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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli a léto skončilo.
V pondělí 2.9.2019 ti školou povinní
zahájili nový školní rok. Poprvé se to týkalo
i deseti nových prvňáčků naší základní školy. Věřím, že se bude všem ve škole líbit, že
je bude učení bavit a na každý další den se
budou těšit. Úspěšný školní rok přeji nejen
všem žákům a studentům, ale i všem učitelům a zaměstnancům školy.
V září se také nastěhovali první obyvatelé, či přesněji obyvatelky, do bytů podporovaného bydlení v ulici Školní. Také pro ně
je to začátek něčeho nového. Určitě není
snadné se ve starším věku přestěhovat, ale
věřím, že i v nových bytech je čekají hezké
chvíle a bude se jim tam všem dobře žít.
Pokud vás podzimní počasí vyláká na
procházku, určitě se zajděte podívat ke
hřbitovu. Je tam krásný výhled na Potštát,
máme opravenou smuteční síň a velmi
pěkně zrestaurovaný mramorový kříž. Nyní
kamenosochař pracuje na obnově pískovcového kříže v Boškově u kostela.
Dále nám začaly podzimní práce, přípravy na zimu. Veřejné práce v Potštátě
a našich místních částech jsou v tomto
období zase o sečení trávy, o údržbě ve-

Naši prvňáčci

Smuteční síň
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řejných prostranství. Máme rozmístěny
nové lavičky, přibyly nám kontejnery na
tříděný odpad. Veřejné práce jsou o spoustě drobností a hlavně o stálé údržbě nejen
města, místních částí, ale i širokého okolí.
Zaměstnanci městského úřadu mají práci
rozplánovanou celoročně a mimoto musejí reagovat na aktuálně vzniklé problémy.
O to více mě mrzí, že hlavně mezi mladými
občany se najdou takoví, kteří vidí zábavu
v tom, že za sebou nechávají nepořádek a
ničí úsilí a snahu ostatních. Chápu, že altán
ve školní zahradě vybízí k posezení, což by
ani tak nevadilo… Ale kdo je povinen uklízet tam nedopalky od cigaret, zbytky pizzy, krabice??? Dalším smutným zákoutím
jsou schody do kostela sv. Bartoloměje na
náměstí, naproti faře. Je to málo frekventované místo a podle toho je mládeží zneužíváno. Zase nepořádek, zase nedopalky

od cigaret a mimo jiné i ničení. Nerozumím
tomu, že vadí i květiny u kříže. Jaké hodnoty takový člověk má, když ničí své okolí
a neváží si práce a starostlivosti ostatních
lidí… Další kapitolou jsou naše sportoviště. Máme krásné multifunkční hřiště, ale…
byť jsou tam odpadkové koše, tak je nepořádek kolem dokola; bedna na vybavení
už je úplně zničená, a to byla zakoupena
teprve letos v květnu. Problémy samozřejmě nejsou jen v Potštátě. Podobná situace
je v Boškově, kde je také problém s udržováním pořádku na hřišti. U kostela je nově
udělaný základ na kříž. Tento už někdo stihl
využít k pikniku, takže je politý, flekatý…
Žádám všechny, abychom nebyli lhostejní k takovémuto chování. Je důležité,
aby nám všem záleželo na místě, které
jsme si vybrali pro život.
Kateřina Klabačková, místostarostka

Multifunkční hřiště -bedna zakoupená v květnu 2019

Kříže

Stojany na kola

Říjen 2019

Číslo 5

Potštátský zpravodajj

MěÚ informuje

Děkujeme občanům, že se zapojili do třídění odpadu v našem městě.
Žádáme o udržování pořádku kolem nádob na tříděný odpad. Upozorňujeme občany, že není vhodné ukládat směsný
komunální odpad do plastových pytlů k nádobám na směsný
KO. Tyto plastové pytle lákají kočky a volně pobíhající psy, kteří je
trhají a odpady roznášejí do okolí.
Děkujeme za pochopení.

V sobotu 7. září 2019 se uskutečnily
„Podzimní závody mládeže v lovu ryb udicí“. Tuto akci uspořádal, společně s místní
organizací Českého rybářského svazu Hranice, Spolek Rozvoj Potštátska na vodní nádrži Harta u Potštátu.
Protože počasí nevěstilo nic dobrého,
přihlásilo se do závodu pouze 12 závodníků. Při ranním nástupu proběhlo seznámení s pravidly a organizací závodu. Pak již
hvizd píšťalky hlavního rozhodčího oznámil začátek závodu.

Bodovala se každá ulovená ryba dle
délky, co centimetr to bod. Dodržování
pravidel kontrolovala a měření úlovků prováděla komise rozhodčích složená z členů
Českého rybářského svazu, místní organizace Hranice. Účastníci závodu také bojovali o čestné uznání za největší ulovenou
rybu. Za Město Potštát se závodu zúčastnili
Dominik Šištík a Jirka Novobilský.
V úvodu závodu byly záběry ryb pouze
sporadické, a to z důvodu nezvykle velké
aktivity na břehu, nicméně pozdější takti-

zování jednotlivých závodníků začalo nést
ovoce. Mezi nejčastěji lovené ryby patřila
plotice, cejn a samozřejmě také kapr. Po
dvou hodinách bylo ukončeno první kolo
závodu. Pro mladé závodníky byla připravena malá svačinka. Při„taktické poradě“ se
jednotliví závodníci rychle posilnili a poté
hurá zpět k vodě. Po dalších dvou hodinách bylo rybářské klání ukončeno.
No a jak to dopadlo?
Závodníkům se podařilo ulovit celkem
164 kusů ryb v celkové délce 1968 cm. Nej-
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lépe si vedl Dominik Šištík (Potštát) se 608
body za 16 ulovených ryb, se umístil na
prvním místě. Místo druhé obsadil Tomáš
Matějka (Drahotuše) se 505 body za 14 ulovených ryb a na místě třetím skončil Jakub
Kaniecký (Hranice) se 170 body za 5 ulovených ryb. Cena za největší ulovenou rybu
byla předána dvěma závodníkům, a to Dominiku Šištíkovi za úlovek štiky o délce 55
cm a Kubovi Kanieckému za úlovek kapra
o délce 55 cm.
Po předání hodnotných cen se všichni
rozloučili bouřlivým rybářským pozdravem
„Petrův zdar“. S tím se účastníci závodu rozešli bohatší o nové zážitky a zkušenosti.
Místo poděkování:
Všichni pořadatelé, kteří se na zdaru
této pěkné akce podíleli, si odnášejí příjemný hřejivý pocit, že umožnili dětem
a mládeži aktivně strávit příjemný den v
krásné přírodě.
Za pořadatele Ing. Miroslav Pazlar

Letošní ukončení prázdnin se
vydařilo, přálo nám počasí a byl
připraven bohatý program. Akce
byla zahájena dopoledne fotbálkem o putovní pohár starosty.
Všechny týmy hrály skvěle a nálada byla výborná. Odpoledne
pak patřilo dětem. Celkem 120
dětí soutěžilo na 10 stanovištích,
kde prokázaly svoji zdatnost,
zručnost, přesnost a za to získaly
u každého stanoviště malou odměnu. Po úspěšném zvládnutí
všech úkolů dostaly děti zvláštní
odměnu - velkou omalovánku a
pexeso. K radosti dětí přispěly i
dva skákací hrady, ukázka agility (sport se psy), práce s policejním psem a projížďka na koních.
Vzhledem k velmi teplému počasí nejen děti ocenily pěnu, kterou
připravili místní hasiči. Některé
děti se zde vydováděly i se svými
rodiči a prarodiči.
K doplnění energie a pitného
režimu bylo připraveno bohaté
občerstvení. O hudbu k tanci i
poslechu se postaral DJ Petr Šindler.
Děkujeme všem sponzorům
za jejich příspěvky a organizátorům za pomoc se soutěžemi a
občerstvením.
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Místní knihovna

Místní knihovna velmi děkuje všem ženám, které podpořily
charitativní akci,,kabelkový veletrh ‘‘. Netušili jsme, že část výtěžku bude pro Kubíka Silného. O to více nás těší, že jste darovaly 75 kabelek na dobrou věc. Všem dárkyním ještě jednou
děkujeme.

Z naší školičky

V pátek 27.9. se vydaly děti ze třídy Včelky na výlet, na který se všechny moc těšily. Doprovázely je jejich paní učitelky a
jely do Přestavlk u Tršic, kde na všechny čekala paní Mgr. Pacovská. Ta s naší školkou spolupracuje již několik let a všechny
své výukové programy zaměřené na přírodu má velice dobře
nachystány, propracovány a také používá mnoho názorných
pomůcek. Ne jinak to bylo i tento den. Děti si prošly trasu
dlouhou 4 km, která vedla nejprve klidnou vesničkou a poté
pěknou přírodou. Stezka měla celkem pět stanovišť. První
bylo zaměřeno na stromy jehličnaté a listnaté. Děti stromy
poznávaly, přiřazovaly k tomu správnému šišky, bukvice nebo
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žaludy. Na druhém stanovišti se seznámily s plody lesa a ve
skupinkách třídily houby na jedlé a jedovaté. Třetí stanoviště
bylo zaměřeno na ptáky lesa a to datla, strakapouda a žlunu.
Děti viděly makety těchto ptáků v životní velikosti, poslechly si jejich hlasy a také se dozvěděly, jak tito doktoři lesa žijí.
Na předposledním stanovišti se seznámily s lesními šelmami a
poslední stanoviště patřilo kopytníkům lesa. Cílem naší cesty
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byl rybník, kde jsme si všichni dali svačinku, děti si vyrobily
medaile a pomalu jsme se vydali na zpáteční cestu. Tu měly
děti zpestřenu hrami, ke kterým používaly obrázky ze svých
medailí. Počasí nám přálo, děti si výlet maximálně užily a nenásilnou a hravou formou se dozvěděly spoustu informací o
lese a jeho obyvatelích.
Kolektiv MŠ

Základní škola

„MINIŠKOLIČKA“

M. Kuchařová

Středa, 14,00 – 15,00

Klub pro rodiče s dětmi

„ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ“

K. Smýkalová

Úterý, 14,25 – 15,40

Děti MŠ

„ANGLIČTINA“

K. Smýkalová

„SPORTOVNÍ HRY“

M. Hollasová

Úterý 13,15 – 14,00

1.stupeň ZŠ

„SPORTOVNÍ HRY“

M. Jeřábková

Pátek, 13,15 – 14,00

2.stupeň ZŠ

„TVOŘIVÉ RUCE“

S. Adzimová

Středa, 13,30 – 15,00

1.+2. stupeň ZŠ, 1x za 14 dní

„POLYTECHNICKÝ I“

L. Pernička

Pondělí, 13,00 – 14,30

Žáci ŠD (1. stupeň ZŠ)

„POLYTECHNICKÝ II“

L. Pernička

Úterý, 13,40 – 15,20

2. stupeň ZŠ

„RYBÁŘSKÝ“

M. Pazlar

Čtvrtek, 14,30 – 16,00

1.+2. stupeň ZŠ

„ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA“

H. Kelnarová

Čtvrtek, 12,10 – 12,50

1.+ 2. stupeň

1.+2. ročník ZŠ

Kromě těchto kroužků poskytuje škola také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami pomoc v rámci tzv. pedagogické intervence.

Je to nedávno, kdy začal nový školní rok 2019/2020. Po zhruba měsíci se
již snad všichni rozkoukali a vpluli do
školního režimu bez větších problémů.
Podobně jako minulý rok i letos ve ško-
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le plánujeme organizaci či účast na řadě
akcí, které se pravidelně opakují, některé budou nové. Z mnoha vzpomenu jen
Drakiádu, Dýňobraní, Vánoční ladění či
jarmark, školní ples, obecní slavnosti

nebo akci na ukončení prázdnin. Také
soutěže a sportovní turnaje, které pořádáme ve škole nebo kterých se účastníme na jiných školách, budou i letos
součástí života naší školy. Při exkurzích a

Říjen 2019
výletech se chceme více zaměřit na naše
okolí, na poznání kraje, kde žijeme. To
ale neznamená, že nenavštívíme vzdálenější regiony. Už v říjnu nás čeká Praha a
na jaře polská Osvětim. Větší spolupráci
navazujeme také s podnikem VLS, kde v
rámci lesní pedagogiky plánujeme řadu
akcí pro MŠ i ZŠ.
Škola je nedílnou součástí života
obce a zvláště ta naše by nedokázala
fungovat bez podpory zřizovatele, ale i
vás rodičů, firem či „jen“ příznivců školy.
Podporu nejen finanční dobře vnímáme
a děkujeme za ni. Na tomto místě chci
upozornit na nové šatnové skříňky, zatím pro žáky 1. – 3. ročníku, které vyrobil

Číslo 5
pan L. Pernička a za pomoci pana D. Slámy instaloval v šatnách školy. Také nový
stojan na kola před školní budovou, který vyrobili pracovníci obce a usadili ve
spolupráci s panem školníkem, přispívá
určitě k lepšímu vzhledu okolí školy a
je již nejen žáky využíván. Děkujeme a
doufáme, že bude spolupráce pokračovat i nadále.
Potštátská škola je někdy, zvláště
přespolními, vnímána jako „málo podnětná.“ Ale i v ní se vzdělávala řada dnes
úspěšných a známých lidí, kteří na ni
vzpomínají v dobrém. Ty bychom chtěli
oslovovat a zvát je k nám do školy, aby
dětem ukázali, že i z Potštátu lze „dobýt

V pátek 20. září proběhla pro žáky 2. stupně ZŠ exkurze
do VÚ Libavá. V rámci projektového dne žáci navštívili větrný
mlýn a kostel přímo ve Městě Libavá a také dnes již zaniklou
obec Starou Vodu. Zde měli možnost prohlédnout si chrám
sv. Anny a sv. Jakuba, pozůstatky kláštera řádu piaristů, starovodský hřbitůvek a také tzv. Královskou studánku. Celá akce
proběhla v rámci projektu Šablony II a byla zaměřena na poznání historie a současnosti oblasti, přírodních zajímavostí a
problémy i přínosy soužití národností v bývalém Československu. Exkurze vhodně doplnila učivo dějepisu, zeměpisu a také
přírodopisu. Většina žáků poprvé navštívila tuto část regionu,

Pod větrným mlýnem

Potštátský zpravodajj
svět.“ Prvním z nich bude pan Josef Maršálek, cukrář, co pekl cukroví anglické
královně. Ten na naši školu zavítá snad již
v průběhu podzimu. Dalším je pan Aleš
Opata, náčelník Generálního štábu AČR,
kterého bychom rádi uvítali na jaře. Ale
celá řada dalších slušných a úspěšných
lidí, kteří žijí i po studiích na Potštátě
nebo se sem vrací, prošla potštátskou
školou a získala zde základy, na nichž
pak stavěla dále.
Budeme rádi, pokud nám pomůžete
školu zviditelňovat, samozřejmě v tom
dobrém a rádi se budeme podílet na zviditelňování města Potštátu.
Karel Machyl, ředitel školy

kde vyrůstají od narození a o němž ví zatím velmi málo. Faktem je, že činnost armády přináší pro návštěvníky této oblasti
řadu omezení, je však možno využít období státních svátků
nebo víkendů, kdy jsou okrajové části vojenského prostoru
přístupné pro pěší i cyklisty. Také akce, jako je např. Bílý kámen
každoročně přilákají řadu turistů a milovníků přírody i historie.
Je škoda, že to co máme za humny mnohdy známe mnohem
méně, než vzdálené země. I škola se bude snažit napravit hendikep ve vědomostech a povědomí o tomto zapomenutém,
avšak krásném koutu naší vlasti.
Karel Machyl, ředitel školy

Na Staré Vodě
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ŘK Farnost

Dožínky – žehnání úrody
V neděli 29. září při obvyklé nedělní mši svaté v 11:00 v
kostele sv. Bartoloměje v Potštátě proběhlo tradiční žehnání
úrody. Kostel byl vyzdoben, jako každý rok, plody země a lidské práce a společným úmyslem bylo poděkování Bohu za dar
úrody. Po požehnání část úrody okusí účastníci bohoslužby a
nějakou dobu zůstane dožínková výzdoba, na kterou tradičně
shlédnou místní žáčci školy i školky.
Žehnání školákům
V neděli 1. září noví školáci mohli prožít mši svatou s požehnáním speciálně pro ně. František, Viktorka, Aleš a Zdeněk,
noví prvňáčci a David, který si již rok školy zažil, se po celou
mši svatou usmívali a byli také patřičně hrdí na aktovky, které
si také donesli k požehnání. A hned druhý den je čekala škola,
na kterou se určitě strašně moc všichni těšili.
Misijní měsíc říjen a oslava misijní neděle
Letos bude misijní neděle 20. října, kdy bude mše svatá jako
vždy v 11:00. V rámci Papežského misijního díla je i misijní dílo
dětí s heslem: „Děti pomáhají dětem.“ Také letos můžeme nějakým malým dárkem pomoci mnoha lidem. Tuto neděli budeme
slavit trochu výrazněji a tak bych opět rád pozval děti na tuto

Žehnání školáků Potštát
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mši svatou a možná se nám podaří vytvořit misijní klubko – to
by bylo moc hezké. Bc. Vojtěch Hýbl, pastorační asistent
Dušičkové bohoslužby v horním kostele Panny Marie
2. listopadu mají svátek „dušičky“ – duše věrných zemřelých. Stále máme dobrý zvyk a chodíme na hřbitov modlit se
za zemřelé a to především týden od 1. do 8. listopadu, kdy
celá církev na zemřelé zvláště myslí ve svých modlitbách. Mše
svaté v kostele Panny Marie budou ve čtvrtek 31.10. v 17:30 a
v neděli 3.11. v 11:00.
Nábožko a kněz v Potštátě
Ředitel školy nám dal prostor k výuce náboženství na
místní škole, která bude probíhat každý čtvrtek v 11:20. Pravidelně čtvrteční odpoledne je k dispozici ve městě kněz i
pastorační asistent a jsme otevřeni Vašemu zájmu nejen, ale
přece, k duchovním potřebám různého druhu.
Nové webové stránky farnosti
Adresa webu je: www.farnostdrahotuse.cz a dostanete se
k němu i přes web Potštátu. Kromě aktuálního dění ve farnostech Drahotuše, Partutovice a Potštát na něm naleznete i
fotografie a historii farnosti.
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