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Slovo na úvod
V Potštátě dne 7.10.2021
Vážení spoluobčané,
máme tady podzimní čas a na obci se již připravujeme na
zimu. Zaměstnanci chystají techniku, promazávají, čistí a natírají rezavé části strojů. Zastupitelstvo schválilo koupi nového
multifunkčního traktorku značky Kioti. Traktorek bude osazen
zimními komponenty, jako přední radlice ovládaná z kabiny se
zadním rozmetadlem na sůl a štěrk, s elektronickým ovládáním
rozhozu. Na letní sezónu mulčovač se sběrem do koše a následné vysypávání ve výšce vlečky, také příkopový mulčovač a rozvodová příprava na kartáč k zametání cest a chodníků.
Na rozvoz obědů pro naše občany z naší školní kuchyně,
jsme zakoupili auto značky Ford pickup. Rozvoz obědů má na
starosti zaměstnanec města. Nyní rozvážíme 30 obědů do všech
místních částí, noví strávníci jsou vítáni. Ve školní kuchyni se do
konce roku začnou vařit dva druhy jídel, tím vznikne nové pracovní místo pro kuchaře. Snad budete s jídlem a výběrem spokojeni.
V Kyžlířově u hřiště došlo k úpravě přechodu z hlavní cesty
zakopáním nových kanalizačních rour. Při náhlých přívalových
deštích dojde k lepšímu odvodnění prostoru dětského hřiště.
Voda by již neměla téct dále po cestě, protože jsme vyčistili příkopu a zaústili ji do kanalizačního potrubí. Vykopali jsme příkopy a nově odvodnili cestu ve spodní části Kyžlířova u Bubelového. Nyní můžeme řešit opravu jejich povrchu.
V místní části Lipná se snažíme zavést internetové připojení.
V anketě, která proběhla minulý měsíc, se nám ozvalo 16 případných zájemců. Firmou, která měla provádět kabeláž jsme
byli upozorněni na zákaz využití sloupů ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.. Po konzultaci s ČEZ Distribuce a.s. je využití sloupů
přípustné jen za pronájem a nehoráznou měsíční úplatu. Hledáme další řešení. Prosíme občany v Lipné o trpělivost, snad se
nám podaří vymyslet nějaké nové ekonomicky únosné řešení.
Bohužel zatím narážíme hlavně na ekonomické problémy, které
by nám zavedením internetu nastaly.
Podepsali jsme smlouvu s výhercem veřejného výběrového řízení na výstavbu nového dostupného (podporovaného)
bydlení pro starší občany našeho města. Stavební firma Atriowood, s r.o. slíbila zahájit zemní práce ještě v letošním roce a to
18.10.2021. Předpokládané ukončení výstavby by podle harmonogramu mělo skončit v roce 2022. Zájemci se mohou těšit na 7
nových bezbariérových bytových jednotek. Všechny bydlící kolem prosím o shovívavost a opatrnost při probíhající výstavbě,
předem děkuji.
Ještě do konce roku započnou práce na rekonstrukci chodníku v ulici Olomoucká, autobusová zastávka při příjezdu z Hranic po zatáčku do Hranic. Po realizaci kanalizace se jistě dočkáme dalších rekonstrukcí chodníků.
Také bych Vás chtěl informovat, že probíhá veřejné nadlimitní výběrové řízení na stavební firmu, která by v příštím roce
na podzim započala práce na kanalizaci. Samozřejmě je vše
podmíněno získáním dotací a úvěru, který není taky jistý. Ale
připraveným štěstí přeje a my se snažíme nic nezanedbat. O dotace budeme žádat snad začátkem příštího roku, stát má na vše
bohužel dost času.
Opět proběhl dvoudenní audit našeho města a ne jen měs-
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ta, ale i stavebního úřadu.
Aby toho nebylo málo, tak
přišla hygiena na provozovnu kadeřnictví v prostorách
našeho zámku. Dále nám
proběhla kontrola na místní poplatky. Je neuvěřitelné
kolik času strávíme jen chystáním materiálů a dokladů
pro tyto kontroly. Připadá
mi, že nás stát nekontroluje, ale již šikanuje. Byl bych rád, kdyby to na tom našem vrchu fungovalo tak dobře, jako na našem
úřadě. Mezi tím vším musíme chystat 5 volebních místností na
volby, vyřizovat žádosti (stížnosti) občanů, kontrolovat firmy,
které provádí stavební práce atd.. Abych nezapomněl, veškeré
kontroly proběhly bez ztráty kytičky! Byrokracie narůstá a za to,
jak kontroly dopadly, bych chtěl hlavně poděkovat zaměstnancům našeho úřadu, za příkladné a bezchybné pracovní nasazení i mimo pracovní dobu.
V nadcházejícím sychravém období přeji všem hodně zdraví a co nejméně covidových opatření.
Váš starosta
René Passinger
Děkujeme panu Petru Vilhelmovi za vybudování a údržbu
památníku americkým letcům, kteří zde zahynuli při letecké
havárii za druhé světové války. Památník se nachází v nepřístupné lokalitě vojenského prostoru. V následujícím článku je
úryvek z dopisu letce, který havárii přežil…
Cíl pro 7. červenec byl Blechhammer. Bylo to seřaďovací nádraží na jihovýchod od Breslau v Horním Slezsku. Odstartovali
jsme v 6:00 a letěli přes východní pobřeží Itálie, jezero Balaton
v Maďarsku a mířili na sever. V tom začal motoru č. 1 kolísat výkon. Ralph náš pilot byl připraven odhodit bomby a případně otočit zpět k pobřeží.
Asi v 11:25 Ralph dal příkaz k odhozu bomb. Naše výška byla
20.000 stop a snažili jsme se udržet formace, která stále stoupala. Asi o 20 minut později jsme byli úplně vlevo za a pod formací
neschopni stoupat. Ralph řekl, že bychom se mohli zatočit před
cílem a připojit k naší nebo jiné skupině až se budou vracet zpět
od cíle.
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Letěli jsme východně, vyhlížející skupinu vracející se od cíle. Ralph jednu zahlédl a myslel si, že se k ní můžeme přidat. Začal točit
na jih, aby se dostal lehce před ně a mohli vystřelit světlici k identifikaci. Zavolal na bombometčíka, aby vypustil barvy pro tento
den. Někdo však udělal chybu a dal nám špatné barvy. Bombometčíkovi bylo i tak nařízeno, aby něco vystřelil. Ještě jsem zahlédl
protiletadlový kanón, o kterém jsme nevěděli, a v tu chvíli jsem to
dostal. Zbytek znám už jen z vyprávění. Začala nám hořet kyslíková soustava a poté Barker, Barnaby i Robinson vyskočili s padáky.
Natáhl jsem se pro svůj padák, uviděl výbuch v kokpitu a Ralpha
upadnout. Poté jsem vyskočil. Viděl jsem kouř z našeho bombardéru a padat pět padáků.
Od anglického zajatce vím, že letoun spadl po pravém křídle, hořící až do nárazu do země. Následující ráno parta anglických zajatců
pracovala v Bodenstadt (Potštát) a všimli si 4 vojenských pohřbů. Počítám, že je to místo, kde je Ralph pohřben. Na padáku jsem přistál
asi 1 míli od Milovan, letadlo havarovalo zhruba 3 míle na východ.
Potštát je v této oblasti také. Bližší informace bohužel nemám.
Barnaby a já si z různých důvodů myslíme, že Ralph se snažil
udržet letoun v přímém letu, aby posádka měla čas opustit letoun.
Nedokážeme však určit, kdo nás dostal. Nezdálo se, že bychom byli
pronásledováni nepřátelskými stíhači. Ze směru, ze kterého mě zasáhly kulky se zdá, že nás zasáhly vlastní bombardéry z formace,
ke které jsme se snažili připojit. Nikdy se už však nedozvíme, kdo
nás zasáhl. Kyslíkový rozvod hořel, ovládání letounu bylo možná

Potštátský zpravodajj

rozstřílené, rádio a interkom byly mimo provoz, stejně jako hydraulický systém. Neměli jsme jinou možnost než vyskočit.
Ralph byl můj přítel, jeho veselá povaha byla pro nás vždy
inspirací a byl nejoblíbenější důstojník v posádce. Myslím si, že
zemřel, protože vždy myslel na prvním místě na své muže, a pak
teprve na sebe. Byl rozený pilot a na nikoho se nikdy nehněval,
když velel. Ralph kdysi říkal, že když by měl zemřít, chtěl, aby to
bylo v akci.
Sdílíme smutek s Vámi…

V areálu fotbalového hřiště v Potštátě
byl realizován projekt za podpory Nadace
ČEZ, a to výstavba multifunkčního sloupu
s nabíjecí stanicí pro cyklisty i osobní automobil. Nadace ČEZ na tento projekt přispěla finanční částkou ve výši 70.000,- Kč,
za což nadaci děkujeme. Celkové finanční
náklady na multifunkční sloup a oboustranný stojan na kola činila částka ve výši
112.596,- Kč.

Chtěla bych dodatečně upřesnit několik informací, a to z důvodu, že je pro
mě neuvěřitelné, jaké události mohou
vzbudit tolik vášní.
Jak určitě víte, na konci měsíce srpna
byl ukončen provoz kuchyně a s tím spojený rozvoz obědů z provozovny Hilšer
v Potštátě. Bohužel zároveň v tuto dobu
probíhala kompletní rekonstrukce kuchyně naší základní školy, které je město Potštát zřizovatelem a veškerou rekonstrukci
tedy i financuje.
Byli jsme postaveni před „hotovou
věc“, kdy bylo nutné se rozhodnout, jak
situaci řešit… Protože v našich místních
částech nejsou ani prodejny potravin,

bylo pro nás jasné a zásadní, že tuto „službu“ pro občany vezme město na sebe.
Vzhledem k tomu, že zaměstnanci
MěÚ Potštát měli možnost si zajišťovat
obědy od firmy z Hranic, byla tato firma
oslovena, jestli nám může cca 1 měsíc
zajistit vaření obědů a jejich dovoz na
Potštát. Po dobu než bude zrekonstruovaná školní kuchyně, protože poté budeme zajišťovat obědy z naší provozovny. O tomto postupu byli vyrozuměni
i strávníci, kterým se obědy rozváželi.
Tedy se skutečností, že měsíc budeme
řešit obědy s firmou z Hranic, poté kompletně přejdeme do školní jídelny, kde
vše řeší vedoucí školní jídelny a rozvoz

těchto obědů bude nadále zajišťovat
město Potštát.
Druhou záležitostí bylo, že na zaměstnance MěÚ Potštát, se navázalo
několik občanů, kteří zde také odebírali
obědy. Musím říci, že toto se stalo pouze
z toho důvodu, že na úřadě pracují velmi
ochotní zaměstnanci, kdy chci vyzvednout paní účetní Maňákovou, která toto
svolila a vzala na sebe kompletní starost
i o strávníky z řad občanů. To znamenalo, že paní účetní tiskla jídelní lístky,
kontrolovala objednávání, pokud někdo
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zapomněl, tak jej kontaktovala… poté
učinila objednávku do stravovací firmy.
Firma poslala hromadnou fakturu, kterou zase paní účetní musela rozpočítat
a následně (zpětně) peníze vybrat…. Vše
bylo děláno z dobré vůle, nebyla a není
to naše povinnost, takovým způsobem
zajišťovat obědy pro občany. Úřady k tomuto nejsou určeny a nemají to v náplni
práce.
Nyní máme novou školní kuchyni,
kde mají možnost obědů občané Po-

Jako každý rok, i letos jsme dětem
prázdniny zakončili zábavným sobotním
odpolednem na hřišti. Sluníčko nám sice
nesvítilo, ale to nic neměnilo na veselé
náladě, o kterou se nám postaral tým
pana Ivo Opletala. Tentokrát si připravili
zábavné hry a tance na téma rej lesních
zvířátek. Děti, které přišly v tematických
maskách, dostaly odměnu v podobě balíčku s reklamními předměty firmy Swietelsky. Nejen děti, ale i dospělé zaujaly
zorbingové koule. Děti se v nich jen tak
koulely a dováděly. Zato odvážní tatínci si
v koulích zahráli fotbálek. Tuto vydařenou
akci končil DJ Petr diskotékou pro děti
i dospělé. Velice děkujeme všem organizátorům i sponzorům.
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tštátska i všichni zaměstnanci úřadu.
Tedy celý úřad přechází do naší provozovny a z tohoto důvodu, již nebudou
na MěÚ Potštát dováženy konkurenční
obědy.
V žádném případě to neznamená, že
někomu přikazujeme, odkud si má obědy
zajišťovat. Jediné podmínky, které platí
jsou:
1) Občané města Potštát i zaměstnanci
úřadu mají možnost odebírat obědy
ze školní jídelny v Potštátě.

Říjen 2021
2) Město Potštát zajišťuje „službu“ pro
své občany, která spočívá v rozvozu
obědů z naší školní kuchyně.
Pokud chce kdokoliv řešit své obědy
od kterýchkoliv jiných subjektů, je to jeho
právo a svobodná volba. Znamená to jen,
že si toto zajistí sám za svoji osobu, město Potštát nebude toto zprostředkovávat.
Jsme zřizovatelem ZŠ a MŠ Potštát, kde
máme možnost stravování a tuto kuchyni
a jídelnu budeme plně podporovat.

Říjen 2021

V průběhu letních prázdnin, kdy probíhala oprava komunikace Potštát – Kozlov, město Potštát zajišťovalo náhradní
autobusovou dopravu mezi Potštátem
a Boškovem.
Díky poctivému zapisování pana řidi-
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če vám můžeme pro zajímavost poskytnout malou statistiku:

- srpen 2021
VW Crafter – 1 jízda – 12 km
Hyundai – 127 jízd – 974 km

- červenec 2021
VW Crafter – 3 jízdy – 42 km
Hyundai – 108 jízd – 850 km

Celkem při náhradní přepravě bylo
ujeto 1878 km a přepraveno 409 osob.

Ve středu 1. září 2021 nastal ten velký den pro 11 dětí, které poprvé vstávaly
s tím, že jsou již školáci.
Všechny prvňáčky jsme slavnostně
uvítali v obřadní síni městského úřadu,
kam přišli společně s rodiči. Paní místostarostka Kateřina Klabačková a pan ředitel
naší základní školy Mgr. Karel Machyl řekli
všem přítomným pár slov. Děti k tomuto
velkému dni dostaly drobný dárek a společně se svojí třídní učitelkou Mgr. Martinou Hollasovou odešly do své třídy a lavic.
Všem dětem přejeme jen samé jedničky, paní učitelce spoustu elánu a rodičům hodně trpělivosti!

Postavím si sněhuláka,
pro potěchu, pro radost.
Mrkvičku dám místo nosu,
snad mu jedna bude dost.
Letošní zimní soutěž jsme pojali bíle.
Kdo najde a vyfotí nejvíce sněhuláků
v okolí, bude odměněn.
Fotky zašlete na e-mail podatelna.potstat@seznam.cz nebo je přineste na podatelnu MěÚ. Nezapomeňte připsat i své
jméno, abychom věděli, kdo je nejlepším
pátračem 

Současný trend elektronizace se jistě projevují i v čtení knih v elektronické
podobě. Naše knihovna i čtenáři přesto
stále raději čtou klasické papírové knihy. Nemáme sice hned žhavé novinky,
ale každý rok pořizujeme okolo 100 nových knih všech žánrů. Věříme, že si každý čtenář má možnost v naší knihovně najít tu svou oblíbenou knihu.
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Pověsti a báje z našeho kraje

Vážení čtenáři, v letošním předposledním čísle Potštátského zpravodaje se
vám pokusím převyprávět dvě vodnické
pověsti týkající se našeho kraje. Zavedu
vás tentokrát na Boškov a ještě dále k prameni největší řeky celé oblasti, Odry.
Základ textu a informace jsou opět převzaty z díla pana Ivana Kršky a paní Ireny
Krškové.
O hastrmanovi v Boškově
Jistý sedlák v Boškově měl velmi zvláštní louku. Vždy, když na ní poslal čeledína,
aby ji posekl, tento se již nikdy nevrátil.
Když jednoho dne v létě opět vyslal čeledína a ten začal na louce se žatvou, přiblížila se k němu zvláštní mužská postava
v dlouhém kabátu, z něhož odkapávala
voda. Postava ho vyzvala, aby spolu na
louce zápasili. Statný mladý čeledín se jen
pousmál a sekl dál. Když ale otrava nedal
pokoj, svolil a zápasili spolu tedy. Čeledín
si počínal chytře. Brzy svého vyzyvatele

přemohl, spoutal jej na rukách i na nohách, naložil na vůz a přivezl ho sedlákovi
až domů na dvůr. Hospodář byl potěšen,
že se čeledín vrátil a ještě přivezl takového
„pomocníka.“ Naložil na vůz hnůj, zapřáhl
do něj onoho cizince, v němž dobře vytušil hastrmana a po příjezdu na pole mu
přikázal hnůj rozházet. To také vodník učinil. Co mu zbylo. K večeru, po práci, však
sedláka poprosil, aby jej pustil na svobodu. Ten svolil a hastrmana propustil. Jaké
však bylo jeho překvapení, když druhý
den ráno vstal a všechen hnůj měl zpátky na dvoře. Nanosil jej tam v noci právě
onen cizinec, mstivý hastrman.
O vodníkovi od pramene Odry
Jednoho krásného slunného odpoledne seděl sedlák na břehu Odry, nedaleko od jejího pramene. Pozoroval hemžení
rybiček v proudu vody a ani jej nenapadlo, že by některou z nich chytil. Najednou
jej někdo zezadu zatahal za kabát. Lekl

Z naší školičky

Výhodou naší mateřské školy je blízkost krásné přírody a tedy velký prostor
pro zajímavé a pestré aktivity. Mezi ně patří spousta EKO-projektů, které mají
děti velice rády. Snažíme se dětem zprostředkovat poznávání přírody formou
motivovaných aktivit a těmi prvními byl Kaštánkův den. Nejprve jsme si povídali, jak z kaštanu vyroste strom, na něm kaštany a prohlíželi si stromy při vycházce. Školkáčci se učili poznávat kmen, větve a listy. A když jsme si nasbírali
spoustu kaštánků, tak jsme si s nimi pohráli, počítali je a skládali různé obrázky podle předlohy i fantazie. Největší zábavou ale bylo nakládání kaštanů na
traktory a v závěru kaštánkových hrátek jsme si společně vytvořili kaštánkové
sluníčko, zazpívali oblíbenou písničku a přečetli si básničky z podzimní knížky.
Za MŠ zaslala M. Kuchařová
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se, uviděl však jen malého myslivečka,
z jehož kalhot stékala voda. Mysliveček
– hastrman se na něj obrátil se zvláštní
nabídkou: „Když mi dáš, co doma neznáš,
budeš si moci nalovit ryb podle libosti.“
Sedlák dlouho váhal, nakonec však
přece jen svolil. S bohatým úlovkem se
vracel domů, aby udělal manželce radost. Ta jej vítala také radostně s právě
narozeným synáčkem v náručí. Tu si otec
připomněl, co vodníkovi slíbil a bylo mu
najednou úzko. Na chlapce, který zdárně vyrůstal, dával pozor každý den a na
každém kroku. Jednoho dne ale chlapec
otce poprosil, zda by mu neukázal pramen Odry. Otec svolil, snad zapomněl na
hrozbu a slib, a k prameni řeky synáčka
skutečně přivedl. V nestřeženém okamžiku však, když se chlapec nahnul nad
pramen, studená ruka stáhla jej naráz
pod vodu. Vodník si vzal, co mu sedlák
kdysi slíbil.
Karel Machyl
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V září se vždy moc těšíme na pozvání, kdy školkáčci mohou
navštívit oslavu úrody v kostele a vydávají se za poznáváním
tradic na dožínkovou slavnost. Krásná a bohatá výzdoba nás
zaujala a děti poznávaly plody podzimu. Pojmenovávaly ovoce a zeleninu, dozvěděly se, jak se z obilí vyrobí chléb, povídali
jsme si, proč jsou pro nás důležité včely a jejich produkty. Bylo
zajímavé pozorovat děti, jak si hrají s fazolkami, prohlížejí si barevné dýně a hádají, co ukrývá makovice, kterou nikdy neviděly. Velice děkujeme paní Klabačkové, paní Svobodové a všem,
kteří se podíleli na výzdobě. Díky nim školkáčci zažili zajímavý
a krásný den!
Za kolektiv MŠ zaslala M. Kuchařová

Základní škola

Vážení čtenáři,
je polovina října, nový školní rok se
nám rozběhl a zdá se, že i obtíže spojené
s rekonstrukčními pracemi v naší škole se
snad chýlí ke konci. Nebudu se již rozepisovat o jednotlivých věcech, o tom jsem
již psal v předchozím čísle, přesto si neodpustím pár faktů připomenout. Jistě jste
zaznamenali, že jsme díky skluzu v termínech byli nuceni dovážet obědy po tři
týdny z Hranic. Díky nové cvičné kuchyňce jsme však byli schopni aspoň výdej
obědů organizovat v ní. Nebylo to zrovna
jednoduché, ale zvládli jsme to. Dnes již
vaříme v nové kuchyni a žáci i dospělí si
zvykají na nový systém objednávání a výdeje stravy. Je mi trochu líto, že v době,
kdy jsme se s rodiči viděli na plenárním
zasedání, nebyla ještě jídelna vybavena
novým nábytkem. Dnes již je a strávníci
se tak od 6. října stravují zase v o něco kulturnějším prostředí. Novinkou je, že nově
vaříme i pro cizí strávníky a to v mnohem
větší míře, než doposud. Počet připravovaných obědů tak stoupl o více než padesát a část obědů je navíc díky zřizovateli
rozvážena především seniorům až domů.
V souvislosti s navýšením cen potravin
a dalších vstupů jsme byli nuceni přistoupit také k navýšení ceny stravy. Bližší informace naleznete na webu školy v sekci
věnované stravování.
Také další velká akce, vybudování
nové environmentální učebny, je u konce. Po zaškolení pedagogů jej budou
využívat žáci všech ročníků nejen při výuce přírodovědných předmětů, ale i při

jazykové výuce a výuce informačních
technologií. V dějinách naší školy jde bezpochyby o nejmodernější učebnu, kterou
nám mohou závidět i v mnohem větších
školách.
Protože škola je především vzdělávací
instituce a tu naší navštěvují děti a žáci od
2 do 15 let věku, chci vás seznámit také
se změnami a plány v této oblasti. V mateřské škole nám výrazně narostl počet
dětí, aktuálně na 43 a zřizovatel, město
Potštát, tak dokonce musel rozhodnutím zastupitelů povolit navýšení počtu
dětí v jedné ze dvou tříd MŠ. O posílení
pedagogického sboru školky jsem psal
již minule. V základní škole je situace jiná,
opět došlo k poklesu počtu žáků, aktuálně se jich v naší ZŠ vzdělává 68 v sedmi
třídách. Základka je tedy stále výjimkovou. Na prvním stupni máme spojeny 2.
a 3. ročník a také 4. a 5. ročník. Plánovaná
výstavba a zájem o bydlení na Potštátě
mě však naplňují optimismem. Nově vyučujeme angličtinu od 1. ročníku a vždy
v samostatných ročnících, výuku informatiky mají žáci ve školním vzdělávacím
programu již od 4. ročníku a některé tematické celky předmětu INF se přesunují
do jiných předmětů. Důsledky distanční
výuky a s tím spojené skluzy v učivu jsou
zařazeny do tematických plánů jednotlivých předmětů tohoto školního roku.
Pomoc žákům s pochopením učiva nabízíme také v rámci doučování, ať již ve formě pedagogické intervence, tak i v rámci
národního plánu doučování.
Stejně, jako v loňském roce, pracuje

přímo ve škole s dětmi s vadami řeči logoped a v případě potřeby při studijních neúspěších nebo kázeňských problémech
také psycholog a speciální pedagog. Obě
služby jsou hrazeny školou.
Rozbíhá se i činnost kroužků. Největší zájem je o pohybové hry na 1. stupni,
v nabídce jsou také sportovky na stupni
druhém, vaření a kroužek tvořivých rukou. S dětmi MŠ a žáky 1. stupně pracují
trenéři také v kroužku juda. Opět pokračuje kroužek angličtiny v MŠ a pokud
bude dostatek zájemců, zahájí svou činnost také pěvecký kroužek.
Již máme za sebou projektový den věnovaný prevenci sociálně patologických
jevů spojený se cvičným požárním poplachem a besedou s příslušníkem městské
policie. Koncem září se děti z MŠ i žáci
všech tříd ZŠ mohli zúčastnit akce nazvané Kouzlení s vakuem, při níž se interaktivní formou seznámili s možnostmi využití
vakua. V rámci této akce škola obdržela
novou vakuovou vývěvu pro potřeby výuky především přírodovědných předmětů.
Další z akcí bylo Oceanárium, akce věnovaná podvodnímu životu v mořích.
Pedagogický sbor školy je stabilizovaný a je připraven komunikovat se zákonnými zástupci žáků nejen prostřednictvím informačního systému, ale po
telefonické domluvě také i osobně.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval
všem svým kolegyním a kolegům. Odvádějí kvalitní práci, přestože změny, kterými naše škola prochází, přinášejí nemalé
těžkosti a vyžadují mnohdy operativní ře-

7

P
Potštátský zpravodaj
šení. Stejně tak nemohu nevzpomenout
úsilí vedení města Potštátu, kdy nejen
o prázdninách s panem starostou nebo
paní místostarostkou pravidelně, minimálně jednou týdně, setkáváme ve škole
a řešíme záležitosti spojené s ní. Jedná se
nejen o rekonstrukční práce, pomoc při
provozních záležitostech, ale i o dotační
tituly a plány do budoucna. Vím, že to
není úplně obvyklé a vážím si toho.

8

Číslo 5
Mohu vám slíbit, že v úpravách, změnách a budování budeme pokračovat
i v dalších letech. Čeká nás rekonstrukce a zvětšení prostor mateřské školy,
přestavba sociálního zařízení pro žáky
ZŠ, nová moderní učebna polytechniky, nová informatika, změna systému
vytápění. Také v oblasti vzdělávání se
budeme snažit držet trendu a děti i žáky
vzdělávat moderně za využití všech

Říjen 2021
dostupných prostředků moderní vědy
a techniky.
Úplně na závěr mi dovolte pozvat vás
na nejbližší den otevřených dveří, který
proběhne v pondělí 8. listopadu. Přijďte si
prohlédnout nové prostory školy a podiskutovat o plánovaných změnách.
Hezké dny
Mgr. Karel Machyl,
ředitel ZŠ a MŠ Potštát
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Na konci září jsme se vydali do Hranic na dopravní hřiště,
abychom si společně „oprášili“ znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy a také si prakticky vyzkoušeli jízdu
na kole. Nebyla to ale jen obyčejná jízda, tak jak jsme na
Potštátě zvyklí. Po předběžném seznámení se s trasou – křižovatky, kruhový objezd, semafory, závory přes komunikaci atd., které jsme nejprve absolvovali s panem strážníkem
pěkně „po svých“, jsme se chopili kol a pilně trénovali správnou a bezpečnou jízdu. Pravda je, že jsme udělali několik

dopravních přestupků, ale to se dá odpustit, vždyť se to teprve učíme. Důležité je, že jsme se s nikým nesrazili, nikomu
neublížili a v konečné fázi jsme jezdili tak, jak se má. Žáci
5. ročníku si potom napsali dopravní test a dostali „řidičské
průkazy“. Bylo to opět velmi pěkné dopoledne a my také
moc děkujeme našemu dlouholetému kamarádu přes „dopravku“ – panu Ludvíku Kocjanovi za nesmírnou trpělivost
a umění komunikovat s námi.
Žáci a paní učitelka Hana Kelnarová

O tom, že i fyzika může být zábavná a složité věci můžeme
pochopit za pomoci zajímavých pokusů, jsme se přesvědčili 29.
září v naší škole.
V tento den nás navštívili zástupci firmy Edwards, která se
zabývá výrobou vakuových vývěv pro různá odvětví průmyslu.

Pro děti si nachystali zajímavé pokusy s vývěvou a vakuem. Tyto
pokusy byly doplněny otázkami, které děti nutily přemýšlet, vysvětlovat a říct svůj názor na jev, který viděly. Na pokusy se přišli
podívat děti z mateřské a celé základní školy. Pan lektor svoje
aktivity vedl přiměřeně věku dětí a i ty nejmenší děti jeho „kouz-
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la“ s vývěvou zaujaly a nadchly. Starší žáci se snažili při diskuzi
a vysvětlování jevů využít své znalosti získané v hodinách fyziky.
Zajímavá návštěva nám ukázala, že ani věda jako fyzika nemusí být nudná. Že složité jevy můžeme pochopit jednoduchým
pokusem, a tak si je lépe zapamatovat. A o to se snažíme i v na-
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šich hodinách fyziky. O to více nás potěšila skutečnost, že firma
Edwards jednu vývěvu naší škole v rámci probíhajícího projektu
darovala. Děkujeme a těšíme se na zajímavé a zábavné pokusy.
S. Adzimová

Ve školní družině se ve středu 29. 9.
2021 děti zapojily do projektu „ Světový
den SRDCE“. Nejdříve se dozvěděly něco
málo z historie srdce a pak se zábavnou
formou seznamovaly s lidským tělem,
tvarem srdce, kde je uloženo, co mu prospívá, co mu škodí apod. Zajímavá byla
pro děti naučná hra „ Když srdce přestane bít“. Vyprávěli jsme si jak oživit srdce,
jaké pomůcky využívají zdravotníci a jaké
můžeme mít doma. Pro všechny děti byly
také připraveny pracovní aktivity. Z papíru vyráběly propletená srdíčka a srdíčkové náramky. Na závěr každý dostal velké
papírové srdce s úkolem„ Namaluj do srdce lidi, kteří patří do tvého srdíčka“.
J.Drahokoupilová

Již na konci loňského školního roku v červnu se potštátská
škola zapojila do foto soutěže Alej roku. Organizátorem ankety
Alej roku je spolek Arnika - Centrum pro podporu občanů. Anketa Alej roku je určena pro širokou veřejnost. Cílem ankety je
upozornit na krásu a užitek, které nám přinášejí aleje a stromy
podél cest i ve volné krajině. Do soutěže byli osloveni všichni žáci
školy, děti ze školky, jejich rodiče, učitelé a další pracovníci školy.
Pravidla byla jednoduchá, vyfotit co nejkrásnější fotku aleje a zaslat mně, jako nominantovi. Nutno dodat, že by soutěž nemohla
probíhat bez výběru samotné aleje. Pro tyto účely jsme nemohli
zapomenout na krásnou lipovou alej v těsné blízkosti naší školy
na konci ulice školní podél hřbitova. Konkrétní nominace již visí
na oficiálních stránkách soutěže (https://www.alejroku.cz/2021/
lipova-alej-v-potstate) a níže se můžete dočíst, jak zní menší soutěžní medailonek.
Potštátská lipová alej se nachází v blízkosti základní a mateřské
školy. Jedná se o klidné místo lemující okraj místního hřbitova. Alej
vyhledávají žáci jak mateřské, tak základní školy nejen pro kolektivní hry, ale i pro výukové aktivity, protože sem nejmenší z prvního
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stupně často chodí číst, tzv. „pod lípy“. Z její spodní části je krásný
výhled na celý Potštát. Na tomto místě se nachází lavička, ze které
lze celé městečko pozorovat. Alej také vyhledávají maminky s kočárky nebo zde lidé jen nasávají klid při rozjímání na vyhlídce. Alej
jednoznačně plní hlavní funkce městské zeleně - estetické, psychologické, volnočasové a taktéž biologické. Sídlí tu rostlinné i živo-
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čišné druhy, zpěvy ptáků se linou do otevřených oken školy. Žáci
na stromy v rámci loňských aktivit umisťovali a upevňovali ptačí
budky, které jsou v plánu na jaře vyhodnocovat.
Alej nominuji z pozice učitele na druhém stupni ZŠ, protože
se domnívám, že si alej i celý Potštát zaslouží pozornost. Už od té
doby, co jsem nastoupil (druhý rok), vnímám celou oblast jako zapomenutou, odříznutou a jako bývalé Sudety tu mluvíme o skrytém a tvrdém kraji na hranici vojenského prostoru Libavá, který je
však velmi krásný, tajemný, specifický a svým způsobem unikátní.
Celorepublikové ukončení nominační fáze je 26. 10. 2021
a od listopadu bude zahájeno hlasování odbornou komisí. Vyhlášení vítězů by mělo probíhat na konci ledna 2022. Teď nám
již nezbývá nic jiného, než si naši alej užívat a vyčkat na konec
ledna, kdy se na nás třeba usměje štěstí. Pokud nevyhrajeme, už
jen fakt nominace je pro potštátskou školu a samotný Potštát
skvělá propagace a snaha ukázat toto zapomenuté a podceňované místo.
Mgr. Jonáš Gazdík (učitel ZŠ a MŠ Potštát,
2. stupeň, Př, Z, D, Inf, Tv)

Farnost

V neděli 19. září při nedělní mši svaté 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
okusili účastníci bohoslužby dožínkový chléb, který pro tuto příležitost upeklo Pekařství Fojtík. Dožínkovou výzdobu kostela již
tradičně zhlédli i místní žáčci školy i školky.

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. Dušičkové mše
svaté v horním kostele Panny Marie budou:

1. 11. - Slavnost Všech svatých 18:00
2. 11. - Vzpomínka na všechny
18:00
věrné zemřelé
4. 11.

18:00

7. 11.

8:00 + pobožnost na hřbitově

Ve farnostech Potštát a Partutovice plánujeme uspořádat na
jaře roku 2022 první svaté přijímání. Příprava začne po novém
roce. Už nyní zveme rodiče, aby se informovali na tuto možnost
a případně přihlásili své děti a také sebe, pokud u prvního svatého přijímání ještě nebyli. Dále nabízíme možnost křtu dětí i dospělých a také uzavření manželství, a to zvláště pro ty, kdo to
zatím nestihli a už mají děti. Cílem není pouze přijmout zmíněné
svátosti, ale udělat další krok ve svém vztahu k Pánu Bohu. V případě zájmu prosím kontaktujte Milana Mašteru, farního vikáře.
Tel.: 733 742 862, e-mail:mastera.milan@ado.cz.
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