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V Potštátě dne 5.10.2020

Vážení spoluobčané,
léto je za námi a máme tu podzim, který nám přichystal
v posledních dnech větrné počasí, se kterým úspěšně bojují
naši dobrovolní hasiči. V jednom dni stihli i šest výjezdů k popadaným stromům, což je výkon hodný profesionálů. Tímto
jim všem děkuji za jejich úsilí, obětavost a příkladnou práci.
Zasadím se o to, aby jejich výstroj a pomůcky pro bezpečné zásahy byly co nejlepší. Provádějí zásahy v nebezpečných
lokalitách, kde i profesionální hasiči mají problémy a Ti jsou
za to placeni.
V Kyžlířově jsme zahájili po dohodě se životním prostředí
revitalizaci rybníku na Důlkách. V Lipné je dokončena cesta,
o které jsem se zmiňoval v minulém čísle. Také jsou upraveny
nájezdy do vedlejších uliček. Snad místní občané budou aspoň trochu spokojeni.
Povedlo se nám výhodně získat asfaltové výfrezky, které
při vhodném počasí budou použity na opravu místních přístupových komunikací. Opravovat komunikace s tímto materiálem v podzimním deštivém počasí není vhodné, prosím
občany o trpělivost do příštího roku.
Započaly práce na cyklostezce Potštát - Boškov. Prosím
občany o zvýšenou pozornost při pohybu v této lokalitě. Děkuji.
Pro občany, které zajímá termín dokončení územního
plánu, je informace, že na počátku příštího roku dojde k jeho
dokončení. Vzniknou nové stavební parcely na výstavbu rodinných domů (lokalita Padesát Lánů cca 15 – 20 parcel).
Práce na fitstezce jsou v plném proudu a v brzké době dojde k oficiálnímu otevření.
Z prvotního vyhodnocování dotazníkového šetření pro
občany města Potštát, bylo zjištěno, že občané nemají informace, v jakém stádiu se nachází projekt odkanalizování našeho města. V letošním roce jsme byli připraveni podat žádost
na MŽP o získání dotace. Bohužel podzimní výzva byla ministerstvem zrušena. Další možnost podání bude v polovině
roku 2021. Poté má ministerstvo cca půl roku na vyhodnocení
žádostí. Pokud splníme veškeré podmínky dotačního titulu
a budeme vybráni, tak práce nejdříve započnou v roce 2022.

Prosím občany o trpělivost, vím, že se některým
zdá, že to dlouho trvá, ale
už nyní je za tímto projektem spousty práce, která
není vidět. Snahou je získat co nejvíce peněz a mít
co nejlépe připravený
projekt. Jedná se o projekt, na který se dá získat
cca 65% uznatelných nákladů z částky cca 120 miliónů, zbytek jde z našeho rozpočtu,
což je nemalá částka, na kterou budeme muset našetřit.
Mrzí nás, že z důvodu vyhlášených opatření a pandemie
se letos ruší i podzimní akce např. setkání se seniory, plánované a již jednou odložené divadlo. Dále budeme vyhodnocovat, zda se bude konat Předvánoční odpoledne s Mikulášem pro děti. Je nutné nebrat opatření na lehkou váhu, naše
město je jedno s nejvyšším věkovým průměrem, a proto také
jedno z nejrizikovějších. Mladší občané by měli dávat pozor,
s kým se setkávají, aby nenakazili své starší rodinné příslušníky a spoluobčany.
Pro velký zájem starších občanů o již vybudované Podporované bydlení, bude Zastupitelstvu předložena studie
na výstavbu dalších sedmi bytů. Snad budou další výstavbě
nakloněni a tím i místní senioři uspokojeni.
V minulém čísle jsem se zmiňoval, že v horní části Kovářova vybudoval pan Petr Vilhelm společně s panem Romanem
Cvešperem odpočinkové místo a příjemné posezení. Tak
zvaný „Spořádaný občan“ našeho města, jak se podepisuje,
napsal udání na černou stavbu na VLS na jejich pozemku. Za
to mu patří „Velké poděkování“, že podporuje naše občany
při snaze něco zvelebit.
Závěrem Vás chci informovat, že na facebookových stránkách můžete sledovat fotodokumentaci z probíhajících akcí
na našem katastru.
Přeji krásný zbytek podzimu.
Váš starosta René Passinger

MěÚ informuje

Jak jsme Vás již několikrát informovali, zprovoznil MěÚ informační aplikaci
v mobilních telefonech „Česká obec“.
Jedná se o aplikaci, která umožňuje získávání rychlých informací o dění v městě
a okolí. Tuto aplikaci si mohou aktivovat
občané, kteří mají v mobilním telefonu
nebo tabletu operační systém Android
nebo iOS(iPhone) a internetové připojení nebo možnost připojení na WIFI.
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Doporučujeme všem občanům, jejichž
telefony splňují požadavky na připojení
k aplikaci, aby se připojili, protože MěÚ
bude postupně, během tohoto roku
přecházet s informováním občanů na
tuto aplikaci a bude rušeno zasílání SMS
zpráv. SMS zprávy budou nadále zasílány
pouze těm občanům, kteří nemají vhodné telefony a to jsou v našem případě
hlavně senioři!

Říjen 2020
Zde je jednoduchý návod ke stažení
aplikace:
• 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 žluté pole s nápisem
„Přidat Obec“, po kliknutí na něj mů-

Číslo 4

•

žete 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

Potštátský zpravodajj
•

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. Pokud má někdo
problém s aktivací aplikace, rádi mu pomůžeme! Nebojte se za námi přijít!

Bezpečnost, volný čas, služby, školství, doprava, podnikání
je jen krátkým výčtem témat, ke kterým se budete moci vyjádřit v dotazníkovém šetření, které naše město spustí na svých
webových stránkách. Budeme rádi, když se zapojíte do tvorby
dokumentu, který určí priority rozvoje našeho města na několik let dopředu.
Naše město totiž aktuálně připravuje zpracování dlouhodobé rozvojové strategie, která zároveň podpoří také žádosti
o finanční prostředky pro další rozvoj, jak ze státního rozpočtu, tak z dotací, které poskytuje Evropská unie. Je důležité, aby

strategie obsahovala takové aktivity, které budou odrážet konkrétní potřeby občanů žijících v našem městě. Proto všechny
vyzýváme k aktivnímu zapojení do její tvorby.
V prvním kroku bude na webových stránkách města vyvěšen dotazník, který může každý občan města jednoduše vyplnit. Následně bude zpracována detailní analýza území a identifikace konkrétních problémů. O dalších plánovaných aktivitách
a výstupech budete samozřejmě průběžně informováni vedením města.
Těšíme se na spolupráci.

Poslední letošní prázdninové sobotní odpoledne bylo
věnováno dětem. Vzhledem k nočnímu a dopolednímu
dešti všichni organizátoři trnuli, jak celá akce dopadne.
Kolem poledne se nám počasí umoudřilo, a když ve 14:00
zahajovala paní místostarostka Kateřina Klabačková odpoledne plné her, soutěží a zábavy v pirátském duchu, již
krásně svítilo sluníčko! O kulturní program se postaraly tři
pirátky z týmu pana Ivo Opletala. Za účast v soutěžích byly
děti odměňovány sladkostmi (samozřejmě s připomenutím
pořádného večerního vyčištění zoubků). Všechny děti, kte-

ré přišly v tematických kostýmech, dostaly velkou knihou
omalovánek. Další zábavou pro děti byly vodní atrakce a to
vodní šlapadla pro menší děti a vodní fotbálek, jehož hřiště
se chvílemi měnilo na zápasnickou arénu! Dětskou část programu ukončili místní hasiči pěnou, která nadchla všechny
děti. Poté se příznivci fotbalu přesunuli k fotbalovému hřišti, kde fandili našim fotbalistům, kteří nakonec hráli proti
TJ Sokol Domaželice. Večer pokračoval diskotékou DJ Petra.
I přes počáteční obavy z nepřízně počasí se celé odpoledne
vydařilo!
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11.září k nám zavítalo letní kino.
Film Pedington 2 shlédlo asi 80 diváků, což nám, jako pořadatelům udělalo
velkou radost! Diváci přišli vybaveni
teplým oblečením, dekami i spacími
pytli. O dobrou náladu se postaral nejen krásný film, ale i občerstvení v kiosku na hřišti. Takovéto akce, pořádané
pro celé rodiny si získávají stále větší
oblibu, doufáme, že se nám bude dařit
v nich pokračovat a že nám nedojdou
nápady a inspirace.

Po uvolnění hygienických opatření se nám koronavirus
vrátil v nebývalé síle. V celé republice přibývá každý den nakažených obyvatel. Všechna nařízení a doporučení se rychle
mění, takže psát o nich v Potštátském zpravodaji je celkem

Jak určitě všichni tušíte, vzhledem
k celorepublikové situaci s koronavirem
a především z důvodu platných opatření vlády spojených s nouzovým stavem,
Vám sdělujeme, že letošní Setkání se se-

zbytečné. Než náš dvouměsíčník vyjde, je vše jinak. Proto
Vás, občany vyzýváme, ke sledování všech zpravodajství
a webových stránek města Potštát, aplikaci Česká obec –
město Potštát, kam zadáváme aktuální informace.

niory neproběhne.
Pro toto setkání se již tradičně hledá podzimní termín, ale určitě nebude
vadit, pokud při vhodné příležitosti akci
uskutečníme na jaře nebo začátkem

léta. Zkrátka hned, jak nám to „scházení
se“ bude umožněno. Nejen našim seniorům, ale nám všem na Potštátsku přejeme hodně zdraví, pevné nervy a těšíme
na další možné setkání s Vámi všemi!

Doručovatelé České pošty tuto
záležitost řeší každý den. Městský
úřad s tím má zkušenost především
při roznášení volebních lístků.
Žádáme občany Potštátska, aby
ke svým obydlím pořizovali „vhodné schránky“. Což znamená dostatečně velké – na formát obálky A4
a kryté – aby i za nepříznivého počasí ze schránky vyndávali obálky
a tiskoviny v původním stavu, ne
rozmočené.
Naše domy mají být dle zákona
označeny číslem popisným (evidenčním) a nemovitosti by měli mít
vhodné označené schránky, aby
doručování bylo co nejjednodušší
a nejrychlejší.
Děkujeme za pochopení, není
nad vlastní zkušenost s doručováním.
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Na 18. zasedání Zastupitelstva města Potštát byl schválen nový Řád veřejných pohřebišť pro pohřebiště ve správě města
Potštát. Tento řád je zveřejněn v plném znění na web stránkách města Potštát a bude vyvěšen na nových informačních tabulích,
které budou instalovány na pohřebištích Potštát, Boškov a Lipná.

Projekt Rodinné pasy Olomouckého kraje je určen pro
všechny rodiny (i neúplné), s alespoň jedním dítětem do věku
18 let, trvale žijící v Olomouckém kraji. Registrace do projektu
a vydání karty je pro rodiny ZDARMA.
Karty (maximálně 2 karty do rodiny) jsou zasílány na adresu
uvedenou při registraci. Držiteli karty jsou dospělé osoby - rodiče, osoby mající dítě v péči apod.
Rodinné pasy fungují v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina,
Olomouckém kraji, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, Ústeckém kraji a také ve městě Kroměříži.
ROZSAH NABÍZENÝCH VÝHOD
• Držitelé karty Rodinný pas mohou využívat slevy z oblasti:
• kultury

•
•
•
•

sportu
spotřebních nákupů (např. oděvy, elektronika, sportovní
potřeby)
ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené)
a volnočasových aktivit

Slevy na služby poskytovatelů se pohybují v rozmezí 5 20%, u volnočasových aktivit až 50%. Jedná se nejčastěji o poskytovatele, kteří jsou příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje, obcí a měst - muzea, koupaliště, divadla, památkové objekty, lázně, sportoviště a kulturní akce. Držitelé karty
Rodinný pas Olomouckého kraje mohou využívat slevy u zapojených poskytovatelů v rámci celé České republiky a u vybraných subjektů obdobného systému v Dolním Rakousku.

V úterý 1. září 2020 nastal ten velký den
pro šest dětí, které poprvé vstávaly s tím, že
jdou do školy…
Jako všechny prvňáčky, i tyto jsme slavnostně uvítali v obřadní síni městského úřadu, kam přišli společně s rodiči a sourozenci. Paní místostarostka Kateřina Klabačková
a pan ředitel naší základní školy Mgr. Karel
Machyl řekli všem přítomným pár slov, děti
dostaly drobný dárek k tomuto „velkému
dni“ a společně se svoji paní učitelkou třídní Mgr. Alenou Otáhalovou odešly do školy,
své třídy, do svých lavic…
Všem přejeme spoustu úspěchů ve škole, ať je z nich dobrá parta kamarádů, paní
učitelce spoustu elánu a rodičům hodně
trpělivosti!

Spolky a občané

V sobotu 5. září 2020 se uskutečnil
„Podzimní pohár mládeže v lovu ryb udicí“, který se konal na dobře zarybněném
soukromém revíru Harta u Potštátu, který
obhospodařuje Spolek Rozvoj Potštátska.
Hlavním pořadatelem akce byla místní

organizace Českého rybářského svazu
Hranice.
Do závodu se přihlásilo celkem 19
závodníků, z toho 6 dívek, což je velmi
potěšující. Při ranním nástupu proběhlo
seznámení s pravidly a organizací závodu.

Po rozchodu na místa byl závod zahájen.
Závodníci od 5 do 14 let mezi sebou
bojovali o nejlepší umístění, to znamená kdo „naloví“ co nejvíce bodů (co cm
ulovené ryby to bod). Účastníci závodu
také bojovali o cenu za největší ulovenou
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rybu. Dodržování pravidel kontrolovala
a měření úlovků prováděla komise rozhodčích složená s členů místní organizace Českého rybářského svazu Hranice.
Po deštivém týdnu se konečně ukázalo sluníčko a tak na sebe záběry ryb
nenechaly dlouho čekat. Mezi nejčastěji
lovené ryby patřily plotice, cejni a sa-

mozřejmě také kapři, ale potěšil i drobný okoun. Po dvou a půl hodinách bylo
ukončeno první kolo závodu. Pro závodníky byla připravena svačinka. Při „taktické poradě“ se jednotliví závodníci rychle
posilnili a honem zpět k vodě. Po dalších
dvou a půl hodinách bylo rybářské klání
ukončeno.

No a jak to dopadlo?
Zvítězil Daniel Lukavský (Hranice) se
ziskem 443 bodů za 19 ulovených ryb.
Na druhém místě se umístil Matěj Zbruž
(Hluzov) se 399 bodů za 17 ulovených ryb
a místo třetí obsadil Tomáš Matějka (Hranice) se 354 body za 11 ulovených ryb.
Cenu za největší ulovenou rybu si
přišel převzít Tomáš Matějka (Hranice) za
ulovení kapra o délce 51 cm.
Jak už to tak při závodech chodí, dva
závodníci nechytili ani „šupinu“, ale ani
tito neodešli s prázdnou, od pořadatelů
obdrželi drobný dárek za snahu.
Závodníci celkem ulovili 109 kusů ryb
o celkové délce 2692 cm. Po předání hodnotných cen, které věnovala do závodu
místní organizace Českého rybářského
svazu Hranice, se organizátoři s mladými
rybáři rozloučili a nad hladinou se rozlehl
bouřlivý rybářský pozdrav „Petrův zdar“.
S tím se účastníci závodu rozešli bohatší
o nové zážitky a zkušenosti.
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.

Dne 15.8.2020 se nám podařilo uskutečnit další ročník dětského dne v Kyžlířově.
I přesto, že termín konání
dětského dne byl dvakrát přeložen, ať již z důvodu koronaviru,
nebo nepříznivého počasí, přišlo se pobavit mnoho místních
i přespolních občanů a zasoutěžit si na 70 dětí.
Děti jezdily v koňském sedle, na lanové dráze a soutěžily
celkem v osmi disciplínách, za
které dostávaly sladké odměny
a věcné dárky. Počasí vyšlo na
výbornou a tím pádem si mohly
děti do plna užít dovádění v hromadě nafoukané pěny od potštátských hasičů. Ti také povozili
všechny děti požárním vozem,
za což jim náleží patřičně velký
dík. Celé odpoledne si všichni
pochutnávali na bohatém občerstvení v podobě pečených vepřových kýt
a makrel na grilu nebo třeba kuřecího
gyrosu s hranolkami. Celé odpoledne
se neslo v klidném a pohodovém du-

chu, za což velice děkuji všem organizátorům, kteří v letošní nelehké době byli
ochotni zorganizovat a uskutečnit tento super den a na chvilku se odtrhnout
od každodenního shonu, odreagovat

se a snad i pobavit. Velký dík patří také
všem sponzorům, kteří přispěli na odměny pro šikovné a soutěživé děti.
S přátelským pozdravem za Kyžlířovské hasiče Lukáš Wagner.
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V sobotu 19.9. se v Kiosku „Na hřišti“ konal 1. ročník
soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Do soutěže se
přihlásilo 7 týmu. Od 11,00
hodin, kdy všechny týmy
rozpálily oheň pod svými
kotlíky se celým kioskem
ozývalo klapotání nožů o prkýnka při krájení cibule, zeleniny a jiných ingrediencí,
šum cibulky v kotlících, ale
hřištěm se nesl také smích
a dobrá nálada. Vtípky nikdo
nešetřil. Všichni se přišli hlavně dobře pobavit. Od 16,00
hodin usedla porota, která
vybrala nejlepší guláš. Jejich
rozhodování nebylo jednoduché, ale nakonec se to podařilo. První místo si odvezl
jediný přespolní tým, Lukáš
Žižka s kamarádem Dušanem z Podhoří. Vyhlásili jsme
i soutěž návštěvníků „Putovní vařečka“, kterou si pro letošní
rok domů odnesl Mojmír Galas st. Guláš každého týmu byl
výborný, přesto každý jiný. Poděkování patří všem soutěžícím
a porotcům ve složení: Mgr. Martina Jeřábková, Mgr. Karel
Machyl, Daniel Vitonský, Adam Galas a Drahomír Hynčica.
Akce se uskutečnila za podpory Města Potštát a firmy
Maka-desing- Milada Francová.

Výsledky:

Potštátský zpravodajj

1.m. – Lukáš Žižka a Dušan
2.m. – Zdeněk Němec a Petr Šanovec
3. m. – Zbyněk Tomečka
Cena „Putovní vařečka“ – Mojmír Galas st.
Už se všichni těšíme na příští ročník.
Kiosek „Na hřišti“

Základní škola

Vážení rodiče,
školní rok 2020/2021 začal na ZŠ
a MŠ Potštát v úterý 1. září a tak jako
obvykle se rozběhl bez větších problémů. Novou věcí, se kterou musíme počítat i do budoucna je distanční výuka
žáků ZŠ a dokonce i dětí v MŠ. Nový
pan ministr zdravotnictví i ten náš školský zatím opakují, že neplánují zavřít
základní školy a vůbec ne ty mateřské,
otázkou však je, zda je k tomu nedonutí
narůstající počty případů onemocnění.
Jak jistě víte z médií, všechny základní
školy obdržely finanční prostředky na
nákup IT vybavení a i my se na novou
situaci připravujeme. Ve škole stále
rozšiřujeme používání komunikačního

systému ŠkolaOnline, který aktuálně
slouží žákům, pedagogům i rodičům
žáků 2. stupně ZŠ. Při jarním uzavření
škol se tento systém osvědčil, nedokáže však určitě nahradit prezenční
výuku ve škole. Jedním z moderních
nástrojů, jak vzdělávat žáky v případě
uzavření školy, karantény pedagogů či
žáků je on-line výuka. I na tuto variantu
se připravujeme a technika, kterou pořizujeme, bude toto umožňovat. V této
souvislosti chci požádat vás rodiče,
abyste se i vy a vaše děti na eventuální
distanční výuku připravili a v případě
nutnosti dokázali komunikovat se školou nejen prostřednictvím e-mailu či
telefonicky. Kromě IT vybavení je důle-

žité také internetové připojení. Vím, že
to není jednoduché zvláště v situacích,
kdy je v domácnosti více dětí, kromě
žaka ZŠ například i středoškolák, ale
situace není jednoduchá ani pro nás
kantory. Přesto všechno vás chci ubezpečit, že i v případě, že vám on-line výuka nebude fungovat, jsme připraveni
individuálně řešit i tuto variantu a najdeme náhradní řešení.
Vzdělávání dětí nemůže samozřejmě stát a nestojí jen na IT vybavení.
Vzhledem k tomu, že byla škola v jarních měsících uzavřena, jsme nuceni
v rámci opakování probírat i učivo,
na které nebylo tolik času v minulém
školním roce. Jsou proto upraveny pro
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tento školní rok i tematické plány jednotlivých předmětů a důraz je kladen
především na výuku předmětů, jako je
český jazyk, prvouka, matematika a cizí
jazyk. Nevím, jak bude vypadat situace
v době vydání tohoto čísla zpravodaje,
je však možné, že budou žáci dočasně
bez výuky tělesné a hudební výchovy.
Z důvodů preventivních opatření
jsme také zatím do 1. listopadu od-

Číslo 4
sunuli možnost využívání tělocvičny sportovními a zájmovými oddíly
a spolky. Ve všech prostorách školy
mají žáci, zaměstnanci i návštěvníci
povinnost nosit roušky a dezinfikovat
si ruce. Výjimku z tohoto mají pouze
žáci 1. stupně při výuce a děti MŠ. Také
ve školní jídelně je režim při stravování
upraven tak, aby byly minimalizovány
kontakty žáků.

Ve středu strávili žáci 3.a 4.ročníku celé dopoledne v Hranicích. Nejprve nás čekala hodina a půl na dopravním hřišti, kde jsme pod vedením policisty zvládli teorii a následně
i praxi v dopravních předpisech. Nebyla to žádná legrace se
soustředit, když jsme nejprve procházeli dopravním hřištěm
a museli vnímat spoustu nových informací. Naštěstí jsme už
něco věděli ze školy. Pak se ale teprve ukázalo, kdo dával pozor a uměl tyto všechny rychle nabyté vědomosti a poučky
použít jako opravdový řidič. Ti, co dělali mnoho chyb při jízdě, „platili pokutu“ a museli udělat deset dřepů. Ježdění se

Sotva jsme si malinko zvykli, že
jsme zpátky ve školních lavicích, už
jsme z nich utíkali opět ven do přírody. Ve čtvrtek 10. 9. na naší škole proběhl projektový den, který se zabýval
tak trochu ptačím světem. Přijeli k nám
lektoři z Ornitologické stanice z Přerova a ukázali nám, čím vším se zabývají.
Na prvním stanovišti jsme se dozvěděli, které druhy ptáků jsou u nás nejhojnější, zkoušeli jsme je z obrázků poznat a trochu jsme si o nich popovídali.
Potom jsme velmi úspěšně poskládali
„budkové stavebnice.“ Řekli jsme si, jak
musí taková budka vypadat, co musí
splňovat, aby se v ní různým druhům
ptáků líbilo, kde má viset a jak bychom
se o ni měli během roku starat.
Kousek dál pod lesem bylo druhé
stanoviště. To bylo to pravé ornitologické. Pan lektor nám popsal a ukázal
speciální ornitologickou odchytovou
síť, vysvětlil nám, proč se ptáci kroužkují a postupně nám ukazoval a popisoval druhy ptáků, kteří se do té sítě
zrovna chytili. Zblízka jsme si prohlédli
sýkoru koňadru, strakapouda malého,
pěnici a budníčka. Po prohlídce jejich
zdravotního stavu a fázi přepeřování
byli okroužkováni a poté vypuštěni do
volné přírody.
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Věřím, že společným úsilím se nám
podaří tuto dobu překonat a brzy bude
lépe. Moc bych si přál, abychom dokázali komunikovat a nacházet řešení tak,
abychom umožnili dětem vzdělávat se
bez ohledu na to, zda se to děje ve škole nebo v rámci distanční výuky.
V Potštátě 30. 9. 2020
Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov

všem moc líbilo, nejvíce asi rozsvícené semafory.
Odměnou za naše snažení byla zmrzlina v kavárně a krátké řádění v zámeckém parku. Brzy jsme ale museli jít na autobus a i cestou nám paní učitelka „nedala pokoj“ a neustále jsme opakovali a ukazovali si dopravní značky, správné
přecházení přes přechod, chování před semafory, chůzi po
chodníku.
Ve škole jsme druhý den všichni dostali pochvalu za vzorné chování.
Mgr. Martina Hollasová

V odpoledním vyučování jsme spolu s žáky osmé a deváté třídy rozvěsili
po okolí školy 20 ptačích budek, které
jsme vyrobili v rámci školního projektu. O tyto budky se následně budou
starat žáci šestého ročníku spolu se
svým třídním učitelem a budou toto
celoroční pozorování zpracovávat jako
svůj dlouhodobý projekt.
Během celého našeho ptačího dne

jsme měli krásné letní počasí a všichni jsme si užívali nádhernou přírodu,
kterou tady na Potštátě máme. Také se
těšíme na to, až ty naše ptačí domečky navštíví jejich noví majitelé a my je
budeme moci pozorovat, budeme se
o nich učit a také ty naše nové poznatky budeme předávat dále. Třeba mezi
děti v naší mateřské školce.
M. Jeřábková

Říjen 2020

Číslo 4
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Z naší školičky

30. září jsme opět mezi námi po delší
době přivítali pana malíře Dostála, který za našimi dětmi přijel z Přerova. Opět
s sebou přivezl dobrou náladu, spoustu námětů k malování a chuť do práce.
Děti se na malování s ním velice těšily
a tak se také spolu hned pustili do tvůrčí práce. Z jednoduchých tahů a tvarů
vznikal pod rukama dětí třeba šnek, králík, housenka, medvěd, včelka, ovečka
a jako poslední a nejtěžší přišla na řadu
sova. Děti s panem Dostálem nejen malovaly, ale také si povídaly o lese, statku
a jak jednotlivá zvířátka žijí a vypadají.
Pan malíř děti velice chválil za to, kolik
toho umí, jak krásně malují a jak máme
u nás na Potštátě hodné děti. Na rozloučenou každému na ruku namaloval srdíčko a každé z dětí si dávalo po zbytek
dne veliký pozor, aby se mu během dne
nesmazalo.
Kolektiv MŠ
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Velice děkujeme všem, kteří podpořili naši školku svými
finančními dary!!! Díky nim byly zakoupeny nové skříně na
hračky a didaktické pomůcky. Děkujeme touto cestou manželům Švarcovým, sourozencům Wagnerovým, Zbyňku Tomečkovi, Mojmíru Galasovi a Miloši Hynčicovi a také všem,
kteří se zapojili do výroby dárkových předmětů nebo jejich
koupí umožnili financování školkového vybavení. Dále dě-

Říjen 2020

kujeme panu Liboru Perničkovi, který do školky věnoval
krásné hrací domečky a rodině Paličkových za koberce ke
vstupu do obou tříd! Využili jsme i finanční prostředky fondu SIDUS v hodnotě 4 500 Kč a zakoupili jsme Montessori pomůcky do třídy Sluníčka. S Vaší velkou pomocí se tak
může naše školka neustále modernizovat, rozvíjet a přizpůsobovat potřebám dětí.

Stalo se již tradicí, že se děti
z naší školky mohou podívat na
slavnosti podzimní úrody. Velice
děkujeme paní Klabačkové, paní
Svobodové a všem, kteří se podíleli
na krásné výzdobě. Velká pestrost
nejrůznějších plodů ovoce a zeleniny, kterou děti poznávaly, se nám
velice líbila!!! Popovídali jsme si
o pěstování obilí, prohlédli si makovice a chmel a prožili tak vycházku s poznáváním tradic. Velice
děkujeme za krásný podzimní zážitek!
M. Kuchařová

V naší mateřské škole si nejen hrajeme, tancujeme a zpíváme, ale snažíme se také o to, aby se děti naučily spoustu
nového. A to se nám daří hlavně s projekty a motivovanými
dny, mezi něž patří Bezpečná školka. A s ní začínáme hned
v září! Učíme se pravidla třídy i dodržování bezpečnosti

ŘK Farnost

V neděli 13. září při nedělní mši svaté v kostele sv. Bartoloměje v Potštátu 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 ochutnali účastníci bohoslužby dožínkový chléb, který pro tuto příležitost
upeklo Pekařství Fojtík. Poděkování patří také
firmě Statky Potštát, a.s., která darovala obilí. Dožínkovou výzdobu kostela již tradičně
zhlédli i žáčci naší místní školy a školky.
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mimo MŠ. Čteme si z knihy Policejní pohádky a hledáme
řešení příběhů. Povídali jsme si o první pomoci, učili se obvazovat a ošetřovat drobná poranění náplastí - a ty naše
malé - velké šikulky to všechno krásně zvládly!!!
M.Kuchařová

Říjen 2020

V Boškově se plánuje oprava kostela a hřbitovní zdi. Farníci, včetně bývalých obyvatel Boškova, projevili
o opravu zájem. Vzhledem k tomu, že
kostel není veden jako památka, je výrazně těžší sehnat peníze na opravu od
patřičných úřadů. V Boškově mnoho

Číslo 4

farníků není, proto se budou peníze
získávat pomocí darů a benefičních
koncertů. Tyto koncerty se uskuteční
v roce 2021 - letošní rok tomu nepřál.
Záleží na srdci každého člověka, zda
přispěje na opravu. Začátkem roku
2020 byl zřízen účet, na který je možné

Potštátský zpravodajj

posílat finanční dary na opravu. Číslo
účtu: 243590199/0300, variabilní symbol 1781. Zajímavost: variabilní symbol
je letopočet roku, ve kterém byl dřevěný kostel v Boškově přestavěn na kamenný. Původní dřevěná stavba byla
postavena v roce 1408.

2. listopadu mají svátek „dušičky“ – duše věrných zemřelých. V tomto
období se chodíme na hřbitov modlit za zemřelé a to především v týdnu od 1. do 8. listopadu, kdy celá církev na zemřelé zvláště myslí ve
svých modlitbách.
Mše svaté v kostele Panny Marie budou v neděli 1.11. v 8:00 hod. a ve
čtvrtek 5.11. v 17:30 hod.

I v letošním školním roce je možnost výuky římskokatolického náboženství. Jedná se o nepovinný předmět, který má děti seznámit s biblickými dějinami a základy křesťanství. Zároveň je to vhodná příležitost
poznat lidské i kulturní hodnoty vycházející z křesťanských kořenů.
Výuka bude probíhat každou středu od 12:15 hod. v místní základní
škole.
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