboť jsme věděly, že na běd budou kynuté knedlíky plněné jahodami, posypané
cukrem a polité rozpuštěným máslem.
Byla to pro nás děti, to je pro mne a dvě
mladší sestry, dvojčata, velká pochoutka,
na kterou vzpomínáme dodnes.
Dostaly jsme dvoulitrovou konvičku
a každý po plechovém hrníčku a mohly
jsme vyrazit na blízkou lesní paseku. Jahod bylo požehnaně a já musel poslouchat výtky svých sester, že jsem lenoch
a jak to sbírám, když ony mají nasbírané
dva hrnky a já sotva jeden. Ať jsem se snažil sebevíce, bylo tomu tak a já nevěděl,
proč tomu tak je.
Karle, kůň je zelený a trávu máš hnědou
Věci přišel na kloub pan učitel Spáčil ve
třetí třídě při hodině kreslení. Musím se
pochlubit, že jsem byl v kreslení nejlepší
ze třídy. Dosud jsme kreslili jen tužkou
a úkol zněl, namalovat koně pasoucího se
na louce. Kresbu jsem zvládl na jedničku.
Dokonce jsem na koně posadil jezdce. Byl
jsem pochválen, ale pak zazněla osudová
věta. A teď se děti ten obrázek vymalujeme vodovými barvami.
S chutí jsem se pustil do díla, když se
nade mnou ozval hlas pana učitele. Ale
Karle, ten kůň je zelený a trávu máš hnědou. Pane učiteli, nemáte pravdu, oponoval jsem. Takového koně přesně té barvy
má pan Pop, co sváží mléko do mlékárny
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8. pracovníci úřadů a organizací
9. příbuzní v nouzi, legenda „vnuk“
10. osoby v krizi vyžadující pomoc
11. falešný kriminalista, policista
Vaši smluvní partneři (energie, telefony, pojišťovny,…) mají
na vás telefonický kontakt a schůzku si domlouvají předem!
Nikdy se nemusíte rozhodnout okamžitě na místě!
Nepředávejte cizím osobám své smlouvy, doklady o platbách, občanský průkaz,….!
Nepodepisujte plnou moc, která zplnomocňuje cizí osobu
pro jednání, ukončení a podepisování smluv za vás!
V žádném případě, nepouštějte nikoho do bytu!
Ihned kontaktujte telefonicky MěÚ Potštát 581 624 275 (604
233 939)
nebo přímo Policii ČR – tísňová linka 158!

a tráva je taková, co se na ní pase naše
Stračena. Tím se objasnilo, proč mé sestry
měly nasbíráno více jahod než já. Až na to
kreslení, mi můj snížený barvocit nedělal
ve škole i v životě žádné problémy, až do
doby mích studií na SZTŠ, obor mechanizační v Ivančicích.
Měli jsme zde předmět traktory – automobily, v jehož osnovách bylo získání
řidičského oprávnění III. třídy, k tomu bylo
zapotřebí lékařského potvrzení, že uchazeč je zdravotně způsobilý. V té době,
bylo to v roce 1962, byl našim školním lékařem MUDr. Michail Savratěv. Do Československa utekl před bolševickou revolucí
a začal vykonávat lékařskou praxi.
Vstoupil jsem do ordinace. Za psacím
stolem seděl pomenší, šedovlasý muž
s brýlemi, které připomínaly čočky. Po
přednesení mého požadavku na lékařskou prohlídku ohledně získání řidičského průkazu, mě prohlédl a pak otevřel
knihu, ve které na každém listě byla mozaika barevných skvrn.
Ukázal na stránku a povídá: No co vidíte? Barevní tečky, povídám. To číslo 68
nevidíte a prstem mi je na obrázku obtahuje. Teď už jo, já na to. Výsledek byl, že
jsem v té barevné mozaice třetinu čísel
neviděl. Třídnímu profesorovi ing. Hartlovi jsem oznámil, že potvrzení nemám. Ale
to nejde, lamentoval. Bez řidičáku Vás ze
svého předmětu nemůžu pustit k maturitě. Běžte znovu za doktorem a musíte ho
přesvědčit.

Doktor se nade mnou nakonec slitoval
Se srdcem v krku jsem vstupoval do ordinace, kde jsem panu doktorovi objasnil
situaci. Musel jsem být velice přesvědčivý, že jsem obměkčil jeho ruskou duši.
Posbíral všechny barevné tužky, co měl
na stole, seřadil je do řady, podíval se na
mě zpod brýlí a vybafl. Tak maladěc, jakou
barvu má každá tužka? Uspěl jsem a maturita byla zachráněna.
Od té doby řídím bezmála padesát let,
deset let jsem dělal učitele jízdy na lesnické škole a že mám snížený barvocit, nikdy
nikdo nepoznal a žádné problémy v praxi
jsem s tím neměl až do doby, kdy jsem se
stal myslivce.
Barvoslepost není naštěstí dědičná
Šourám se svým malým synem po polní cestě. Po pravé straně les, po levé lán
vzrostlé jeteliny. Tati, stůj, v jetelině je
srnec, šeptá mi Kája. Kde, já nic nevidím.
No přeci před námi, drmolí syn a ukazuje
prstem. Až přiložím dalekohled k očím,
tak jej vidím, krasavce, jak se dívá přímo
na nás. Ale to již srnec odskakuje a mizí
dlouhými skoky v lese. Tati ty jsi tak slepý
jak patrona, vyčítá mi kluk. Neříkám na to
nic, co taky. Nebudu mu vysvětlovat, že
mi barva srnce splývala s jetelinou, protože jsem barvoslepý.
Stejně by to nepochopil, protože naštěstí není barvoslepost dědičná.
V druhém případě to bylo horší, neboť
jsem málem přišel o uloveného divočáka.
Pod Hartou bylo posekáno pole se silážní
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kukuřicí. Divočáci tam v noci paděrkovali
na spadených klasech a zasádlovali na blížící zimu. Já jsem byl čerstvým majitelem
kulovnice, takže jsem ponocoval u dotyčného pole, jak jen to bylo možné.
Vedli jsme v mysliveckém sdružení
deník, do kterého jsme zapisovali místo
čekání a dobu, po kterou tam budeme.
Bylo to hlavně kvůli bezpečnosti a také
proto, že ostatní myslivci věděli, že posed
je obsazen a že tam nemají co dělat. Sešit
visel na venkovních dveřích u Hynčiců a
já z něj vyčetl, že posedy u kukuřice jsou
obsazeny do půlnoci a pak je vzduch čistý. Zapsal jsem se a doma nařídil budík na
půl jedné.
Tlupa divočáků je v pohybu
Vzal jsem to lesní cestou, která ústila
v rohu lesa u dotyčného lánu. Svítil jsem si
baterkou a našlapoval tak, abych nešlápl
na suchou větvičku, která by svým prasknutím prozradila mou přítomnost. Vyšel
jsem z lesa a obhlížím dalekohledem
pole a skutečně, na horizontě jsou tři černé fleky, prasata! Měsíc vyšel zpoza mraku, takže jsem je viděl i pouhýma očima.
Mezitím, jak jsem uvažoval, jak se k prasatům přiblížit na dostřel, se dala tlupa do
pohybu. Je to v háji, pomyslel jsem si, ale

31.8.
7.9.
14.9.
1.11.
dle počasí
8.11.
21.11.
23.11.
30.11.
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prasata běží k lesu v místech, kde stojím.
Sundávám kulovnici z ramene a chvilku trvá, než dostanu divočáky do křížku
puškohledu. Střílet se nedá, křížek poskakuje nahoru dolů. Divočáci se blíží k lesu
asi šedesát metrů ode mě.
Na okraji pole se zastaví a to mi stačí
k tomu, že ustálím hrot zaměřovacího kříže na komoře jednoho z kusů a mačkám
spoušť. Po odeznění rány, slyším ještě lámání v houštině a nastává ticho. Zaměřuji
si místo, kde jsem střílel a čekám, až ze mě
opadne vzrušení z lovu.
Po chvíli se vydávám k místu, kde měl
ležet střelený kus. Nikde nic. Možná, že
bude v houštině, pomyslel jsem si. Je sobota, do práce nemusím, takže se ráno
zde vrátím. Po cestě domů si situaci při
střelbě neustále probírám, kde jsem případně udělal chybu. Těch pár hodin, co
zbývalo do rána, jsem moc nespal. Sotva
se rozednilo, chvátám na Hartu. Vycházející slunce mě zastihlo, jak bloumám po
poli, se zrakem upřeným na kukuřičné
strniště.
Nikde nic, žádná barva, kousek tkáně
či srsti. Procházím houštinou a vracím se
zpátky na pole. Co tady děláš, už tě chvíli
pozoruji, ozve za mnou hlas přítele Ládi

Krahulíka, který si vyšel na ranní šoulačku.
Ale, střílel jsem v noci po praseti a zřejmě
jsem ho minul, nikde nic. Povídám mu
a ukazuji mu místo, kde při výstřelu se podle mě divočák nacházel. Ty říkáš nic, jsi
slepý jak patrona.
Raději jsem si pořídil loveckého psa.
Tak to jsem již nedávno slyšel. Tady je
barva, tady taky a ukazuje mi lístky kukuřice, na kterých po zaostření svých
barvoslepých očí skutečně vidím tmavé
skvrny. Láďa jde po stopě jak ohař. Vede
do houštiny. Já jak spráskaný pes za ním.
V houštině mi ukazuje smrk. Vidíš tady tu
barvu na kůře, to už s ním mydlilo, nebude daleko. Měl pravdu, po deseti metrech
nacházíme zhaslého lončáka s dobrou
ranou na komoru. Po této příhodě jsem
si uvědomil, že Láďa nemusí být vždy
k mání, že musím mít psa. V krátké době
jsem si pořídil velštěriera, následoval jagterier a mým poslední loveckým psem byl
špringlšpaněl.
Všichni měli dobrý nos a dohledávce
byli úspěšní. Pro mne to znamenalo, že
i člověk se sníženým barvocitem může
být jak dobrým řidičem, tak i úspěšným
myslivcem.
Karel Šustek

Ukončení prázdnin
Rybářské závody
Dny evropského kulturního dědictví
Divadlo
Drakiáda
Posezení se seniory
Pletení adventních věnců
Zájezd na muzikál Popelka
Předvánoční odpoledne - rozsvěcení Vánočního stromu, Mikuláš
Zájezd Vánoční trhy Olomouc
Změny termínů a úprava programu dle aktuální situace.

hřiště
Harta
zámek, náměstí, aj.
sál zámku
sál zámku
zámek
Ostrava
zámek

Dne 14. září 2019 proběhne celorepubliková
akce „Dny kulturního dědictví“ do které se
letos zapojilo i město Potštát.
Expozice historie Potštátska –komentované
prohlídky muzea a přilehlých památek
každou celou hodinu od 11:00–16:00
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Zahájení dalšího ročníku JOGY
23.9.2019 v 18:00 v tělocvičně ZŠ

Pozvánka
Zastupitelstvo města Potštát,
Vás zve na
zasedání dne 3.9.2019
v zasedací místnosti MěÚ
Potštát od 17.00 hodin.

Místní knihovna
Místní knihovna Potštát vyzývá milé dámy, paní, mámy
a ostatní ženy aby prohlédly své kabelky a zvážily, zda by
nemohly nějakou postrádat a věnovat na charitativní ,,Kabelkový veletrh“.
Vaše kabelky můžete nosit do knihovny v Potštátě do
30.09.2019. Kabelky budou věnovány na dobrou věc.
Děkujeme, že pomáháte.

Z naší školičky

Dinosauři jsou oblíbeným námětem pro naše školkáčky
již řadu let a proto jsme se rozhodly, že letošní hledání pokladu proměníme v Dinosauří den! Vše začalo hrou na archeology, kdy děti hledaly v pískovišti dino figurky. Následovalo
putování s úkoly, kdy si různí obyvatelé druhohor připravili
pro školkáčky spoustu zábavy. A tak jsme počítali dinosaury, vydávali se po jejich stopách, skládali jejich stíny a Stegosaurus posloužil jako házecí terč. Všem se líbila honička s
dinosauřími čepičkami, skládání kamínkových štítů na obranu proti predátorům a také hledání barevných vajíček. Vše
směřovalo k cíli. A když jsme došli na fotbalové hřiště, čekala
na nás kouzelná jeskyně s pokladem, který děti získaly za dinosauří dukátky nasbírané cestou. Ale tím zábava nekončila.
Užili jsme si opékání, házeli do veselých kuželek a trefovali
se do T- Rexe. Den jsme si užili, ale počasí nám moc nepřálo.
Z hřiště nás vyhnala bouřka. Pro nejmenší tak zábavné odpoledne skončilo, ale předškoláci pospíchali do školky, kde
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pro ně paní učitelky připravily zábavu a přespání. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě, občerstvení i dárkům do
pokladu!
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

Srpen 2019

Číslo 4

Na výlet do Dinoparku se nejstarší děti ze školky velice
těšily. A když přišly v úterý 11.6. do školky s batůžkem, netrpělivě vyhlížely autobus, který nás zavezl do Vyškova. Tam
jsme si při procházce přírodou prohlédli dávno vyhynulé
druhohorní obry, popovídali si o době, ve které žili a jak lovili
svou kořist. Všem se líbila prohlídka ZOO, jízda vláčkem DinoExpres a největším zážitkem bylo sledování 4D kina s panoramatickým filmem.

Potštátský zpravodajj

V rámci Šablon jsme ve čtvrtek 6.6. s našimi nejstaršími
dětmi navštívili dílny SPŠ v Hranicích, kde se nás ujal pan
učitel Urban. Ukázal nám, co všechno se dřevem dovedou
jejich velké stroje a děti si také samy vyzkoušely řezání,
vrtání, broušení, ale také třeba lámaly a řezaly dýhu. Odnesly si domů dřevěné přívěsky, které si obrousily, ozdobily
a vyvrtaly si do nich dírku. Celé dopoledne ale nebylo jen
o práci, děti si stavěly stavby z kostek, vozily se na dřevěných vozíčkách nebo házely dřevěnými kruhy na cíl. Práce
a hry se dřevem se jim moc líbily a mnozí si domů v batůžkách odnášeli suvenýry, které si sami nařezali.

Oslava konce školního roku je v naší mateřince již tradicí
a nemohli jsme ji ani letos vynechat. Sešli jsme se společně na
pasování školáků, kde se nám nejprve děti představily, popovídaly, co se jim ve školce líbilo a řekly, na co se těší do školy.
Následovalo pasování kouzelným mečem, předání kytičky se
stužkou na rozlučku se školkou, kterou kamarádům jako překvapení věnoval Alešek a děti si odnesly školkové vysvědčení
a balíčky s pomůckami do školy. Následovalo předávání pamětních listů všem školkáčkům s přáním hezkých prázdnin
a předání ocenění dětem, které vyhrály ve sběrové soutěži.
A pak už se všichni těšili na pohoštění, které nám věnovala rodina Strnadlových a Natálka s Barunkou všem rozdaly sladké
květinky. Nechybělo ani tancování a různé hrátky. Tak jsme se
pěkně rozloučili se školním rokem a těšíme se na ten následující!
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

Krásným překvapení pro nejmenší děti
z naší školky byla pozvánka od manželů Hynčicových a SHD Potštát na poučné
dopoledne strávené na víceúčelovém hřišti, kde na nás čekalo požární auto a také
spousta úkolů. Nejprve si děti prohlédly
celé vozidlo a vyzkoušely si, jak se sedí na
místě řidiče, mohly se podívat na střechu
a prohlédly si nádrž na vodu, viděly teleskopické světlo a dozvěděly se, jakou výstroj
hasiči používají. Následovalo povídání o náročném povolání hasičů a děti se dozvěděly, jak předcházet nebezpečným situacím.
Velice zajímavé bylo sledovat školkáčky,

jak se učí obvazovat rány a k překvapení
všech to zvládli malí šikulové na jedničku!
Další zábavou bylo trefování se proudem
vody na cíl, zdolávání překážkové dráhy a
všichni si s velkou chutí vyzkoušeli práci s
hadicí. Za každý slněný úkol dostávaly děti
odměny – pitíčka, sladkosti, reflexní odrazky, čísla záchranářů na karabince a jako
největší překvapení na závět také velké hasičské auto do školky! Děti si ještě dlouho
povídaly o všech zážitcích a houkaly až do
odpoledne! Velice děkujeme za bezva nápad, perfektní přípravu a spoustu dárečků!!!
Za MŠ zaslala M. Kuchařová
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Základní škola

V úterý 18.června strávila naše třída
krásný den v našem jihomoravském velkoměstě Brně. Navštívili jsme tam v areálu Výstaviště VIDA science centrum.
Nejdříve jsme měli objednaný hodinový
program s názvem Můj mikrosvět. Pozorovali jsme pod mikroskopy přichystané
preparáty a měli jsme správně přiřadit jejich názvy k číslu mikroskopu. Pozorovali
jsme krev, řez rostlinou nebo houbou,
šupinu, křídlo motýla, blechu, veš apod.
Pak přišla ještě zábavnější část. Zcela
a úplně sami jsme se po krátké ukázce
naučili připravovat svoje vlastní preparáty. Měli jsme na výběr z rajčete, brambory, sýru Niva a cibule. Sami jsme zvládli
i přesné upevnění preparátu pod mikroskop a správné zaostření. Opravdu jsme
na sebe mohli být pyšní, jak se nám dařilo
a také náš asistent nás moc chválil. Na zá-

věr jsme si vyrobili vlastní mikroskop, k čemuž jsme potřebovali i mobilní telefon.
Následovala expozice v areálu VIDA
centra a tam už jsme měli rozchod, neboť
každého zajímalo něco jiného. Například
jsme pochopili princip plavebních komor, vytvořili jsme tajfun, mořské vlny,
měřili sílu, postřeh, rozdýchali plíce, pochopili srdce a jeho cévy, zahráli si na
moderátora Předpovědi počasí, nebo si
házeli míčem na vlnící se podlaze. Bylo
toho opravdu hodně a kdyby chtěl člověk poctivě všechno obejít, bylo by to
na celý den. Ale my jsme aspoň na chvíli
chtěli do centra, a tak jsme hodinu strávili na Svobodově náměstí, kde nám paní
učitelka u orloje povídala pověst o tom,
proč tu zvoní poledne o hodinu dříve. Ale
to už jsme se těšili na oběd v „Mekáči“,
u některých korunovaný zmrzlinou a pak

Je tady srpen, prázdniny jsou ve své poslední třetině a nový
školní rok už klepe na dveře. V době, kdy čtenáři čtou toto číslo
zpravodaje, se už škola připravuje nejen provozně, ale i organizačně na příchod žáků a já věřím, že se mezi nimi najdou i takoví,
kteří se už těší, až znova usednou do školních lavic. Jsou to nejspíš
ti malí, z mateřinky nebo z prvního stupně, ti se většinou těší na
svou paní učitelku a kamarády. Možná ale, že se už mnohem více
těší rodiče, zvláště těch starších. Třeba se ale mýlím a těší se všichni.
Ještě začátkem prázdnin pokračovalo ve škole malování a to
jídelny a školní kuchyně, nyní probíhá úklid, drobné opravy, mytí
oken, pan školník chystá pozemek a mnozí učitelé si už připravují
pomůcky a své třídy na začátek září. Školní rok 2019/2020 zahájíme společně v pondělí 2. září na nádvoří školy nebo, v případě
špatného počasí, v tělocvičně. Naši prváčci se svými rodiči a paní
třídní učitelkou zahájí tradičně svůj první školní rok slavnostně na
zámku, kde je uvítá a popřeji jim hodně zdaru paní místostarostka.
Nechci opakovat, co vše se ve škole během končícího školního roku událo a podařilo, spíše chci čtenáře seznámit s tím, co je
před námi. Na poli pedagogickém dochází ke změně v učitelském
sboru, kdy koncem školního roku odešla paní učitelka Vaughn a od
září se k nám vrací po rodičovské dovolené paní učitelka Smýkalová. Vyučovat bude především anglický jazyk. Je potěšitelné, že
vzroste počet žáků v ZŠ. Pokud nastoupí všichni dle předpokladů, bude základku navštěvovat 85 žáků, což znamená nárůst o
zhruba 7% oproti konci školního roku. Škola však bude i nadále
výjimková, neboť do limitu 107 nám bude pořád chybět 22 dětí.
Vzhledem k tomu, že bylo do prvního ročníku přijato 11 žáků,
budou se tito vzdělávat v samostatné třídě. Spojené tak budou 2.
a 3. ročník a potom 4. a 5. ročník. Podobně, jako v minulém školním roce, se od října rozběhne činnost zájmových kroužků, které
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už pádili na tramvaj a nádraží. Ve vlaku
myslela paní učitelka, že budeme spát,
ale to jsme ji převezli. Nebyli jsme k utišení a naštěstí s námi seděly dvě tolerantní
paní, které se smály s námi.
Byl to moc vydařený výlet.
Mgr. Martina Hollasová

mohou navštěvovat žáci od 1. po 9. třídu, v rámci mimoškolních
akcí jsou již naplánovány některé exkurze. Hned v září se tak uskuteční návštěva Města Libavá a Staré Vody, v průběhu podzimu by
měl ještě proběhnout zájezd do Prahy s návštěvou významných
památek, na jaře máme v plánu zahraniční zájezd spojený s poznáváním polského Krakova a Osvětimi případně návštěvu Vídně.
Akcí spojených s poznáváním okolí i vzdálených koutů naší země
proběhne samozřejmě více a to nejen v rámci školních výletů na
konci roku. Předpokládám, že i v novém školním roce se budou
naši žáci účastnit soutěží a turnajů, v nichž navážou na úspěchy
svých spolužáků z minulých let. Jak jsem avizoval již v červnovém
čísle PZ, bude až do srpna 2020 pokračovat projekt Šablony II.
Je otázkou, co přinese naší škole nový způsob financování od
1. ledna 2020. Finanční prostředky od státu by se nově neměly odvíjet pouze od počtu žáků, avšak vzhledem k tomu, že jsme výjimková škola, bude i nadále doplácet nejen provoz školy zřizovatel,
tedy město Potštát. V jaké výši, to bude zřejmé až v průběhu října,
spíše však listopadu.
Konec srpna je také obdobím opravných zkoušek, kterých se
účastní ti žáci, kterým se objevila v hodnocení na konci školního
roku jedna či dvě nedostatečné. I touto cestou bych jim chtěl
vzkázat, aby přípravu nepodcenili a dostavili se připraveni tak, aby
mohli pokračovat se svými spolužáky do vyššího ročníku a neztráceli tak zbytečně rok času.
Poslední srpnová neděle bude již tradičně ve znamení ukončení prázdnin na fotbalovém hřišti, kde budou opět nachystány
soutěže pro děti i turnaj v minifotbálku s účastí smíšených družstev. Přijďte si zasoutěžit, pobavit se a podpořit své favority.
Krásný zbytek dovolených a prázdnin.
Karel Machyl, ředitel školy
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Potštátský zpravodajj

Základní umělecká škola

Poděkování, dosažené úspěchy
a ohlédnutí
Úvodem nám dovolte poděkovat za spolupráci všem vám, pedagogům, dětem MŠ, žákům ZŠ a ZUŠ
i rodičům a zaměstnancům spolupracujících škol v Potštátě, podporovatelům, spolupracovníkům a účastníkům
všech osmnácti ročníků, protože bez
vás by Potštátský houslový klíč nedošel na své cestě až sem.
Děkujeme i občanům města Potštát, kteří ochotně sdílíte informace
o městě, památkách a historii. Jeden
z letošních účastníků uvedl, citujeme: „Bylo příjemné být v malebném
městečku, kde vás s úsměvem zdraví všichni, které potkáte, i všechny
děti.“
Nutno touto cestou poděkovat
především zakladatelce Potštátského houslového klíče (dále PHK) a autorce metodiky Ireně Krškové, které
Jakub Martinec, sbormistr Českého
chlapeckého sboru Boni pueri napsal,
citujeme: „Již v září 2001 jsme otevřeli při našem sboru také odpolední
Školu chlapeckého sborového zpěvu
BONI PUERI. Naši Školu navštěvuje téměř 250 chlapců z celých východních
Čech ve věku od 4 do 10 let. Kromě
hlavního oboru - sborového zpěvu se zde chlapci učí také hře na klávesy,
pohybově dramatické výchově a hudební nauku a intonaci (právě tento
předmět se chlapci učí podle Vaší
metody!!!). Pro hudební nauku jsme
vybudovali speciální učebnu, chlapce
předmět baví, hravou formou se pomocí metody učí základům hudební
nauky.“
Jak nejlépe shrnout podstatné letošního i předchozích ročníků? Využijme slova a hodnocení samotných
účastníků.
MgA. Ondřej Kratochvíl, ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, projektový manažer iZUŠ a proZUŠ
„Na vlastní oči jsem viděl, jak metodou paní Krškové dosahovaly děti

pro mě doposud nepředstavitelných
výsledků, velmi brzy se naučily noty,
rytmus, říkadla a všechny je to bavilo.
Interaktivita, zapojení všech smyslů,
velká míra pohybu, který děti vyhledávají, to vše spělo k úžasnému cíli
– hudba hrou. I můj známý, který byl
hudebním vzděláním téměř nepolíben,
po zážitku být na kurzu řekl: „Tohle se
učit ve škole jako malý kluk, zamiloval
bych si to.“
Erika Župová, Mama poď sa hrať –
programy pro rodiče s dětmi s prvky
Montessori v ČR a na Slovensku
„Oceňujem komplexnost a krásnu
náveznosť od MŠ až po ZUŠ. Pomocky
pre MŠ ma velmi zaujali a budem s nimi
pracovať. Celkovo sa mi páčilo, že seminár bol prakticky orientovaný a všetky
pomocky sme si mohli vyskůšať. Seminář som si velmi užila, ďakujem (-:“
Jana Krejsová, dipl. um., Vyškov
„Velmi se mi líbí, že děti se vše učí „formou hry“ a při ukázkových hodinách je
vidět, že vitalita je až nakažlivá. Velká
dáma s geniálním myšlením.“
Dita Coufalová, Dis., MŠ Montessori Vrbičky Praha
„Jednoduchost, názornost na které lze hravě naučit délku not, rytmus.
Učení je hravé, aktivní, což je pro děti
samozřejmě nejlepší a hudbu si zažijí a baví je. Oceňuji vynalézavost paní
Krškové. Jednoduchost vymyšlené rytmizace, melodií, dvojhlasů … i slov pro
děti a dětmi.“
Mgr. Květa Liebigerová, ZUŠ Znojmo
„Velmi se mi líbí komplexnost a návaznost metody paní Krškové. Je vhodná zejména pro mladší děti, které povzbudí k zájmu o hudbu. Je to opravdu
škola hrou. Oceňuji ukázky práce dětí,
které teorii velmi dobře doplňují.“
MgA. Romana Hadová, mezinárodní pěvkyně
„Na metodice paní Ireny Krškové
oceňuji kreativní přístup s využitím

barev a obrázků především u mladších
žáků. Zvláště povedené jsou „šlapací
noty“, které lze využít různými způsoby
a studenti je určitě přivítají s nadšením.
Solmizační gesta i „hra na tělo“ by se
měly stát součástí každé výuky pro
upevnění základní hudební metodiky
a děti je mohou využít i během studia
na konzervatořích a vysokých školách.“
Iveta Kudrnová, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci
„Oceňuji učení nejmenších dětí pomocí názorné metody – říkadel, písniček – kdy vidí barevné je to velmi baví.
Především děti velmi přirozeně procvičují a zdokonalují rytmus, rytmické
cítění, přirozené vnímání hudby – ne
jen strojové „biflování“ a psaní do sešitu. „Šlapací noty“ jsou v tomto ohledu
vynikající a děti jsou nadšené. Zároveň
se učí spoustu říkadel a lidových písní.
Tento kurz je vynikající!“
Ing. Jan Tobolík, ředitel projektů
iZUŠ a proZUŠ
„Podle mě by tato metoda měla být
vyučována na každé škole (ať už mateřské, základní či umělecké). Škola hrou v
praktickém podání včetně propracované metodiky. Jsem rád, že jsem mohl
paní Krškovou poznat osobně, její obrázky a trénují rytmus. Využívání hodně
pohybu při výuce - „šlapací noty“ a hry
na tělo. Dále se mi líbilo aktivní zapojení účastníků do programu, že jsme
si všechno vyzkoušeli a zažili, protože
díky tomu nám to zůstane dlouho v paměti.“
Klára Vítková, Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
„Doposud jsem se nesetkala s hravou výukou hudební výchovy, tudíž mi
byl celý víkend velmi přínosný. Nejvíce
se mi líbily „šlapací noty“, kde je názorně vidět doba trvání not a další. Zaujaly mě i obrázkové písničky a nejrůznější
cvičení s nimi (tleskání, dupání, …). Myslím si, že tato metodika zaujme snad
všechny věkové kategorie, děti si utřídí
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a osvojí hravou formou teorii, kterou by
někteří při běžné výuce nezvládli.“
Mgr. Marie Sobotková, ZŠ Morkovice a ZŠ Střílky, ZUŠ Kroměříž pobočka Morkovice a Litenčice (HN, klavír,
korepetice TO)
„Nejvíce mě zaujala interaktivita,
názornost, aktivní zapojení všech dětí,
barevnost, dětská a aktuální tematičnost, jasnost – snadné pochopení díky
obrázkům.“
Hana Brabcová, Olomouc, vedoucí Montessori programu pro rodiče s dětmi do 3 let
„Nejvíce mě zaujala propracovaná
a navazující metodika od MŠ po ZUŠ
– dítě může navazovat na to, co už
zná a neučí se samostatně nebo bez
návaznosti, pomůcky jsou jasné a jednoduché, je to velmi rychle přehledné a
pochopitelné.“
Mgr. Iveta Limburková, Říčany
„Líbí se mi důkladná propracovanost jednotlivých cvičení a komplexní
přístup k hudebnosti dětí.“
Dašková Zuzana, ZUŠ Brno Veveří 133
„Hodnotím metodiku paní Krškové
jako velice pozitivní pro výuku hudebních nauk. Paní Kršková je na svém místě, je tou pravou učitelkou pro hudební
nauku. Ona tím žije. Hodnotím její práci
velice kladně. Práce s dětmi je její život.“
Mgr. Jiří Weiss ze ZŠ Doloplazy
uvedl: „Je obrovská škoda, že se
o pomůckách paní Krškové tak málo ví.
Tyto pomůcky by se měly dávat už na
fakultách, aby se budoucí kantoři hudební výchovy s nimi seznámili.“
Více ohlasů najdete na https://www.
potstatskyhouslovyklic.cz/ohlasy/
Dejme nyní prostor autorce pomůcek a metodiky, zakladatelce Potštátského houslového klíče paní Ireně
Krškové, citujeme:
„Vážím si všech ocenění, kterých se
mi za více jak 18 let trvání PHK dostalo.
Své pomůcky a nápady sdílím a presen-
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tuji již od roku 1954. Letos tak slavím
65 let aktivního rozvoje mé metodiky,
kterou neustále zdokonaluji.“ …
„Dlouho jsem vše připravovala zcela sama nebo s pomocí mojí maminky
a mého manžela archiváře doktora
Kršky. Po jeho smrti jsem zůstala na vše
sama, a tak jsem ráda za pomoc svých
žáků a pomocníků. Dlouhodobě mi pomáhá Mgr. Jarmila Hrobařová, která po
účasti na PHK 2007 mi jezdí pravidelně
pomáhat až z Uherského Hradiště, nápomocna mi je i Bc. Marta Čermáková
z Prahy a Antonín Rychtr z Radíkova.
Z místních děkuji Marii, Františkovi
a Kateřině Klabačkovým, Hedvice a Tomáši Jahnovým, Gertrude a Jaroslavu
Lichnovským, MgA. Michaele Kuželové,
Ing. arch. Tereze Kostkové, Janu Oprštěnému, Miroslavu Pazlarovi, Františku Tomkovi, Josefu Maršálkovi, Josefu
Novákovi, sousedům a přátelům, pedagogům – Mgr. Aleně Cvešperové, Janě
Kozubíkové, MBA, Mgr. Karlu Kotrlovi,
Mgr. Haně Kelnarové, Mgr. Aleně Otáhalové, Mgr. Martině Hollasové, Martině Kuchařové, Petře Gažarové, Mgr.
Ivaně Stískalové, Ivetě Dostalíkové,
Mgr. Karlu Machylovi, a také dětem
a žákům potštátských škol, a stálému
pomocníkovi a pravé ruce, kterou mi
je moje žákyně (od jejích pěti let) Jana
Klasová-Smrčková.“ …
„Jana je mým andělem strážným,
bez kterého bych nedosáhla mnohých
věcí. Pomáhá mi více jak deset let. V
roce 2009 mě přihlásila třeba do pořadu Krása zralého věku určeného seniorům, kde jsem z rukou PhDr. Aleny
Gajdůškové, tehdejší senátorky, byla
uvedena do Síně slávy.
Přihlásila mě i do ocenění Pedagog
roku Olomouckého kraje, které jsem
v roce 2012 obdržela. Jana nelenila
a dostala mě i do nominace prvního
ročníku Seniora roku 2014, kterého se
zúčastnilo téměř 90 seniorů z celé ČR.
Zpracovala o mně se svou nezávislou
organizací rozsáhlou studii, kterou
najdete i na webu našeho akreditovaného kurzu www.potstatskyhouslovyklic.cz . Díky tomu nám pořadatelé

Srpen 2019
sdělili, že mě navrhli a doporučili porotcům za vítězku celé soutěže. Nakonec mě porota ocenila mezi pěti
nejlepšími. Dokonce pro mě Jana půjčila i vozík, na kterém mě vezla přes
Václavské náměstí do Lucerny, kde se
předávala ocenění. Tehdy tam ještě
nebyly bezbariérové nájezdy, tak nám
ochotně pomohlo několik cizinců vyjet
na chodníky. Řeknu vám, to bylo něco!
Z rukou herečky Simony Stašové jsem
dostala certifikát a jako jedinému oceněnému účastníkovi mi napsala věnování.“ …
„Výčet není stále konečný. Jana mě
přihlásila i do Knihy rekordů za největší
notový zápis. Prezentuje moji metodiku
na Slovensku, v Polsku a Anglii. Už teď
jsem zvědavá, s čím přijde příště.“ …
„Věřím, že i díky těmto a předchozím
oceněním (Medaile J. A. Komenského a
ocenění pomůcek Shola Nova) jsem se
v roce 2012 stala první čestnou občankou města Potštát a v roce 2017 obdržela cenu Jaroslava Herdena za celoživotní úspěšné, přínosné a inspirativní
působení v oblasti hudební výchovy
a organizování zácviku s pomůckami
„Potštátský houslový klíč“. V roce 2018
vyšla kniha Osobnosti Čech a Slovenska, ve které jsem uvedena a s manželem jsme byli uvedeni v rámci osobností Střední Moravy. Pomůcky i ocenění
si mohou prohlédnout návštěvníci Památníku manželů Krškových (Horní 98)
v průběhu Potštátských slavností nebo
dle tel. dohody.“ …
„Vážím si toho, že s mými pomůckami a metodikou pracuje více jak 20 škol
z celé ČR, zajímají se o ně také zástupci
škol ze Slovenska, Německa, Rakouska,
Polska, Ukrajiny a Anglie a jejich počet
neustále narůstá. Nyní se již těším na
19. ročník PHK, na který je už přihlášeno několik účastníků, chystám vydání
metodiky a dolaďuji nové pomůcky.“
TV reportáž z letošního 18. ročníku
a další informace můžete shlédnout
na www.potstatskyhouslovyklic.cz
Mgr. Karel Machyl,
ředitel ZŠ a MŠ Potštát
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ŘK Farnost

Žehnání dopravních prostředků
V neděli 4. srpna bude jako obvykle mše svatá ve farním kostele sv. Bartoloměje v 11:00. Nemusíte na ni přijít
pěšky, vezměte si nějaký dopravní prostředek, jako koloběžku, kolečkové brusle, kolo, motorku, auto aj. a po mši
svaté na náměstí budou požehnány. Požehnaný dopravní prostředek sám není zárukou větší bezpečnosti silničního provozu. Na to je přímluva sv. Kryštofa či sv. Josefa
od 90 nahoru nebo sv. Matouše proti pokutám, snad ještě
sv. Jakuba, patrona poutníků.
Pouť k Nanebevzetí Panny Marie v horním kostele
v Potštátě
V neděli 18. srpna v 11:00 bude slavnostní mše svatá
v horním kostele Panny Marie. Mši svatou doprovodí chrámový sbor z Potštátu. V tomto kostele, který je skvostně
vyzdoben freskami, bude mše sv. také na svátek Panny
Marie, Královny – ve čtvrtek 22. srpna v 17:30.
Pobožnost v kapli Panny Marie Pomocné v Kovářově
V neděli 18. srpna odpoledne ve 14:30 se sejdeme
v kapli v Kovářově ke společné modlitbě k Panně Marii.
Kaple v Kovářově má také velmi bohatou historii: „Díky neznámému zloději v r. 1997 byly právě o této kapli odkryty
ještě mnohem cennější historické informace. Obyvatelé
obce v Kovářově pod svým tehdejším představeným, panem Josefem Mückem, majitelem usedlosti č. 23, postavili
v roce 1876 kapli, která byla 21.5.1877 posvěcena ke cti
Panny Marie – Pomocné nejdůstojnějším panem farářem
Josefem Černým z Potštátu.“

Hody k sv. Bartolomějovi v dolním kostele v Potštátě
Patronem města Potštátu je sv. Bartoloměj, jeden
z Ježíšových 12 apoštolů. Svátek má 24. srpna, a proto
v neděli 25. srpna v 11:00 bude slavnostní hodová mše
svatá. Také při této mši svaté zpívá potštátský chrámový
sbor. Loni se slavilo 700 let města a v historii je psáno,
že vznik farního kostela je přímo spjat s historií Potštátu
jako města.
Žehnání školákům v neděli 1. Září
Pravidelně poslední neděli před začátkem školního
roku dostávají děti požehnání pro celý školní rok. Rádi
proto uvítáme všechny školáky na mši svaté v neděli
1. září v 11:00 v kostele sv. Bartoloměje.
Nové webové stránky farnosti
Od začátku letošního roku jsme začali pracovat na
novém webu, který již je hotový a bude se jen zlepšovat.
Adresa webu je: www.farnostdrahotuse.cz a dostanete
se k němu také přes odkaz webu na městských stánkách.
Kromě aktuálního dění ve farnostech Drahotuše, Partutovice a Potštát na něm naleznete i fotografie a historii farnosti. Tento web však není jen administrován z Drahotuš,
ale má i svého potštátského redaktora, který tam bude
průběžně vkládat podněty z Potštátu.

DUCHOVNÍ SPRÁVCE (ADMINISTRÁTOR FARNOSTI
POTŠTÁT) SÍDLÍ NA FAŘE V DRAHOTUŠÍCH, KDE JEJ V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽETE NAVŠTÍVIT.

Májová v Kovářově
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Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na
kterém občané nejen města Potštát získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o svém městě, ale
např. i o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají
svou chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá.
•
A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony
(tablety) s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone). Zde
je jednoduchý návod k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“
nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte
Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém
horním rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj se zobrazí

•

Potštátský zpravodajj

žluté pole s nápisem „Přidat Obec“, po kliknutí na něj můžete
jednoduše přidávat nebo odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom, která obec má
být první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,
dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí
se obec, kterou jste si přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec
je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje.
obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.

Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere minimální
místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události
vás upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění) a na váš
požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše město
zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.
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Rozpis utkání FK Potštát podzim 2019
Kolo
1

Domácí

Hosté

Den

Datum

Čas

FK Potštát

TJ Sokol Skalička

Sobota

3.8.2019

17:00

2

FK Potštát

FK Spartak Lipník
n. B. „B“ „Lipníkn.
n.BBečvou,,B´´

Sobota

10.8.2019

17:00

3

TJ Sokol Bělotín,,B“ FK Potštát

Neděle

18.8.2019

16:30

4

FK Potštát

Sokol Prosenice

Sobota

24.8.2019

16:30

5

TJ Sokol Hustopeče n. B. n.BB.
Bečvou

FK Potštát

Neděle

1.9.2019

16:00

6

FK Potštát

TJ Sokol Čekyně

Sobota

7.9.2019

16:00

7

TJ Sokol Opatovice,,B“

FK Potštát

Neděle

15.9.2019

10:00

8

FK Potštát

TJ Sokol Pavlovice u Přerova

Sobota

21.9.2019

15:30

9

SC Stará Ves

FK Potštát

Sobota

28.9.2019

15:30

10

FK Potštát

TJ Union Lověšice Sobota

5.10.2019

15:00

11

TJ Sokol Horní
Újezd

FK Potštát

Sobota

12.10.2019

15:00

12

FK Potštát

Sokol Horní Nětčice

Sobota

19.10.2019

14:30

13

TJ Sokol DomažeFK Potštát
lice

Neděle

27.10.2019

10:00

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ dvouměsíčník vydává Město Potštát, Zámecká 1, 753 62 Potštát, IČO 00301795,
ev. č.: MK ČR E 15133, tel.: 581 624 270, fax. 581 624 294. Příspěvky a náměty čtenářů se přijímají na MÚ
nebo e-mailem na adrese potstat@cbox.cz. Placená inzerce – kontakt: 581 624 275.
Tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz, Uzávěrka tohoto výtisku skončila 9. 8. 2019

