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Slovo na úvod
Vážení občané našeho městečka,
děkuji vám všem za projevenou podporu během mých
zdravotních problémů a po
p delší odmlce bych
b h Vás rád
informoval o dokončených pracích
p
a připravovaných akcích v
nejbližším období ve všech našich
n
místních částech.
V Kyžlířově došlo k výměně
měně oken a dveří v panelovém
m
domě a zároveň k zateplení sstropu v půdním prostoru foukanou izolací. Budova získala lepší tepelné vlastnosti, kdy tím
zamezíme i tvorbě plísní, kee kterým zde docházelo. Dále se
v Kyžlířově povedlo vydláždit
diit prostor přístřešku u hřiště.
hřiště PřiPři
pravujeme rekonstrukci rybníku
níku na Důlkách a opravu cesty ve
n
spodní části Kyžlířova. Dále se
se snažíme získat pozemek od VLS
ČR u panelového domu.
V Lipné byla vyměněna okna
okna a dveře na hasičské zbrojnici
a chystáme projekt na celkovou
vvou rekonstrukci tohoto objektu.
Získali jsme dotaci na opravu
u komunikace boční ulice od dětského tábora (točna) po konec
eec této ulice
ulice. Práce budou proveprove
deny po vybrání zhotovitele.
e.. Dále se snažíme získat pozemek
pod zastávkou u tábora v Lipné
pné od VLS ČR.
p
V horní části Kovářova vvybudoval
ybudoval pan Petr Vilhelm společně s panem Romanem Cvešperem odpočinkové místo
a příjemné posezení. Z vykopaných
op
paných zbytků zničeného křížku
p
obnovili památku z minulého
o století. Pan Vilhelm zpříjemnil
tento koutek ještě zasazením st
sstromů lípy a za to mu patří velké uznání a poděkování.
Na Boškově jsme odvodnilii další
problémové místo výd
měnou propadlého propustku pod
od komunikací a zatrubněním do místní vodoteče. U kostelaa došlo
d
k přesazení dvou
uschlých stromů lípy. Při hodové mši byl
yl posvěcen nově opravený kříž před kostelem.
Mám velkou radost ze získání dotace ve výši 85% na bezd
do
pečné spojení Boškova a Potštátu cyklostezkou. O tyto dotace
há í
jsme žádali již po třetí, o to víc mě to těší. V této chvíli dochází
k výběru zhotovitele a snad se ještě letos práce započnou.
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V Potštátě dne 4. 8. 2020
Dále jsme získali dotaci na fitstezku ve výši 80%, dochází
k výběru zhotovitele a v co nejkratší době dojde k její realizaci. V naši obci vznikne další relaxační zóna, kterých není
nikdy dost.
Získali jsme také dotaci na opravu
opraa chodníku od školy
k pekárně, dochází k výběru zhotovitele
zhotovit
a hned poté dojde
k jeho rekonstrukci.
Opět jsme nechali opravit místní kkomunikaci v ulici Lesní
nástřikem asfaltu a kamenné drti.
Pokračujeme na projektu odkanalizování
od
d
našeho
města Projektová dokumentace kee stavebnímu povolení
města.
byla předána na vodoprávní úřad H
Hranice k jeho povolení. Z důvodu požadavku dotačního titulu dochází k výběprojektové
dokumentace
rovému řízení na zpracovatele pro
o
bude v nejbližší
o provedení stavby. Projekční firma
r
době obcházet občany a zjišťovatt nejvýhodnější připojení od rodinných domů k hlavnímu
hlavnímu řádu. Prosím občany
o spolupráci s těmito pracovníky
pracovníky.
V budově u vodní nádrže Harta byla dokončena vodopočasí pokračují
vodní přípojka s rozvody a za nepříznivého
nepřízn
n
naši zaměstnanci s odstraněním bývalé
bývaa technologie úpravny
vody.
jsme
Na místním fotbalovém hřišti jsm
m za přítomnosti paní
provoz kiosku. Proběhsenátorky Jitky Seitlové zahájili p
lo výběrovém řízení, které vyhlásilo
vyhlási
sil Zastupitelstvo města
si
jedna nabídka
Potštát dne 16.6.2020. Byla předložena
pře
ře
a komise složená ze tří zastupitelů
zastupite
te rozhodla. Kiosek získa(splnila všechny kritéria soula paní Gabriela Zlámalová (s
(sp
těže a kiosek byl za 10.000,,- Kč
K měsíčně pronajat na dobu
určitou). Tímto se místním
ím
m spolkům a občanům neuzavírá
možnost pořádat akcee v tomto stánku a v areálu fotbalového hřiště. Ve smlouvě
ouvě uzavřené mezi městem a provozovatelem kiosku
sku
ku je
j podmínka,
p
po
umožnit pronájem jiným spolkům
a místním
míí t
občanům minimálně na polovině zastřešeného
posezení, kdy si jídlo může zájemce donést. Zastupitelstvo
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se rozhodlo kiosek pronajmout z důvodu naléhání místních
občanů na malou občanskou vybavenost týkající se občerstvení. I tak se našli občané, kterým otevření kiosku vadí
a anonymně informují úřady hygieny. Tímto jsme si aspoň
ověřili, že nájemce má vše v pořádku.
Na hřišti jsme vyměnili okapy a svody na budově šaten a
dále jsme šatny fotbalistů vylíčili a nově obložili sprchy.
Na náměstí a hřbitově jsme nechali vykopat studny,
občané je budou moci využívat k zalévání.
Nejen na Potštátě dochází k častým výpadkům elektřiny. Každý výpadek hlásím na ČEZ Distribuci s přednostním
odbavením a vždy se jedná o poruchu na vysokém napětí.

Potštátský zpravodajj

Prosím občany o nahlášení rostoucích stromů do vedení VN,
může docházet ke zkratům. Můžete volat přímo na ČEZ nebo
na MÚ Potštát. Letošní rok je náročný pro ČEZ na údržbu
rychle rostoucích stromů a křovin do vedení.
Na doporučení životního prostředí dochází k sečení trávy
ve městech dvakrát do roka. Je to z důvodu udržení biodiverzity. Vím, že to někdy není úplně krásné, ale prosím občany
o ohleduplnost k našemu životnímu prostředí a ekosystému.
Děkuji.
Přeji krásny zbytek léta.
Váš starosta René Passinger

MěÚ informuje

Naše město se zapojilo do celostátní akce „Má vlast cestami proměn“, která
přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Chátrající stavby se mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný
prostor dostává nový vzhled, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu. Partnery výstavy jsou kraje České republiky
a spolupracuje na ní řada dalších organizací a institucí.
Prostřednictvím fotografií a příběhů je prezentován stav před rekonstrukcí
a po ní. Hlavní smysl výstavy spočívá v putování, rozjede se do různých koutů
České republiky a takto putuje celý rok. U nás jsme tuto výstavu mohli viděl od
3.8. do 14.8. Nejhezčí proměny každý rok jsou oceňovány a každý kdo chce nějakou proměnu ocenit může hlasovat na http://www.cestamipromen.cz/hlasovani
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Máte vlastní žumpu nebo septik?
Pak si dejte pozor na zpřísnění vodního zákona, který vstoupil v platnost od začátku roku 2019 a počítá
s dvouletým přechodným obdobím.
Domácnosti, které nejsou připojeny
k městským či obecním kanalizacím
a jsou vybaveny septiky nebo jímkami, budou muset úřadům doložit, kolik celkově vyprodukovali
odpadu za rok, resp. kolik odpadu
z jejich septiku či jímky bylo odvezeno fekálním vozem. Pokud odvezený
objem nebude odpovídat spotřebě
domácnosti, bude moci vodoprávní
úřad udělit pokutu 20 - 100 tisíc korun.
Od 1. ledna 2021 totiž musíte na
výzvu vodoprávního úřadu nebo
České inspekce životního prostředí
předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let. Pokud tak neučiníte, hrozí Vám výše uvedená pokuta.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod
nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede
odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce nebo septiku, vydat doklad, ze
kterého bude patrno jméno toho,
kdo akumuluje odpadní vody, lokalizace a množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které
budou odpadní vody zneškodněny.

Číslo 3

Žumpy (jímky) musí být vodotěsné,
bez jakéhokoliv odtoku opatřeny odvětráním.
Cílem novely zákona je zajistit
lepší nakládání s odpadními vodami a přimět majitele nemovitostí
k napojení do obecních kanalizací
jak nám nařizuje zákon. Ne vždy je
to snadný krok. Často dokonce nemožný. Řada osad, chatových oblastí
či domácností v odlehlejších částech
obcí na kanalizační síť nemohou být
vůbec napojeny, vyvážení žumpy je
považováno za nejdražší způsob likvidace odpadních vod, mnohdy jiné
řešení neexistuje.
Otázkou také je, jak přísně budou
úředníci posuzovat rozdíl mezi
spotřebovanou vodou a objemem
vody odpadní. Problém také může
nastat s dokládáním množstvím
vody, které proteklo do žumpy.
Řada domácností totiž vodou z kohoutku zalévá zahrady, nebo pitnou vodu čerpají z vlastní studně
a na přívodu tedy nemají nainstalovaný vodoměr. V těchto případech
se budou kontroly řídit tzv. směrnými čísly, kterými vyhláška ministerstva zemědělství určuje spotřebu vody na jednoho člověka za rok.
Tato čísla ovšem bývají vyšší než
reálná spotřeba, kterou evidují vodárenské společnosti.
Z výše uvedených důvodů město Potštát připravuje výstavbu
nové oddělené kanalizační sítě, pro
splaškové vody v místní části Ko-

V České republice zajišťuje každoroční sčítání čápů
Skupina pro ochranu a výzkum čápa bílého, která pracuje pod patronací České společnosti ornitologické. Sčítání je zaštítěno mezinárodní organizací na ochranu ptáků
BirdLife International.
Sledování provádí již od roku 1984, o našich čápech tedy máme poměrně přesné údaje. Do této akce
se zapojují jak ornitologové odborníci, tak i laická veřejnost. Letos se sčítání čápů mohl zúčastnit každý,
kdo měl chuť jejich hnízdění sledovat, bylo více jak
500 pozorovatelů. Čápů bílých u nás poslední dobou
hnízdí kolem 900 párů. Jen asi pětina naší populace
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vářov a samotném Potštátě. Tímto
vzniknou pro vlastníky nemovitosti
náklady na vybudování nové přípojky. Zbaví se zodpovědnosti za
likvidaci odpadů (tu bude mít provozovatel kanalizace) a finančních
nákladů na likvidaci odpadů, v řádu
několika tisíců korun za rok. Na druhé straně ale za toto pohodlí budeme platit stočné, kdy určitě se toto
mnoha občanům nebude líbit. Každý občan by se měl zamyslet nad
způsobem likvidace splaškové vody
ve své nemovitosti a nad tím, jak
splňuje výše uvedené ustanovení
vodního zákona. Také je k zamyšlení
stav vodotečí v Potštátě – Kovářovský potok, Velička a další vodoteče.
Z vodotečí se občas line zápach, za
který by se nemusela stydět ani čistírna odpadních vod! Voda je čím
dál vzácnější komodita, a proto je
důležité vracet použitou vodu do
krajiny čistou, neboť čistá voda je
základ života a to nejdůležitější,
co musíme nechat svým potomkům, je živá země! Proto doufáme,
že dlouholetá snaha o vybudování
kanalizace a čistírny odpadních vod
i v našem městě bude konečně završena výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Naše
vodoteče se vyčistí a možná v nich
zahlédneme i rybu a jiné vodní živočichy. Všechny nás to bude stát
peníze, práci a trpělivost s rozkopaným městem, ale výsledkem bude
konečně kanalizace.

hnízdí na jižní Moravě v koloniích na stromech, většina ostatních čápů hnízdí roztroušeně a v blízkosti
lidských obydlí. Hnízda si stavějí často přímo na budovách, s oblibou na vysokých továrních komínech.
Jako první přilétá na hnízdo samec, letos k nám na Potštát přiletěl 19. března, teprve po několika dnech se k
němu připojila samice. Partneři jsou si často věrní po
mnoho let, i když zimu v Africe tráví každý sám. Samička snáší ve dvoudenních intervalech bílá vejce, která
potom střídavě se samcem zahřívají přibližně jeden
měsíc. O mláďata se svorně starají oba rodiče, asi po
dvou měsících jsou schopná letu. Následující období
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je pro ně nejkritičtější, mnoho mladých čápů podlehne úrazům, které
si přivodí při svých prvních letech.
V té době se ještě často vracejí na
hnízdo, kam jim rodiče stále nosí potravu - drobné savce, obojživelníky,
plazy a ryby či větší hmyz. Na podzim pak mladé čápy čeká nelehký
úkol - cesta na africká zimoviště, na
kterou se vydávají již na konci srpna. Potštátští čápi již patří ke stálým
letním obyvatelům komína na prodejně COOP Jednota. Každé jaro je
netrpělivě vyhlížíme a těšíme se na
vylíhnutí malých čápů, sledujeme
jejich krmení a první nejisté lety.
V letošní roce si začaly stavět nové
hnízdo na bytovém domě ul. Školní
čp.18, tak uvidíme, jaká překvapení nám ještě přichystají . Za léta co
zde hnízdí se z nich stala i turistická
atrakce! Turisty udivuje jejich počet
a to, že se nebojí lidí, prochází se po
travnaté ploše náměstí a blízkost lidí
jim vůbec nevadí. Výsledky sledování nejen Potštátských čápů můžete
sledovat na https://birdlife.cz na
tyto stránky můžete vkládat i výsledky svých pozorování, pokud se zapojíte do sledování čápů v Potštátu.

Vzhledem k tomu, že při svozu odpadu stále dochází k míchání komunálního odpadu a vytříděného
plastu, budou vyváženy pouze plasty ve žlutých pytlích.
Tyto pytle si můžete zakoupit na MěÚ za zvýhodněnou cenu 3,-Kč/ks.

Do žlutých pytlů patří : sešlápnuté PET lahve, nápojový karton, sáčky, tašky, fólie, plastové obaly od
potravin (kelímky, vaničky aj.), plastové obaly od drogerie, CD/DVD obaly, strečové folie.
Nepatří: linoleum. PVC, pryžové výrobky, molitan, videokazety, obaly od olejů nebo silně znečištěné od
jídla, obaly od nebezpečných látek.

V poslední době se stalo dobrým zvykem našich pejskařů, brát si
z košů na psí exkrementy celé ruličky sáčků! Sáčky chybí ostatním, kteří
venčí své mazlíčky. Ti si potom stěžují, že nemohou exkrementy uklízet.
A dostáváme se do začarovaného
kruhu! Sáčky kupujeme proto, aby

se uklízelo, neuklízí se proto, že
v zásobnících chybí sáčky! Budeme příští rok zvedat poplatky aby
se mohlo kupovat více sáčků? Co
na to pejskaři z okolních obcí, kde
nejsou koše na exkrementy? Budou přispívat svými poplatky na
sáčky na Potštátě?
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Dětem začaly prázdniny a my rybáři
se těšíme na domácí závod. Sraz byl
naplánován na pátek 3. července, kdy
tradičně přijdou podpořit závodící týmy
místní občané, kamarádi a kolegové
rybáři. V podvečer se vylosovaly místa a
proběhl přesun na jednotlivá stanoviště
a mohla začít večerní zábava. Start

Číslo 3

závodu byl v sobotu 10.00 hod., kdy
byl každý v očekávání, jestli ryba bude
spolupracovat. Průběh závodu byl
napínavý až do samotného konce, kdy
se ulovilo přes 100 kusů kapra nad 5
kg. Největší ulovená ryba se zastavila
na váze lehce nad 10 kg. Závod končil
v neděli v 12.00 hodin. Celý závod

Jako každoročně, i letos uspořádal „Dobrovolný spolek přátel
mírného pohybu“ běžecký závod v naší obci Boškov. Byl to
ročník pátý - jubilejní, a proto mu zřejmě přálo i počasí, které
je v poslední době hodně nestálé. A do elánu pořadatelů nezasáhl ani obávaný virus, takže tradiční každoroční běh nebyl
ohrožen.
Drobné občerstvení bylo letos rozšířeno o výbornou zelňačku
z kuchyně Petra Krahulíka. Děkujeme !
Běžecký okruh a délka jednotlivých tratí je vymezena stejně už
od počátku této akce a jen drobné korekce probíhají v počtu
kategorií. Letos byly čtyři : předškolní děti, školáci, ženy a muži.

V sobotu 8.8. projel našim městem 12. ročník mezinárodního
cyklistického etapového závodu CZECH TOUR. Závodníci
děkují všem fandícím divákům!!!!
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se odehrál v duchu fair play, většina
týmů sem jezdí od prvního ročníku
závodu a tím i vznikla nová přátelství.
Chtěl bych poděkovat zúčastněným
týmům, všem co pomáhali s organizací
a návštěvníkům, kteří závodníky přišli
podpořit.
Za spolek Rozvoj Potštátska, Jakub Silný

Dětí se celkem zúčastnilo 32, žen vyběhlo na trať 6 a mužů
11. Je ale možné, že někdy v budoucnu vznikne kategorie i
pro „veterány“, neboť přeci jenom ti starší zasloužilí běžci a
běžkyně se s dnešní mládeží nemohou srovnávat.
Akci zaštítilo město Potštát vystrojením stanu, poháry a medailemi a paní místostarostka Kateřina Klabačková také odstartovala jednotlivé kategorie.
Pořadatelům patří dík za angažovanost, sponzorům srdečně
děkujeme za příspěvky, sportovcům děkujeme za zájem a
sportovní výkony a budeme se společně těšit na další - snad
neméně - vydařené ročníky.
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Úspěchy našich
občanů
Oznamujeme Vám, že bylo vyhověno
naší žádosti a byl zaveden nový spoj linky 920533, kdy autobus ve dnech školního vyučování bude odjíždět ze zastávky

Potštát, škola v 15.50 hod s příjezdem do
zastávky Potštát, Boškov, točna v 15:54
hod, a to z důvodu zajištění odpolední
výuky žáků naší základní školy.

Amatérský fotograf Lukáš Kovár
zvítězil v kategorii „fotografická
série“ v letošním
prestižním čtvrtém ročníku nejprestižnější soutěže Czech Nature Photo 2020.
Snímky lišek, které jsou jeho oblíbeným tématem,
vyhrály i hlasování veřejnosti! Do
soutěže se přihlásilo 229 soutěžících a snímky Lukáše Kovára vyhrály
v konkurenci dvou tisíc snímků, a to i
mezi profesionálními fotografy! Dalším velkým úspěchem je první cena
v soutěži Zlatý jelen Slávy Štochla
v roce 2016 v kategorii práci. Je znám
svými autorskými výstavami, těch
měl po celé republice cca 20, vydává
kalendáře a také můžeme jeho fotky
vidět v časopisech a knihách. K jeho
velkému úspěchu gratulujeme!
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Základní škola

Vážení rodiče, vážení občané,
prožíváme sice období školních prázdnin
a dovolených, přesto čas neúprosně plyne a za čas nám začne nový školní rok. Pro
informaci a případné plánování dovolených a akcí s dětmi vám předkládám organizaci školního roku 2020/2021.
Období školního vyučování ve školním
roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT
na čtvrtek 29. října a pátek 30. října
2020. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou podle sídla školy pro okres Přerov stanoveny na týden od 1. 3. do 7. 3. 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna
2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o
ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna
2021.
Období školního vyučování ve školním roce
2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Ve škole nyní probíhají drobné opravy,
údržba, úklid a sečení.
Od pondělí 24. 8. 2020 zahájí svoji činnost
MŠ a také školní kuchyně.
Školní rok nám začne v úterý 1. 9. 2020.
S přáním hezkých letních dnů
Mgr. Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát

8

Srpen 2020

Číslo 3

Vážení čtenáři, chci se s vámi podělit o několik myšlenek
svých školních dětí, které měly za úkol napsat pár vět o tom, jak
prožívaly období koronovirového volna, co ví o této nemoci a
jak se s touto situací tzv. popraly. Přidávám i dvě básničky.
Také i touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům
i prarodičům „mých“ dětí, že tuto nelehkou situaci zvládali
a ještě zvládají. Velmi si toho vážím, nebylo to, a stále není,
opravdu jednoduché. Klobouk dolů před vámi, děkuji za
splněné úkoly, nádhernou a upřímnou komunikaci s vámi,
ať už přes maily, nebo sms, či telefonní rozhovory. Jsem si
stoprocentně jistá, že naše vzájemné vztahy se ještě více
utužily a že jsme se poznali tak nějak lidsky mnohem více.
Přeji vám všem opravdu jen to pevné zdraví a šťastný život,
nic jiného v životě nemá cenu a není důležité.
Mgr. Hana Kelnarová
Úryvky jsou z prací Dagmar Krasňákové, Adriany Kuželové,
Karolíny Malíkové, Nicolase Kocjana, Filipa Maňáka a Jolany
Krahulíkové
Tuto dobu jsem prožívala špatně ze začátku, protože jsem
nemohla chodit za svými kámoškami a navštěvovat také
příbuzné. Museli jsme začít nosit roušky. O koronoviru vím, že
je hodně nakažlivý a nebezpečný, hlavně pro starší a nemocné
lidi. Měla jsem ale radost, že máme zahradu, kde jsem mohla
trávit čas a pomáhat tam tatínkovi sázet a sít. Podařilo se mi
i to, že mě začal poslouchat náš pes Jack a také, že mi můj
křeček začal chodit po ruce. Byla jsem ale smutná, když byl
můj tatínek nemocný. Teď už se uzdravil a je v pořádku.
První dojmy z celé té události byly takové všelijaké. Říkala
jsem si, co budeme vůbec doma dělat? Naše paní učitelka
nám ale pravidelně chystala úkoly. Prožívala jsem také velké
zklamání z toho, že jsem nemohla chodit do školy a dělat
své oblíbené činnosti, jako judo a plavání. Nahrazovala
jsem si to tím, že jsem často chodila se psem na procházky.
S maminkou jsem se naučila péct domácí rohlíky a s tatínkem
jsme společně, já a sestra, hrály různé hry. Řekla bych, že tato
koronovirová doba byla poučná v mnoha věcech a také jsem
se dozvěděla, jak tuto nemoc zvládají v jiných zemích.
Tato nemoc ovlivnila život ze dne na den lidem na celém
světě. Já jsem nemohla do školy a sestřička do školky, spousta
lidí do práce a nakonec jsme nemohli chodit ani ven a do
obchodů a jezdit k babičce a dědovi. Také jsme se přestali
stýkat s kamarády a další rodinou. Do obchodu mohl jen
jeden. U nás to byl tatínek, který nakupoval, když jel z práce.
Museli jsme začít nosit roušky. Naučila jsem se spoustu věcí,
které dělala vždy jen maminka, takže jí teď můžu více pomáhat
a ona je za to ráda. A já to zase učím setru. Třeba jsme úplně
samy upekly koláče. Tato nemoc nám ubrala nějaký čas, ale
také nás hodně spojila a více si pomáháme. Já jsem ráda, že
jsou všichni zdraví a snad už bude líp.
Covid je vysoce nakažlivá nemoc podobná chřipce, kvůli
této nemoci nosíme roušky, byly zavřené obchody, školy,
úřady, hranice mezi státy. Jmenovalo se to nouzový stav. Také
se muselo pomáhat starým lidem, např. nosit nákupy, aby
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nechodili ven, protože to pro ně bylo hodně nebezpečné.
Když nám ve škole oznámili, že tam nebudeme chodit
a budeme se učit doma, byla jsem ráda. Jakmile nám paní
učitelka začala posílat úkoly, tak jsem zjistila, že je mnohem
lepší se učit ve škole. Jinak jsem to prožívala dobře, protože
jsme s taťkou a mamkou pořád něco dělali, takže jsem
neměla čas na to myslet. Měla jsem radost, že nemusím
brzy ráno vstávat a sedět v lavici, ale mrzelo mne, že jsem
se nemohla bavit s kamarády a s paní učitelkou. Doufám, že
brzy na tuto nemoc něco vynaleznou. Jsem ráda, že půjdu
brzy do školy, i když jen na chvíli.
Co vím o koronaviru? Příznaky jsou horečka, kašel,
problémy s dechem. Přenáší se to z člověka na člověka
kýchnutím, podáním ruky. Musíme si chránit ústa rouškou,
šátkem nebo respirátorem. Já doma hodně pomáhám,
dělám si úkoly, které poslala paní učitelka a také si hraji hry
na telefonu.
Myslím, že nynější situace má mnoho výhod, ale i
nevýhod. Jednou z mnoha výhod je zlepšení ovzduší na této
planetě díky menšímu provozu dopravních prostředků. Dále
že můžu trávit více času se svojí rodinou. Naučila jsem se také
více pomáhat svojí mamince a pochopila jsem, že maminky
to opravdu nemají jednoduché. Co mi vadí, že se nemůžu
setkávat se svými kamarádkami. Přeji všem, ať jsou zdraví.
Jsem moc ráda, že tato nemoc nepostihla moje blízké a že
jsou všichni v pořádku.

Básnička - Středa
Napsala Markéta Stratilová
Hurá už je středa, všiml si toho i náš děda. A to je co říct,
kromě králíků ho nezajímá téměř nic.
Tak se nám ten týden láme
a za dva dny tu zase víkend máme.
O víkendu budeme makat kolem domu.
V pondělí jdeme někteří do práce znovu.

Jarní báseň
Jakub Pernička
Přiletěli zjara ptáčci, jsou to dva vrabčáčci.
Sledujeme je při práci, máme z nich velkou legraci.
Stavějí si hnízdečka pro svá maličká vajíčka.
Z vajíček budou malinkatí ptáčci,
potěší nás, kulihrášci.
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Jóga
v tělocvičně školy
cvičení proti bolestem zad

zahájení 21.9.2020 v 18:00
v tělocvičně školy

zve Alena

10

Srpen 2020

Číslo 3

Potštátský zpravodajj

ŘK Farnost

Letošní „Noc kostelů“ se konala dne
12.6.2020. Jedná se již o tradiční celorepublikovou akci, kdy má každý
možnost si prohlédnout sakrální památky nebo se účastnit kulturních
programů v těchto krásných historických stavbách.
U nás na Potštátsku byly otevřeny
dveře všech našich kostelů – sv. Bartoloměje a kostel Panny Marie v Potštátu, sv. Marie Magdaleny v Boškově a
sv. Jana Křtitele v Lipné. Ti, kdo přišli,
se dozvěděli něco z historie kostelů
a prohlédli si i zákoutí, kam se běžně
při bohoslužbách lidé nedostanou.
Noc kostelů se vydařila. Návštěvníci
přišli v hojném počtu a nejen z řad
místních obyvatel.

V letošním roce došlo k výměně katolických kněží v Arcibiskupství olomouckém, kdy tyto změny se dotkly i naší
farnosti. Po bezmála 15-ti letech odešel do nového působiště P. Radomír Šidleja, který nyní spravuje farnost v Krásensku.

Farnost Potštát nově spadá pod děkanát Hranice, kdy zásadní novinkou je změna času pravidelných nedělních bohoslužeb v Potštátu, a to v 08.00 hod.
Další bohoslužby a události ve farnosti jsou oznamovány na
webových stránkách farnosti Hranice.

Duchovní správce (administrátor farnosti Potštát) sídlí na
faře v HRANICÍCH, kde jej v případě potřeby můžete kontaktovat nebo navštívit.

Kontakty na farnost:

•
•

P. František Dostál – farář, děkan hranického děkanátu
P. Milan Maštera – kaplan

adresa: Školní náměstí 38, 753 01 Hranice
e-mail: fahranicenm@ado.cz
telefon: 581 601 667
www.farnost-hranice.cz

11

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 13. 8. 2020

