


Vážení občané Potštejna a Brné. 
 
 Zpravodaj, který nyní máte přede sebou je jako vždy rekapitulací roku předešlého, ale 
vzhledem k tomu, že tento rok je i rokem volebním je v něm obsažena  i část roku 2010, ale i 
stručná rekapitulace významnějších akcí a získaných dotací za minulé období.  
 
 Je také na místě, abychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste nám dali a kterou 
jsme snad nezklamali a zejména i kolegům zastupitelům za vzájemnou toleranci a ochotu 
domluvit se, díky čemuž se nám dařilo společně prosazovat a uskutečňovat myšlenky a plány 
vhodné pro naši obec.  
 
 Děkujeme také Vám občanům Potštejna a Brné, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zúčastnili práce pro veřejnost, či obec a doufáme, že Vám to vydrží i nadále.  
 
 
 Přejeme Vám hodně zdraví, spokojenosti a pohody.   
 
 
                                                                                                            Petr  Dostál, starosta obce  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vážení spoluobčané. 
 
 V uplynulém roce 2009, ale i v roce 2010 jsme úspěšně realizovali většinu záměrů, 
které jsme si předsevzali, ale hlavně se nám podařilo pro obec zajistit i hodně dotací.  
 
 Rok 2009 začal sestavením rozpočtu obce, který byl jako vždy stanoven jako 
vyrovnaný a to ve výši 12.623.000,- Kč. 
Stavebně začal ihned po odtání sněhu objevením havarijního stavu budovy WC na Vochtánce, 
kde byla zcela prohnilá a propadlá podlaha a zborcený strop. Tuto stavební akci se podařilo 
dokončit ještě před zahájením sezóny s velmi zdařilým výsledkem.   
 Velmi obtížné bylo i odstraňování havarijního stavu kanalizace v objektu zdravotního 
střediska, kde docházelo k průsakům do zdi a musela se rozkopat podlaha ve většině místností 
a omezit provoz lékařů. I tato akce nakonec proběhla bez větších problémů.  
 V lokalitě „Doudlebská“ bylo dokončeno budování infrastruktury zhotovením 
kanalizace až k čp. 110. Tímto byl konečně vyřešen i dlouhodobý problém se splaškovými 
vodami u „Plané hrušky“ a z ulice  Příčná. I na tuto akci se nám podařilo sehnat dotaci od 
MMR.  
 Významnou akcí bylo i odvodnění a odkanalizování okolí kostela sv. Vavřince, které 
by mělo vyřešit  splavování inertu do kanalizačních šachet a vymílání komunikací. V zimě 
pak namrzaní vody a vznik ledovatky atd. V budoucnu by bylo možné dokončit i povrchy 
komunikací. Tato akce významně přispěla k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu pohybu místních 
občanů  i návštěvníků obce.  Na tuto akci jsme získali dotaci od MAS ve výši  460.391,- Kč.  

Po krádeži busty T.G.M., pro kterou jsme našli nejméně 60 let starou sádrovou 
náhradu ve sklepení obecního úřadu, byly objednány dvě polyuretanové kopie. Vzhledem 
k tomu, že náhradní busta  je větší než byla původní, musel být u pana Sršně objednán nový 
pískovcový podstavec. Proto pak mohl být u nové busty T.G.M. slavnostně až dne  26. září 
2009 položen věnec.  
 Tento den byl slavnostním dnem pro celou obec, neboť jsme slavili 750 let obce 
Potštejn. Tento den jsme však slavili i jiná výročí – 130 let budovy školy,  ( 249 let od vzniku 
výuky v obci), 125 let od založení hasičského sboru, 90 let založení včelařského spolku,  90 
let založení TJ Sokol a  60 let svazu zahrádkářů.  Tato akce probíhala po dva dny a setkala se 
s velkým úspěchem, jak u obyvatel obce, tak návštěvníků a to zejména pro svůj bohatý 
program.  
 U příležitosti oslav byly vyrobeny trička a čepice s potiskem, upomínkové předměty, 
ale zejména foto CD a DVD z oslav obce.  Největšímu zájmu se však těšilo propagační DVD 
o obci Potštejn a také Almanach obce, v kterém se vedle historie obce odreprezentovali i  
společenské spolky a organizace. Velmi velkému zájmu se těšila i dvě představení znovu 
obnovené ochotnické-čtenářské besedy Orlice Potštejn. Na tuto akci jsme díky členství 
v Euroregionu Glacensis získali dotaci přibližně 700.000,- Kč a  od Královéhradeckého kraje 
dotaci ve výši 15.000,- Kč.  
 K důstojné prezentaci ZŠ a MŠ bylo doplněno vybavení budov nábytkem, bylo 
vymalováno a do ZŠ nakoupena interaktivní tabule pro kvalitní a moderní výuku žáků.  
 Seniorům v DPS bylo vyhověno v jejich žádostech a byla zahájena výměna van za 
sprchové kouty a to podle  potřebnosti. Celkově byly zatím instalovány tři sprchové kouty. 
Taktéž byl zvýšen počet ukotvení plechové střechy, z důvodu potlačení hlučnosti při silných 
větrech.  
 Na podzim došlo k samovolnému pádu stožáru veřejného osvětlení v ulici K Nádraží.  
Následnou kontrolou bylo zjištěno, že i další stožáry jsou v havarijním stavu. Bylo proto 
přikročeno k výměně šesti kusů stožáru veřejného osvětlení. I na tuto akci se nám podařilo 
zajistit dotaci a to od MAS ve výši 131.520,- Kč.     



 Podařilo se nám také zajistit dotaci ve výši 93.927,- Kč od MV na zřízení a vybavení 
Czech POINT. Považujeme to za velký úspěch, zejména z důvodů lepších služeb pro občany 
Potštejna a Brné, neboť nyní nemusí vždy chodit po úřadech a mohou si  mnohé zařídit již na 
našem úřadě.  
 Pro údržbu, zejména na zimní období byl zakoupen traktůrek s kabinkou v rozměrech, 
které vyhovují jeho pohybu na chodnících a s možností využití jeho provozu k letním pracím 
a dle vybavení i úklidovým pracím. Díky tomuto a panu Nucovi se nám i přes zimní kalamity 
podařilo udržet pořádek a průchodnost v obci.  
 Největší akcí z hlediska finančního objemu bylo zahájení projektu „Regenerace zeleně 
ve vybraných lokalitách v obci“ ve výši cca: 3.523.187,- Kč, dotovaného z prostředků  SFŽP.  
Díky této akci bylo zahájeno ošetření lipové aleje a všech významných stromů v obci.  
 
Hrad Potštejn.  
 Na hradě Potštejn bylo provedeno odstranění havarijního stavu studny, neboť  tři 
opěrné pilíře u studny byly v takovém stavu, že hrozilo jejich zřícení. Tato akce byla dotována 
MK z fondu PZAD ve výši 500.000,- Kč. Nelze než připomenout práci tzv. Dědkostavu, který 
provedl opravu bašty a zdi nádvoří.  
 Novou atrakcí hradu se stalo sedm nočních divadelních představení skupiny 
historického šermu „Pernštejni“ a návštěvníkům byla obohacena prohlídka hradu o tři 
expozice. Ve vstupní čtvrté bráně expozice fotografií pana Barvínka o proměnách hradu 
v čase a dvě expozice v konírně – středověké zbraně a mučící nástroje.  
 Poslední investicí v roce byl nákup osvětlení na kluziště u Restaurace Pod lipami. 
Díky členům SDH v Potštejně vzniklo opět kluziště, které bylo hojně využíváno, zejména 
dětmi a tak i tato malá investice přinesla i velké zážitky.       
 

V letošním roce (2010) se nám konečně podařilo pozemkově dořešit uložení 
vodovodu, neboť nebyl vždy položen se souhlasem majitelů pozemku a jednání s nimi o 
věcném břemenu probíhalo celá léta. Nyní se již tak může začít jednání se stavebním úřadem 
ve Vamberku. 

Jednání ohledně pozemků probíhala i ohledně zajištění povolení pro vybudování 
cyklotras Ústí – Potštejn – Litice, která by měla ve svém důsledku vést k vybudování 
asfaltové komunikace pro obyvatele Brné a to od „sopotnického mostu“ po statek v Brné.  

Vzhledem k tomu, že jsme členy Mikroregionu  Rychnovska, podařilo se nám pro 
obec zajistit dotaci na nákup křovinořezu (23.000,- Kč) a plastových popelnic 240 l žlutých 
instalovaných ve sběrných místech. Díky tomuto obec ušetřila i za pronájem těchto nádob. 

Další dotací, kterou jsem získali byla do MK ve výši 425.000,- Kč z fondu PZAD na 
statické zajištění hradní studny. Z těchto peněz byly ošetřeny okraje studny a zdi přilehlých 
staveb. Tyto práce pak umožnili i vznik pěkné vyhlídky.  Díky usilovné práci tzv. 
„Dědkostavu“  byla dokončena oprava všech zdí na nádvoří před kaplí sv. Jana 
Nepomuského.  

Největší dotační akcí byla „Regenerace zeleně ve vybraných lokalitách v obci 
Potštejn“. Tato akce za téměř 3.6 mil. Kč byla zdárně dokončena a již vyhodnocena. Díky 
tomu byly obci ušetřeny nemalé finanční prostředky, neboť údržba zeleně v obci se často 
pohybovala mezi 100 – 200 tis. Kč (ročně). Ošetřeny byly mj. všechny významnější stromy 
v obci, na hradě, u hřbitova a kostela sv. Vavřince, taktéž celá Lipová alej. Doufáme, že tak 
bude zajištěn i bezpečnější pohyb pro naše spoluobyvatele a návštěvníky obce.  

Pomocí získané dotace ode KHK, která byla na opravy komunikací se nám podařilo 
opravit některé komunikace např. v Koutech a dílčí opravy v obci. Bohužel mnohé další 
komunikace by potřebovali ještě opravit či vybudovat, avšak jedná se o velmi finančně 
nákladné akce a tak musíme spoléhat na vypsané dotace. Některé povrchy však snad vyřešíme 
v letech 2011 – 12, kdy je plánovaná rekonstrukce silnice I. třídy průtahu obcí.  



U budovy DPS bylo rekonstruováno schodiště a natřeno zábradlí. Uvnitř budovy 
proběhlo odstraňování drobných závad a byla dokončena výměna van za sprchové kouty pro 
méně pohyblivé spoluobčany.  

Vzhledem k tomu, že byla opět odcizena busta T.G.M. (přestože byla z polyuretanové 
pěny) bylo nutno opět zadat zhotovení další kopie. Díky panu Peškovi byla busta zhotovena a 
opět instalována.  

Z dotace poskytnuté MAS bude letos realizováno prodloužení veřejného osvětlení 
v Lipové aleji až po splav. V rámci této akce, bude také realizována výměna stožárů 
veřejného osvětlení v Lipové aleji, které jsou již v dezolátním stavu.  

Velkým úspěchem pro nás je získání dotace na zateplení a výměnu oken budovy ZŠ 
v Potštejně. Tato dotace byla velmi nutná, neboť finanční rozsah prací je cca 2 mil. Kč. Navíc 
nám provedené práce sníží náklady na režii ZŠ a také vylepší již ošuntělý vzhled budovy. 
Doufám, že se i děti budou do „nové“ školy více těšit.    

Dne 8. května proběhl již druhý start tradičního pochodu „Přes tři hrady“. Startovního 
místa v Potštejně i přes nepřízeň počasí využilo asi 1000 lidí. Myslím, že Potštejn se svými 
trasami a nádherným okolím má návštěvníkům co nabídnout.  

Dne 25. září  proběhla v obci akce  „Pohádkový Potštejn“. Tuto akci jsme připravili, 
zejména pro děti a naše spoluobčany. I na tuto akci jsme získali dotaci od KHK a to ve výši 
85.000,- Kč, neboť podporovala rozvoj turistického ruchu v regionu. Program akce byl 
rozprostřen téměř po celé obci (Vochtánka, zámek, hotel Slávie) a myslím, že se vydařil. 
Zejména netradiční večerní zábava v hotelu Slávie,byla díky členům ochotnicko-čtenářské 
besedy Orlice velmi zdařilá a překvapující. Za to patří dík panu Ondřeji Sedláčkovi.  

 
 
Kulturní akce v obci (zejména na zámku a Vochtánce) byly výrazným zpestřením 

nabídky zábavy i pro obyvatele Potštejna a Brné, a to od dětí až po dospělé. Proto obec na 
kulturní akce zámku finančně přispěla. Velmi rádi jsme finančně podpořili i možnost 
potštejnských dětí navštívit zámek ve večerních hodinách, spojenou s přespáním na zámku.  
Manželů Nováčkovým i jejich rodinným příslušníkům děkujeme za vstřícnost a pořádání 
podobných akcí.   

Hradní areál byl v letošním roce také velmi využíván. Již tradičně proběhla hojně 
navštívená velikonoční akce pro děti „Najdi si své vajíčko“. Tuto akci dlouhodobě organizuje 
paní Dostálová za pomocí dětí z Dětského domova v Potštejně. Jí i dětem děkujeme.  

Po celé prázdniny také probíhala v objektu bývalého kostela sv. Jana Nepomuského 
výstava obrazů pana Vavřiny a grafiky jeho syna. Tato výstava a expozice zbraní v konírně 
byla určitě výrazným zpestřením pro návštěvníky hradu . 

Avšak ani ve večerních hodinách hrad neosiřel. Skupina Historického šermu 
„Pernštejni“ téměř každou sobotu v sezoně předváděla od 20.00 hodin akční divadlo 
„Čarodejnice“.    

V souvislosti s hradem je ještě nutno zmínit umístění makety hradu s opevněním 
v místnosti bývalé konírny, kterou pro návštěvníku hradu zdarma vyrobil a připravil pan 
PhDr. Luděk Vídenský. Zejména pro ně to byla vítaná možnost představit si jak hrad 
pravděpodobně v dobách své slávy vypadal.  Za to patří panu Vídenskému poděkování.   

Jak vidíte i  jen ze stručného výčtu výše uvedených aktivit, které nezahrnují běžný 
chod obce a všechny aktivity, realizovat a připomínkovat by se toho mohlo mnoho. 

Celé volební období  jsme se však snažili šetřit finanční prostředky obce a také proto 
byla naše pozornost zaměřena, zejména na získávání dotací, ať už od KHK, státu či EU. 
Dokladem toho je získaných 29 dotací v celkové výši 12.500.000,- Kč, což je téměř jeden 
roční rozpočet obce navíc. Díky tomu má obec i v této nelehké době cca: 6 mil. finanční 
rezervu, která je však potřebná pro spolufinancování získaných dotací a které však  
z evropských fondů podstatně ubudou v roce 2013.  
 



Informační středisko 
 
 Tak jako v minulých letech, tak i v roce 2009 pokračovala činnost našeho 
informačního střediska, která se rok od roku rozšiřuje a to jak v sortimentu nabízených 
suvenýrů a propagačních materiálů, tak v poskytování informací.  
 
Tržba za prodaný materiál v roce 2009   
(pohledy, mapy, brožury, hrnečky, korbely):           38.882,-   Kč 
 
 V informačním středisku obětavě pracují paní Josefa Suchánková, Milena 
Suchánková, Jana Vecková, Marie Švecová, Zdenka Frydrychová, Zdenka Fridrichová. Jejich 
činnost je čím dál tím víc náročnější a probíhá i o víkendech, kdy na úkor svých rodin pracují 
v informačním středisku. Upřímně jim děkujeme, neboť odměna za tuto činnost je jen 
symbolická a bez jejich nadšení a zápalu by se chod informačního střediska zajišťoval jen 
obtížně.   
 
 
Návštěvnost hradu v sezóně roku 2009 
 
měsíc              ks/5,-        ks/20,-     ks/25,-       ks /35,-      ks/50,-      Kč/celkem 
duben                     149            84      800               46.665,-    Kč 
květen        200                 400            -   2.000         114.000,-    Kč 
červen  6      236              1.250            -   1.341       103.050,-    Kč 
červenec                 300              1.200             -   2.700       171.000,-    Kč 
srpen                      500              1.100            -             4.200                   247.500,-    Kč 
září                                200                 400            -    2.000       114.000,-    Kč 
říjen                               117        457             55              438           37.590,-    Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celkem             6            1.553            4.956          139 13.479                  833.805,-    Kč 
 
Celkem platících návštěvníků:    20.133 
Vstupné:                                                                                                             833.805,-   Kč 
Materiál:                 96.906,-   Kč 
Hradní pokladnička:                                                                                              7.042,-   Kč 
                                                                                                                                  
V roce 2009 bylo v areálu hradu oddáno   32  svatebních  párů.  
 
 
 
Tržby veřejného tábořiště Vochtánka v sezóně  roku 2009 
 
Příjem dle stvrzenek: 
    červen    21.755,-  Kč  
                  červenec                          38.760,-  Kč                      
                         srpen + září              38.675,-  Kč                     
                                               -------------------------------------------------- 
                         tržba celkem                           99.190,-  Kč 
 
 
Hospodaření a výsledky za rok 2010 zatím nejsou známy a tak s nimi budete seznámeni 
v příštím zpravodaji.  

 



 
Rád bych v této souvislosti poděkoval jménem svým i zastupitelů všem 

spolupracovníkům, společenským organizacím, spolkům i jednotlivým občanům, kterým 
záležitosti obce nejsou lhostejné a kteří se snaží svoji aktivitou přispět k bohatému životu 
v obci a jejímu rozvoji.  
                                                    
                                                                                                             Petr  Dostál, starosta obce          

 
Pro Vaši informaci výsledky voleb 2010 

 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   se  konaly ve dnech  28. a 

29. května 2010. 
        a) pro občany Potštejna a  Brné byl zřízen jeden volební okrsek  Potštejn 

        b) volební místností pro volební okrsek Potštejn byla klubovna v hasičské zbrojnici 
 
    

V Ý S L E D E K    H L A S O V Á N Í 
    do Poslanecké sněmovny  Parlamentu České republiky ve dnech  28. a  29.  května  2010 
    ———————————————————————————————————— 

    Volební okrsek:   P o t š t e j n 
 

    Počet voličů:     744 
    Počet vydaných úředních obálek:   580 
    Počet platných hlasů:     574 
    Účast při volbách:       77,95 %   
 
    Politická strana, hnutí     počet hlasů  % hlasů 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
    9. Česká strana sociálně demokratická      118            20,56 % 
  26. Občanská demokratická strana       116            20,21 % 
  15. TOP O9          114            19,86    %      
    4. Věci veřejné           72            12,54    %      
    6. Komunistická strana Čech a Moravy        41              7,14 % 
  13. Strana práv občanů Zemanovi          23   4,01 % 
  17. Křesťanská a demokratická unie        21              3,66 % 
  20. Strana zelených           20              3,48 % 
  21. Suverenita – blok Jany Bobošíkové        17   2,96 % 
  23. Dělnická  strana sociální spravedlnosti          8   1,39 % 
  24. Česká pirátská strana             8   1,39 % 
  18. Pravý Blok             6              1,05 % 
  25. Strana svobodných občanů            5   0,87 % 
    1. Občané.CZ             3   0,52 % 
  14. Evropský střed             1   0,18 % 
  16. STP              1              0,18 %
     
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
   C e l k e m                                                                            559                        100,00 % 
  ================================================================== 
 



Spolky a společenské organizace  
 
Rok 2009 = rok 125.let od založení Sboru Dobrovolných Hasičů   
 

Tento pro nás opět jubilejní rok začal v měsíci lednu výroční valnou hromadou a 
tradičním hasičským plesem.V zimních měsících jsme zajišťovali úpravu kluziště pro děti, 
menší akce se konaly v klubovně. 
Dne 25. dubna  se uskutečnil zájezd na Macochu a exkurze v pivovaru Černá hora pro členy a 
jejich rodinné příslušníky. Tradiční pálení čarodějnic s hrami a soutěžemi pro děti a večerní 
zábavou pro dospělé dne 30.dubna. 
Dne 8. května se konala okrsková soutěž v Doudlebách nad Orlicí. Do soutěže nastoupila dvě 
družstva. První – ti mladší členové obsadili sice až 13 místo, ale s velkým nasazením. Čest 
našeho sboru na tomto poli opět hájili ti starší a družstvo II. obsadilo místo první,  časem 44 
vteřin. Opět velký úspěch. 
Dne 9. května jsme zajišťovali, jako spolupořadatelé ozvučení akce: pochod přes tři hrady. 
Tento ročník byl poprvé zahájen novým startovacím místem a novými turistickými okruhy 
v okolí Potštejna na prostranství Pod lipami. 
Potštejnská pouť ve dnech 15. – 17. května a opět náš stánek s občerstvením v hasičské 
zbrojnici. I přes ne zrovna příznivé počasí se akce, jako každý rok, vydařila. Akce náročná na 
čas, je ukázkou kladného přístupu členů sboru (zejména těch mladších) k dobré reprezentaci 
potštejnských hasičů. 
V letošním roce jsme se ještě zúčastnili neoficiální soutěže hasičských družstvech, kterou 
pořádal SDH Záměl a to v červenci 2009, a okresní soutěže v Čermné nad Orlicí, kde se nám 
sice nedařilo jako v květnu, ale ostudu jsme Potštejnu neudělali. 
Přes dobrou připravenost družstva na zásah, jsme  v letošním roce nemuseli zasahovat při 
požáru, pouze jsme vyzkoušeli nové plovoucí čerpadlo při čerpání vody před cukrárnou 
8.května po velké průtrži mračen a zasahovali jsme u spadlého stromu u pana  Izáka (bývalé 
lázně) dne 22. května po vichřici.  
Také v letošním roce byla dobrá spolupráce s tábořištěm Vochtánka. Na dvou dětských akcích 
a to 23. května – akce pro postižené děti a 30. května Den dětí jsme opět připravili pro děti 
zážitek s předvedením naší techniky. 
V listopadu  jsme uspořádali posezení pro členy sboru a rodinné příslušníky. 
Zároveň se hojně využívala klubovna pro různé oslavy jak členů, tak i spoluobčanů. Již 
samozřejmostí je poskytování prostor klubovny obecnímu úřadu pro veřejná zasedání a další 
aktivity. Spolupráce s OÚ je na velmi dobré úrovni.  
Na konci roku 19.12. 2009 se konala Výroční valná hromada, na které se hodnotil letošní rok 
a na konec roku mladší členové uspořádali Silvestra, kterým dovršili bohatou činnost 
hasičského sboru v roce 2009. 
 
Ve čtvrtém čtvrtletí se rozšířily naše řady o dva nové členy.  V současné době máme 31 členů,  
z toho 7 důchodců a l ženu. 
 
Oslavy 125.let SDH  
 
Dne 26.-27. září 2009 jsme v rámci oslav 750 let Potštejna připravili pro návštěvníky 
Potštejna bohatý program na hřišti Na Bělisku. 
Oficiální program byl zahájen v 10,00 hodin před místní základní školou, kde  dvoudenní 
program zahájily děti z mateřské a základní školy a pěvecký sbor Potštejňáček. Po té byla 
otevřena výstava v sokolovně, kde se se svou činností pochlubily místní zájmové spolky 
včetně nás hasičů. 



Náš program byl zahájen ve 14,00 hodin přivítáním diváků a hostů. Z hostů pak zejména 
zástupce hasičského sboru z Polska.  Po vystoupení mažoretek proběhla soutěž v hasičských 
disciplínách dětských hasičských družstev.  
Následovala ukázka hasicí techniky a zásahů, kterou předvedli sbory s okolních měst a obcí.  
Soutěžní odpoledne skvěle a s přehledem  moderoval br.Michal Hudousek.Na hřišti byla 
k vidění hasící technika – hasičská auta a stříkačky. Výstavu doplnila i přehlídka multikár. 
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení, pro děti atrakce a hry.  
Let horkovzdušným balonem nad Běliskem. Po celé odpoledne doplňovala program svým 
zábavným vystoupením  kapela Nový Paka.  
Večer byl na programu koncert skupiny Kabát revival s předkapelou Archon. 
Jen z ohlášeného ohňostroje sešlo z důvodů velikého dlouhodobého sucha a nebezpečí požáru.  
V neděli se na Bělisku uskutečnil rockový festival na kterém vystoupily 3 kapely – dívčí 
skupina K2 , Jolana +Humbuckers, Rádio Jerevan. 
Po celé tři dny oslav bylo úžasné počasí, diváků se sešlo nad očekávání velký počet na 
všechny akce, které se v ty dny na území obce konaly. Oslava se po všech stránkách vydařila. 
K tomu přispěli všichni členové sboru, jak v přípravě, tak při samotné realizaci programu. 
K výročí byl doplněn Almanach, který byl vydán k 120 letům a nyní doplněno dalších 5 let 
činnosti sboru a vydán v počtu 200 výtisků. Byl o něj velký zájem a rozebrán do posledního 
výtisku. Též byla připravena 3 tabla, na kterých byla slovem a fotografiemi přiblížena historie 
i současnost hasičů. O dobrou reprezentaci sboru se postarala naše kronikářka. 
Můžeme konstatovat, že se nám akce velmi zdařila  a byla tak i hodnocena návštěvníky, 
zástupci obce a samotnými občany Potštejna. 
                                                      za SDH Zdenka Pavlíková – kronikářka 
   
Přehled činnosti základní organizace zahrádkářů v Potštejně za rok 2009 
 

Začátek roku 2009 byl dosti bohatý na sněhové srážky a tak naše zahrádky spaly pod 
příkrovem sněhu. Macešky na jarní výsadbu byly zasypané sněhovou peřinou a čekaly na 
jaro. Naše členstvo si mohlo vydechnout a nabrat sil na další pěstební sezonu.  

Přesto se již činily přípravy na nové snažení na našich záhonech a truhlících. Bylo 
započato s výsevem begonií převislých a doubků – 2.1.2009. A již se muselo rosit, hlídat 
teplota a vlhkost, aby nezačaly plísně a nepřišla sadba nazmar. Následoval výsev petunií a už 
to zase začalo.  

Výbor organizace, který zhodnotil závěrem roku činnost za rok 2008 v restauraci pana 
Fredeho v Záměli, začal s přípravou plánu práce na rok 2009. Byla vyvolána jednání 
s Obecním úřadem v Potštejně o hospodářské smlouvě na rok 2009.  Bylo dosaženo dohody a 
smlouva byla připravena k podpisům. Výbor začal s přípravou výroční členské schůze, která 
se uskutečnila v restauraci Pod lipami dne 7. února 2009. Výbor schůzi připravoval 
odpovědně a její průběh byl důstojný. Na výroční schůzi jsme odměnili věcným darem a 
diplomem pana Oldřicha Nikolínka za jeho dlouhodobou práci ve výboru. Bohužel jeho 
zdravotní stav již nedovoluje docházet na schůze. Letošní rok byl i rokem volebním a tak byly 
organizovány volby výboru a revizní komise. Volbami došlo k malé obměně členů výboru, 
revizní komise zůstala ve stejném složení. Součástí schůze byla i přednáška přítele Mimry 
z Vamberka o pěstování růží, zeleniny, stromků a podobně. Byly jím zodpovězeny dotazy 
zúčastněných.  

Jarní čas již pokročil a výbor organizoval první jarní brigádu na výsadbu macešek a 
úpravu záhonů růží, výsadku truhlíků a mís. Účast na brigádě byla velká a práce pokročily 
rychle dopředu. Počasí nám mnoho nepřálo, přesto jsme práci dokončili a zbývalo jen 
ošetřování, přihnojování a zalévání. A již bylo nutno myslet na letní výsadbu. Přítel Praus a 
Kubalík  pikýrují a ošetřují ve sklenících petůnie, surfínie, begonie, lobelky, tařice a afrikány, 



aby bylo dostatek sadby na záhony a výsební nádoby. Dle smlouvy pamatujeme i na sadbu 
pro Obecní úřad na hrad. 

Po pouti je opět svolána brigáda na zrušení výsadeb macešek, ze kterých nejdříve 
sklízíme semeno na další rok. Obměna osázení záhonů je provedena ve dvou dnech a ihned je 
třeba provést ošetření proti slimákům, kteří by nám naši práci okamžitě zničili.  

Výbor měl dle plánu práce zajistit zájezd. První záměr nevyšel pro nedostupnost 
malého autobusu. Až termín 11.7.2009 byl úspěšný a jeli jsme na výlet. Navštívili jsme 
šikovnou malérečku, která nám předvedla zdobení velikonočních vajec vyškrabováním. 
Mnozí si zakoupili její hezké výrobky k ozdobení svých bytů o příštích velikonocích. 
Pokračovali jsme do arboreta v Boskovicích, kde jsme si mohli mezi spoustou opečovávaných 
výpěstků a rostlin vzít nápady na úpravu našich zahrad. Byla k dispozici i prodejna výpěstků 
arboreta. Pokračovali jsme dále do zahradnictví pana Lebiše, kde bylo možno rovněž zakoupit 
výpěstky, hnojiva a proslavené samozavlažovací truhlíky. Oběd jsme měli zajištěn v hezkém 
prostředí loveckého areálu s nabídkou zvěřinových jídel i jiných dobrot. 

Po odpočinku a nabrání sil jsme jeli na zámek Lysice, kde jsme zhlédli interiéry 
zámku. Rovněž za vděk jsme vzali zámeckou cukrárnou, a již na nás čekala naše poslední 
zastávka – hrad Svojanov, kde se nás ujala již po době pravidelných prohlídek sama 
kastelánka hradu. Zajímavý výklad o historii hradu byl doplněn šermířským utkáním, které 
nám ukázalo středověk ve své nahotě. 

Zájezd byl výborně a do detailů naplánován a veden přítelem Jindřichem Vanickým. 
Za organizaci mu patří velký dík. A již se  připravuje další - tentokrát tajný výlet 
v předvánočním čase. 

Výbor se rovněž připojil k oslavám výročí naší obce a to samostatnou výstavkou 
v místní sokolovně a prezentací v almanachu vydaným obcí k 750 výročí o první zmínce o 
naší obci. I naše organizace v letošním roce slaví výročí, a to 60 let od založení prvního 
spolku našich předchůdců - zahrádkářů v Potštejně.  
 
Oslavy 750 let výročí obce Potštejn byly doplněny i oslavami 130 let od založení místní 
školy,   60ti let od založení zahrádkářského spolku v Potštejně, 90 ti let tělovýchovné jednoty 
Sokol Potštejn, 90ti let založení spolku včelařů a 125 let od založení sboru dobrovolných 
hasičů. 
 Oslavy byly rozloženy do 3 dnů a měly mnoho doprovodných programů. Obec 
Potštejn, škola a zájmové organizace vydaly za pomoci obce Potštejn almanachy a 
prezentovali svoji činnost na výstavě v místní sokolovně. 
 Naše organizace zahrádkářů před oslavami upravila záhony, truhlíky a mísy tak, aby i 
v pokročilé vegetační době zkrášlovaly veřejné prostory obce. Květinami jsme doplnili 
prostory sokolovny a zrealizovali jsme výstavku naší organizace. Výstavka presentovala naši 
činnost a mapovala texty a fotografiemi činnost organizace od jejího vzniku po současnost. 
Výstavu naší organizace zajišťovali přítelkyně Krupičková, Koukolová a přítel Kubalík. 
Květiny na výstavu dodali přítelkyně Krupičková a Řeháková, přítel Praus a Kubalík. Velkým 
přínosem bylo aranžerské umění paní Bártkové, která nám pomohla s aranží výstavy a sama 
dodala množství zajímavých exponátů – vyřezávaný meloun, aranže z dýní a okrasných 
květin a trav. 
 Sami návštěvníci mohli posoudit nápaditost a sladěnost vystavovaných exponátů. Již 
samotné umístění naši výstavky – přímo při vstupu do sálu sokolovny vedl oči návštěvníků k 
naši expozici. Fotodokumentace doplňuje naši kroniku. 
 Většinu exponátů z této výstavy jsme použili již za 14 dnů na okresní výstavě 
zahrádkářů v Častolovicích. Realizaci expozice již druhým rokem samostatně provedli 
přítelkyně Krupičková, Koukolová a přítel Kubalík. I tato výstava byla zdokumentována 



fotografiemi a doplňuje kroniku. Zhodnocení bylo na návštěvnících, kterých bylo letos na 
výstavě rekordní počet.  
 S nastupujícím podzimem již osázené záhony ztrácely krásu a tak jsme ještě před 
příchodem časné zimy v polovině října provedli úpravu záhonů, likvidaci truhlíků a mís a 
zazimování růží. Poprvé jsme vzhledem k silnému nakvetení macešek a jejich silnému vzrůstu 
provedli osázení záhonů u Masaryka již na podzim. Uvidíme jak se tato praxe osvědčí. 
 Výbor organizace se sešel na konci října a zhodnotil proběhlé akce – oslavy obce a 
organizace a výstavy. V plánu byl i tajný výlet plánovaný na 21 listopadu. Bohužel, pro malý 
zájem – polovička kapacity malého autobusu, se zájezd nekonal. Je to škoda, neboť místa 
výletu byla hodnotná a počasí bylo více než příznivé.  
 Poslední schůze výboru letošního roku se uskutečnila v restauraci pod Lipami, kde 
jsme zhodnotili činnost za rok 2009 a zamysleli se nad činností v roce 2010. Začínají již 
přípravy výroční členské schůze, která se uskuteční v měsíci únoru v Záměli v restauraci pana 
Fredeho. 
                                                                         za výbor ZO Kubalík Zdeněk 
 
Komise sociální, kulturní a školská v roce 2009 
 

V roce 2009 byla sociální, kulturní a školská komise pětičlenná. Jako každý rok 
navštěvovaly členky naše občany při příležitosti jejich narozenin. Letos oslavovalo 50 let 
třináct našich občanů, 60 let  třináct  občanů, 65 let třináct občanů, 70 let dva občané, 75 let 
pět občanů, 80 let osm občanů a 39 občanů bylo nad  osmdesát let.  Rozloučili jsme se s osmi 
spoluobčany, kteří odešli z našich řad. 

Také jsme přivítali nové občánky, dne 7. března tři děti, dne 17. října celkem 6 dětí. 
Rodiče obdrželi pro své děti hračku v podobě plyšových medvídků. Při této příležitosti 
vystupují děvčata školy s malým kulturním programem a je podáváno malé pohoštění.  
Členky komise se pravidelně účastní slavnostního zahájení a ukončení školního roku. Děti 
každý rok obdrží od obce drobný dárek v podobě školních potřeb. 

Pro zájemce komise zajišťuje permanentky na divadelní představení ve Vamberku a 
pořádá každoročně výlet s názvem „Poznej republiku“.  Letos  jsme se se staršími občany 
vydali  do Sloupsko-šošůvských jeskyní  a navštívili zámek v jejich  okolí.  
V roce 2009 se členky komise podílely na přípravě oslav 130 let založení základní školy  i 
750 let obce Potštejn.  

Na závěr roku uspořádala komise předvánoční posezení v hotelu Slávie. Občané 
obdrželi malé pohoštění, blahopřání od dětí základní i mateřské školy. Každý rok tu vystupuje 
škola nebo mateřská škola s krátkým kulturním programem. Letos z důvodu chřipkového 
onemocnění jsme museli vystoupení dětí oželet.  Je škoda, že se této akce zúčastnilo tak málo 
starších  obyvatel Potštejna. Před vánočními svátky zajíždějí členky s panem starostou do 
domovů důchodců, kde máme také své spoluobčany.  
                                                                                                      Marie Švecová, členka komise 
 
Český svaz včelařů, občanské sdružení 
 
 Naše základní organizace oslavila v roce 2009 devadesát let svého trvání. Slavila toto 
výročí velmi důstojně a zcela výjimečně i tím, že se zapojila do příprav a organizace daleko 
významnějšího výročí, kterým bylo 750 let naší obce. Díky obecnímu úřadu v Potštejně jsme 
tak získali možnost nejen vydat svůj almanach, ale oficielně se účastnit i všech akcí na 
potštejnských oslavách. Za nejzdařilejší a nejdůležitější považujeme naši výstavu 
v sokolovně.  
 Výstava se připravovala od pondělí 21. září a starosta obce ji otevíral v sobotu 
dvacátého šestého.  Nejpracnější byla úprava oboustranných panelů s fotografiemi. Nejen 



jejich připevňování, ale dost snímků se teprve vytvářelo a řada fotografií se musela i 
počítačově upravovat (vše kolem fotografií i fotodokumentace měl na starosti přítel 
Vondřejc). Naopak velmi rychle jsme shromáždili ukázky včelařského nářadí a pomůcek a 
další techniky. Sešli se překrásné věci: dva historicky cenné medomety – jeden od přítele 
Krupičky, druhý od přítele Bednáře. Zajímavý byl úl „klát“ (jde o špalkový úl z dutého 
kmene), který přivezl přítel Holoubek, historicky cenný je i dvojitý úl zvaný  „almárka“, který 
zapůjčili manželé Dalečtí. Všichni jmenovaní členové naší organizace jsou ze sousedních obcí 
(přítel Holoubek z Vamberka, ostatní ze Záměle). Exponátů bylo samozřejmě daleko víc, 
včetně těch současných – třeba krásný moderní nástavkový úl přítele Jarkovského, či 
elektricky poháněný zvratný medomet a mobilní aerosolový vyvíječ na léčení včel od přítele 
Vondřejce.  
 Část včelařům vyhrazených prostor upravili manželé Plevovi. Velmi pečlivě 
zaranžovali výrobky, které z včelích produktů firma našeho čena, přítele Plevy, vyrábí a 
dodává na trh. To pomohlo nejen dokreslit šíři toho, co včela celému lidstvu přináší, ale 
pomohlo to i občanům Potštejna  a Záměle a samozřejmě i všem dalším návštěvníkům objevit 
to, co zná vlastně celá republika, ale mnoho našich sousedů ne, totiž výrobky z včelích 
produktů vznikající na rozhraní Potštejna a Záměle.  
 Na výstavě byl umístěn i prosklený ukázkový třírámkový úl. Z počátku byly určité 
obavy ostatních vystavovatelů nevčelařů z toho že je tolik včel v uzavřené místnosti. Čas ale 
ukázal, že prohlídka včel v zaskleném úle je zcela bezpečná. Úl byl exponátem, který byl 
neustále obklopen pozorovateli a především děti měly řadu otázek – vždyť mnohé z nich 
poprvé v životě viděly včely v jejich přirozeném prostředí. Pro nevčelaře bylo zážitkem 
sledovat práci včelí královny, kterou díky barevnému označení každý ihned objevil.  
 Na výstavě byla i další výjimečnost, a to ukázka dovednosti a zručnosti naší členky 
přítelkyně Zavacké. Její výrobky z medového perníku byly velkým lákadlem nejen dětí. Je 
proto velmi dobré, že během roku 2009 měly hned dvě naše členky (již zmíněná přítelkem 
Zavacká a přítelkyně Dalecká) možnost zúčastnit se kurzu zpracování medu, po jehož 
absolvování obdržely titul „Učitelka zpracování medu“. V budoucnu jistě získanou odborností 
přispějí k rozšíření medu jako potraviny i léčebného prostředku u občanů Potštejna i Záměle.  
 Medové perníčky pro výstavu vyráběla i dcera našeho člena přítele Matějuse. Spolu se 
svou babičkou upekly a ozdobily přes stopadesát kusů malých perníčků, které doplnily a 
oživily některé exponáty a v průběhu výstavy pak byly rozdány a do posledního kusu dětmi 
návštěvníků snědeny. Lucka Matějusová se zapojila i do příprav výstavy, kdy pomáhala 
s fotografiemi a umístila všechny popisky na výstavních panelech. Po výstavě pak i všechny 
panely „odstrojila“. 
 K dobrému průběhu výstavy přispěli i ti, kteří v sobotu a v neděli zajišťovali služby 
návštěvníkům. Dotazů a žádostí o vysvětlení či doplnění vystavených záležitostí bylo veliké 
množství. Tuto funkci zastali hlavně přátelé Jiří Zavacký, Sláva Khol a Rosťa Vondřejc.    
Návštěvnost výstavy byla vysoká. Myslím, že byla dobrou vizitkou naší základní organizace a 
vyvrcholením oslav devadesáti let našeho spolku.  
 Rok 2009  však nebyl jenom rokem oslav. Pro nás včelaře byl i rokem velmi tvrdé 
práce, protože nešlo o včelařsky šťastný rok. Na jaře jsme začínali s 369 včelstvy. To 
vypadalo velmi dobře, protože zimní ztráta byla pouze 18 včelstev (zima 2008 – 2009 nám 
zahubila 187 včelstev). Avšak jaro přineslo nečekané – velmi vysoké teploty a velmi brzy 
kvetení všeho najednou, změny teploty ze dne na den i o více než deset stupňů, vysoké srážky 
a poté dlouhá sucha. Výsledek byl nečekaný – květový med sice byl a i v solidním množství, 
med tmavý (lesní) však téměř žádný. Přesto se ale v něčem dařilo. Vychovali jsme 54 nových 
včelstev a naplnili tak počet zazimovaných  včelstev v roce 2009 na 423. 

Pro své členy jsme uskutečnili autobusový zájezd na výzkumné pracoviště 
Výzkumného ústavu včelařského v Kývalce u Brna, kde jsme si prohlédli špičkové včelařské 
pracoviště (vlastně včelařskou farmu s více než sto včelstvy) a podrobně se seznámili 



s technikou  chovu matek. Jimi toto pracoviště zásobuje nejen na jihu Moravy, ale od roku 
2009 i v Potštejně a okolních obcích.  

V září jsme na ukončení včelařské sezony pořádaly „Včelařský den“. Jde vždy o 
sobotu, kdy se členové organizace sejdou v přírodě k posezení a diskuzi o všem možném 
s dobrým jídlem i pitím. Tradičně rožníme prasátko. S pozvaným včelařským odborníkem, 
který úvodem přednese na dohodnutý problém jak odbornou přednášku, tak i své vlastní 
poznatky, potom besedujeme. Letos u nás byl přítel Báchor z Pardubic, známý z tisku i 
rozhlasu a televize. I když tato akce je poděkováním všem včelařům za celoroční práci, tento 
rok práce zdaleka nekončila. Čekalo nás ještě každoroční trojnásobné léčení včel proti 
varroáze a již popsaná výstava k devadesátinám spolku.  

Všechny naše aktivity stále směřují k tomu, aby včely co nejvíce posloužily přírodě 
v katastru Potštejna a ve všech okolních obcích. Odměnou včelaři za péči o včelstva je med. 
Rok 2009 byl v tomto ohledu spíše neúrodný. Doufejme, že v roce 2010 bude počasí vlídnější 
jak ke včelám, tak k nám, lidem.  

                                                               za výbor ZO ČSV Ing. Jaromír Honza, jednatel    
 
 
 Dětský pěvecký sbor a Dětský hudební sbor  Potštejňáček v roce 2009 
 

Dětský pěvecký sbor Potštějňáček oslavil v roce 2009 17 let svého trvání (od prosince 
1992). Z jeho činnosti vybíráme některé akce, kterých se v tomto roce účastnil:  
 Dne 1. května 2009 – zpívání s akordeonem při příležitosti otevření Naučné stezky 
Lesů ČR. Uprostřed přírody nehrajeme příliš často a většinou z toho máme i obavu, aby nás 
bylo slyšet bez mikrofonu. Mezi jinými jsme zde zazpívali lidovou píseň z Berounska Teče 
voda proti vodě a Foersterovu Lesní studánku se slovy Josefa Václava Sládka. 
 Na zahájení výstavy v Galerii p. Plocka tři členky Potštejňáčku zahrály Presto a 
Polonézu německého skladatele Charlese Turrschmiedla a Kopečného a Kučery Tři kříže. 
Nutno podotknout, že pozvání pana Plocka už po několik let za sebou jsou pro Potštejňáček 
slavnostní příležitostí setkat se s výtvarníky i sochaři osobně a jsou pro nás 
nezapomenutelným zážitkem. 
 Výročí 750 let obce a 130 let ZŠ v Potštejně v záři 2009 znamenalo pro Potštejňáček 
přípravu materiálu na výstavku do školy samotné a velmi vkusné uspořádáni už bylo prací 
paní učitelek. Vystoupení před školou s flétnami, bicími a klávesami se neslo v duchu 
potštejnských tradic. Písně jako Orlice ty modrojasná a Pohádkové údolí, které oslavují 
krásnou přírodu Potštejna, jsou toho důkazem. Zde se znovu potvrdilo, že Potštejňáček má 
raději vystoupení v interiéru než ve volné přírodě, ve které rušivě působí slunce, déšť i vítr. 
 Dne 15. prosince vystoupila část Potštejňáčku v potštejnském zámku na přátelském 
setkání Čechů a Poláků. V tomto krásném prostředí a slavnostní atmosféře zazněly české a 
světové koledy. 
 Největším vystoupením a vyvrcholením práce sboru i hudebního souboru byl koncert 
v hotelu Slávie vpodvečer 20. 12. 2009 s názvem Vánoce v Potštejně. Zazněly zde koledy, ale 
i písně umělé v podání 18 dětí a mládeže z Potštejňáčku. Návštěvníci tak mohli slyšet nejen 
zpěv, ale i zobcové flétny sopránové, altové, tenorové a basové, příčnou flétnu, bicí a troje 
klávesy. Název dostalo vystoupení podle písně Vánoce v Potštejně, která byla složena pro 
Potštejňáček a zde měla svojí premiéru. Hosty byly zástupkyně ředitele ze ZUŠ Česká 
Třebová paní Jarmila Holcová a její žákyně na klávesy Zuzana Kovářová. 
 Na závěr  koncertu zazpíval a zahrál Potštejňáček společně s našimi hosty Rybovu  
pastorelu Milí synáčkové. Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem.  

 



Děkujeme touto cestou všem našim příznivcům za všechny formy podpory a doufejme, že rok 
2010 přinese pro malé i větší zpěváčky a muzikanty z Potštejňáčku spoustu inspirací. 

            vedoucí souboru Ing. Marie Motyčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vystoupení Potštejňáčku při otevření Naučné stezky Lesů ČR 1. května 2009  
 
Zpráva o činnosti TJ Sokol Potštejn za rok 2009 
 

Stejně jako v letech předchozích bylo naším cílem poskytnout možnost sportovního 
vyžití pro občany Potštejna a blízkého okolí. Činnost byla zaměřena na cvičení v místní 
sokolovně, dále na  turistické a cykloturistické výlety. 
 
V roce 2009 probíhalo pravidelné cvičení těchto složek: 

•  rodiče a děti    
•  mladší žáci 
•  starší žáci 
•  mladší žákyně 
•  dorostenky a ženy 
•  seniorky 

 
Dále se v sokolovně pravidelně scházeli v hojném počtu rekreační hráči stolního tenisu a 
florbalu. 
 

V prosinci byl uspořádán již 7. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro 
obyvatele Potštejna a členy Sokola Potštejn. Turnaj se těší stále velké oblibě. Letos se 
zúčastnilo 17 hráčů. Pro všechny účastníky byly připraveny ceny. Děkujeme všem 
sponzorům. 



 Turistický a cykloturistický odbor podnikal jako každoročně výlety do blízkého i 
vzdálenějšího okolí Potštejna. Účastníci navštívili mj. Litice, Hájek, rozhlednu na Vrbici a ti  
zdatnější podnikli letní výstup na Sněžku a podzimní výstup na Králický Sněžník. 
 V rámci údržby sokolovny byla v roce 2009 provedena oprava akumulačních kamen a 
instalován jejich ovládací systém pro zlepšení vytápění sokolovny. Okna byla opatřena 
novými vnitřními ochrannými sítěmi.  
 V roce 2009 proběhly v rámci oslav 750ti let obce Potštejn oslavy 90ti let činnosti TJ 
Sokol Potštejn. U této příležitosti  byl vydán almanach k historii Sokola. V sokolovně byla 
uspořádána spolu s dalšími organizacemi (myslivci, včelaři, zahrádkáři, rybáři)  výstava 
vypovídající o historii a činností jednotlivých spolků. Na slavnostním večeru v hotelu Slávie 
obdržela TJ Sokol Potštejn pamětní list od náčelníka ČOS Praha. 

Chci poděkovat Obecnímu úřadu Potštejn za finanční podporu, Župě Orlické Hradec 
Králové za spolupráci a finanční podporu činnosti TJ Sokol Potštejn v roce 2009. Za přípravu 
a uspořádání výstavy k 90. výročí zahájení činnosti TJ Sokol Potštejn děkuji br. Klecovi, 
Růžičkovi, Hájkovi, Plockovi a sestrám Klecové, Růžičkové, Vondřejcové, Sloupenské a p. 
Myšákové a Molcarové. 

Dále chci poděkovat všem, kteří ochotně zapůjčili exponáty a materiály na tuto 
výstavu.  Děkuji cvičitelům s. Klecové, Osvaldové, Hofmanové, Strnadové, Plockové a br. 
Halamkovi za celoroční vedení cvičení jednotlivých složek. 
 
                                                                                                      Petr Štěpánek  starosta Sokola 
   
O činnosti rybářů MO ČRS Potštejn 
 
 Ani uplynulý rok nebyl výjimkou v tom, že naši rybáři již netrpělivě čekající po 
zimním půstu na zahájení rybářské sezony, nevyšli k vodě s udicemi a rybářským náčiním, ale 
začali nejprve pracovat na odchovných potocích s cílem, zajistit novou rybí násadu do 
rybářského revíru. Jednoletí a dvouletí pstruzi obecní v počtu 8270 kusů  byli z potoků 
odloveni a vysazeni do řek. Uvolněné vodní prostředí bylo v zápětí osazeno 30 000 kusy 
plůdku pstruha obecného. O potoky, které využíváme k odchovu rybí násady, je třeba 
pečovat. Jsou na nich stavěny malé  jízky, které souží jak k okysličování vody, tak i 
k vytváření lepších podmínek a prostředí pro život pstruží drobotiny. Dosud jsme tyto jízky 
stavěli z dřevěných hrází, které neměly příliš velkou životnost a byly často poškozovány 
velkými jarními vodami. Proto jsme přistoupili k obměně dřevěných jízků za betonové 
prefabrikáty, jejichž stabilita a životnost se mnohonásobně zvýší a při citlivém zasazení do 
břežního terénu původní přírodní prostředí nenaruší.  
 Odchovat násadu lipana podhorního se nám v uplynulém roce nepodařilo, v důsledku 
nedostupnosti plůdku této ryby. Odchovný rybníček v Sopotnici byl tedy letněn a doufáme, že 
bude znovu využit k odchovu násady lipana v následujícím roce. Přesto, že se snažíme naše 
možnosti a kapacity pro odchov rybích násad plně  využívat, nedaří se nám stanovený 
zarybňovací plán v plné míře naplňovat. Aby náš revír Divoká Orlice č. 3, hojně 
navštěvovaný rybářskými hosty, zůstal i nadále zajímavý, jsou nedostatky v zarybnění 
kompenzovány naším nadřízeným orgánem, územním svazem v Hradci Králové, který je 
gestorem celokrajského hospodaření a rybolovu. V průběhu roku jsme takto mohli vysadit do 
řeky dalších 3 450 kusů pstruha duhového, 500 kusů sivena amerického a 5 000 kusů 
jednoročního lipana podhorního. Jsme přesvědčení, že trvalá péče o chov rybích násad a 
zarybňování rybářského revíru se vyplácí, poněvadž jak jinak by mohli naši členové 
v předešlém roce ulovit celkem 1 306 kusů ryb o hmotnosti 536 kg.  
 Za šťastnou myšlenku lze považovat také uspořádání veřejného rybolovu pro děti u 
příležitosti oslav 750 let obce Potštejn. Tato akce se uskutečnila na rybníčku v Brné, který je 



vyčleněn pro rybářský kroužek mládeže a slouží k praktickému výcviku jednotlivých způsobů 
lovu ryb na udici. Věříme, že se zde dobře pobavily nejen přítomné děti, ale i jejich 
doprovázející rodiče. Organizátorům této akce Láďovi Makaloušovi a Luďkovi Vídenskému 
je třeba za tuto propagaci rybářského sportu mezi mládeží vyjádřit vřelý dík.  
 Na zajištění všech prací, souvisejících s odchovem rybích násad, údržbou zařízení a 
ostatní činností odpracovali naši členové v uplynulé roce více než 400 hodin. Všem členům, 
kteří k činnosti naší místní organizace svým dílem přispěli chci touto cestou poděkovat a 
dodatečně popřát do nového roku pevné zdraví a životní pohodu. 
                                                                                                   za MO ČRS  Vladimír Čižinský 
    
 
K činnosti mysliveckého sdružení VELEŠOV POTŠTEJN 
 

Z kraje roku, kdy nás ještě trochu potrápila 
zima, jsme nemohli nechat zvěř na holičkách, a tak 
jsme pokračovali v intenzivním přikrmování zvěře, 
aby nestrádala a měla co nejlepší kondici hlavně pro 
nadcházející období plození mláďat. 

Na jaře je třeba také provést takzvané jarní 
sčítání zvěře. Vyrazili jsme tedy ve dvou stanovených 
termínech do všech koutů naší krásné honitby. Každý 
řádně v předem určeném sektoru spočítal zvěř, která 
se zde vyskytuje. I když to vyzní celkem směšně, je 
tato činnost velmi důležitá pro stanovení 
normovaných kmenových stavů. 

I když na lukách a v lese leželo ještě dost 
sněhu a občas nějaká ta vločka připadla, neodradilo 
nás to. Jak se stalo již  víceletou tradicí, vrhli jsme se 
v hojném počtu na pomoc Lesům České republiky a 
zorganizovali několik brigád na odklizení klestu po 
těžbě dřeva pod hradem Potštejn. Nebyla to práce 

zrovna lehká, nejenom kvůli připadávajícímu sněhu a svažitému terénu. Pojali jsme to ale 
sportovně, užili si i spoustu srandy a dokonce jsme stihli práce dokončit před začátkem 
turistické sezony. 

S koncem jara jsme opět, jako již po několik let, zakoupili malé kačenky, které po 
odchovu vypouštíme na rybnících Pila a Návesník. Museli jsme obstarat spoustu krmiva, 
dopravit ho a uskladnit u jmenovaných rybníků, aby bylo možno pravidelně přiměřeně 
přikrmovat. Krmiva se totiž nesmí předkládat moc, aby se nezkazilo a nezplesnivělo. 

Přírodou se již proháněla a proletovala skotačivá mláďata a my jsme se začali 
připravovat na třetí ročník mysliveckého dětského dne. Stanovit termín, rozdělit si povinnosti 
a hurá do shánění potřebných věciček. Jelikož se dětský den 2008 vydařil, rozhodli jsme se 
nic neměnit na jeho organizaci. Tentokrát se nám podařilo zajistit více soutěžních atrakcí, a 
tak nebylo divu, že na nafukovací skluzavce a skákacím hradu se „dveře netrhli“. Dětí 
soutěžilo opět víc než stovka a z vyhraných cen opravdu radost neskrývaly. Zde patří velké 
poděkování obci Potštejn a potštejnským hasičům, kteří zapůjčením potřebných prostorů a 
nejenom tím, velice pomohli při organizaci. 

Dětem jsme se věnovali i během školního roku, kdy opět již tradičně vyrazil náš 
hospodář Jiří Zavacký, na několik naučných vycházek s dětmi ze školky a školy. Dětem na 
praktických příkladech v přírodě ukázal nemálo z biologie a zoologie našeho okolí. 



Dne 26.7.2009 se na loveckém zámečku Ohrada v Hluboké nad Vltavou konaly národní 
myslivecké slavnosti. Při této příležitosti jsou také mimo jiné předávány vyznamenání za 
celoživotní péči o přírodu a myslivost. Byli jsme přesvědčeni o tom, že by si takové 
vyznamenání zasloužil i náš myslivecký hospodář Jiří Zavacký. Při příležitosti nominace na 
vyznamenání jsme tedy neváhali a o jeho udělení zažádali. Ve chvíli, kdy byla nominace 
schválena okresní radou a postoupena na ministerstvo, jsme již připravovali organizaci 
zájezdu právě na Hlubokou. Byli jsme si téměř jisti, že bude Jirkovi  vyznamenání uděleno a 
chtěli jsme být mezi prvními, kteří mu při tak významné příležitosti potřesou pravicí a připijí 
na myslivosti zdar. Není divu, že jsme byli dokonale připraveni a tak nás oznámení o 
schválení ministerstvem, téměř na poslední chvíli, nezaskočilo.  

 
Že si svého hospodáře velmi vážíme, jsme dali 

jasně najevo tím, že autobus byl téměř plný. Dobrá 
zábava panovala i přes to, že jsme museli brzičko 
vstávat, abychom tam byli včas. Počasí nám moc 
nepřálo, ale na naši dobrou zábavu to nemělo vliv. Na 
zámečku panovala taktéž slavnostní nálada, 
samozřejmě v duchu myslivecké etiky a elegance. Po 
slavnostním předání vyznamenání jsme se museli 
doslova prodrat mezi novinářskými fotografy 
abychom mohli  Jirkovi pogratulovat a sdíleli s ním 
pocit radosti a taky abychom se svými fotoaparáty 
ukořistili nějakou tu fotečku. Poté jsme si prohlédli 
muzeum lesnictví, přehlídku dravců, navštívili zámek 
Hluboká nad Vltavou a v odpoledních hodinách se 
opět s dobrou náladou, která nám vydržela až do 
Potštejna, vraceli domů. 

Při podzimních oslavách obce Potštejn jsme 
neváhali a využili nabídku prezentace našeho sdružení 

v místní sokolovně. Byla to naše první zkušenost s něčím takovým, a tak se mnohokrát naše 
návrhy a názory křížily a nechyběla ani spousta emocí. Vyčleněný prostor jsme měli hned 
vedle potštejnských včelařů. Ze začátku jsme se trochu škorpili o místo, ale nakonec jsme se 
samozřejmě domluvili. A jak již zní známá píseň, „ten má to a ten zas tohle“, nakonec jsme se 
potřebovali trochu navzájem a samozřejmě jsme si vyšli vstříc. Takže někdo měl špendlíky, 
druhý papír nebo provázek a nakonec jsme svá díla zdárně dokončili. Jelikož jsme chtěli být 
přítomni pro případné vysvětlení otázek návštěvníků, mohli jsme se při jejich vyřčených 
pochvalách radovat hned na místě. Nejenom díky tomu jsme byli sami spokojeni z vlastní 
práce. I zde patří dík obci Potštejn za podporu, kterou jsme dostali. 

Pomalu se dostávám k závěru roku. Tolik tradiční hony na drobnou zvěř ale z důvodů 
jejich mizivých stavů nepořádáme. Přesto jsme do různých končin honitby hromadně vyrazili. 
Důvodem bylo spíše pokusit se redukovat predátory zmíněné drobné zvěře. 

K závěru roku již neodlučitelně patří pořádání taneční zábavy – poslední leč. I 
tentokrát se nám podařilo zajistit velmi bohatou tombolu. V hlavních cenách nechyběla 
žádaná zvěřina. Nezklamala ani kapela, která zajistila opravdu famózní zábavu. Není tedy 
divu, že se podařilo sál v hotelu Slávie naplnit až „po okraj“. Jsme rádi, že si tato akce 
v předvánočním shonu vybudovala tak silnou tradici s obrovskou účastí. To vše je nám 
velkým hnacím motorem do dalších ročníků. 

                                      Myslivosti zdar 
 
 



Zpráva o činnosti Klubu důchodců 
 
 Rok uplynul a naše působení v klubu se podobalo činnosti, kterou jsme uvedly 
v předcházejících letech.  
 Požádaly jsme potštejnské ženy o zapůjčení jejich ručních prací na výstavu, kterou 
jsme uspořádaly od 15. 8.  do 21. 8. 2009 v zámku. Bylo vystaveno mnoho krásných věcí, 
které se podle zápisů návštěvníků v pamětní knize velice líbily. Z dobrovolného vstupného 
byla poskytnuta finanční pomoc  rodině, po vyhoření jejich domku. Každoročně oblíbené 
„Setkání s harmonikou“ bylo 6. června a 22. srpna v hotelu Slávie. K oslavám výročí 750 let 
Potštejna půjčily některé členky pamětní fotografie.  
 Na pravidelných službách v informačním středisku se účastní také několik našich žen.  
Ve zprávě jsme Vás seznámily s hlavními body naší práce v roce 2009.  
 Zveme naše starší občany do klubu, kde spoluprací s Obecním úřadem Potštejn a 
členkami klubu je vytvořeno příjemné prostředí. Scházíme se ve středu od 14. hodin do 17. 
hodin a těšíme se na Vaši návštěvu.  
                                                                                                                              Klub důchodců 
  
  
Obecní knihovna v roce 2009 
 
 Činnost Obecní knihovny v roce 2009 pokračovala v návaznosti na rok 2008. otevřeno 
pro veřejnost bylo v úterý od 9 – 12 hodin a ve středu od 14 – 17 hodin. Platících čtenářů bylo  
72. V průběhu roku navštívili knihovnu žáci Základní školy s paní ředitelkou Mgr. Říčařovou. 
Seznámili se s organizací a uspořádáním knižního fondu, jednotlivými oddíly a způsobem 
vyhledávání knih podle autorů i názvů knih v lístkovém katalogu, který je průběžně 
doplňován o nově zakoupené tituly.  
 Ke dni 31.12. 2008  byl celkový počet knižních titulů, zanesených v přírůstkovém 
katalogu 8.455. Přírůstek za rok 2009 činí 132 knih. Ke dni 31.12. 2009 je tedy v knižním 
fondu 8.587 knižních jednotek a 18 titulů časopisů. Odebíráme časopisy s různou tematikou – 
od historie po aktuální zajímavosti z celého světa, zeměpis, příroda, bydlení, zahrada, móda a 
jiné.    
 Návštěvníků bylo za uplynulý rok 654, celkový počet výpůjček 2.351. Z toho nejvíce 
výpůjček připadá na beletrii, asi 1400, pak je největší zájem o časopisy, půjčeno 762, ostatní 
druhy literatury jsou zastoupeny méně. Z řady naučná literatura pro dospělé bylo vypůjčeno 
81 titulů, nejmenší zájem byl o naučnou literaturu pro děti – 10 knih, více se půjčovaly 
pohádky a dobrodružné knihy, celkem 86 titulů. 
 Doufáme, že v roce 2010 nám zůstanou věrni alespoň dosavadní čtenáři a velice rádi 
přivítáme nové z řad dospělých, žáků i dětí.   
                                                                                                                  RNDr. Eva Květoňová 
 
 
Zámek  Potštejn  
 
 

Rok 2009 zase uběhl jako voda v pilné práci. Začneme s tím, co je nově zpřístupněno. 
Mezi „modrým salónkem“ a sálem byl nově pro návštěvníky otevřen „hudební salón“. Jsou 
zde krásně zrestaurované nástěnné malby. Výzdobu místnosti tvoří tři původní malby a dvě 
nové. Celkově je místnost světlá, vzdušná a je na co se podívat. Další z opravených pokojů 
leží na úplně opačném konci zámku, na severovýchodním rohu.  Ten zatím není zpřístupněn. 
Bohužel, nemáme mobiliář, kterým bychom místnost vybavili. 



V zámeckém parku se také pilně pracovalo. Je upravena spodní část parku a vysazeny 
některé keře. Výsadbu jsme přerušili a pustili se do budování cest. Ty jsou rozmístěny tak, 
aby tvořily okruh parkem. Závěrem zmizí ty obrovské hory zeminy i rozřezané kmeny. 
Doufáme, že vše, včetně laviček, osvětlení a růžové zahrady bude dokončeno na jaře, kdy 
bychom měli uvítat první návštěvníky. 
 Novinkou v programové nabídce bylo letos zpřístupnění tajemného zámeckého 
sklepení. Ještě jste nebyli v „Bubákově“? Přijďte se podívat na historii Potštejna ztvárněnou 
zase trochu jinak.  

V červnu jsme opět hráli divadelní loutková představení pro mateřské školy a l. stupeň 
základních škol. Děti se k nám vracejí a při návštěvě Potštejna prožijí pěkný výletní den. 
 Třetí ročník červencového loutkového festivalu,  byl úspěšný a všichni se těšíme na 
další  ročník. Je to krásná příležitost pro rodiny s dětmi, jak se společně pobavit. 

Mezi kulturními událostmi jako byly koncerty, výstavy, bychom rádi zdůraznili 
především významnou výstavu obrazů Josefa Čapka a samozřejmě pravidelná setkání při 
„Pátečních salónech“.  Nejvýznamnější událostí v letošním roce byly oslavy 750 let trvání 
Potštejna. Slavilo se i na zámku, jemuž letos bylo rovných 260 let, módní přehlídkou a 
barokními tanci. Muzeum jsme zatím nemohli začít budovat a rádi bychom práce zahájili 
v roce 2010.   

Doufáme, že se nám rok 2009 podařil uzavřít zajímavě, proběhly čtyři adventní 
koncerty, zazpívali nám i sousedé z Polska a náš zámecký „Betlém“ snad k atmosféře vánoc 
také přispěl. 

A plány na rok 2010? Chtěli bychom zpřístupnit další dvě místnosti v prvním patře, 
vše je ovšem závislé na vybavení, protože po stavební stránce je vše připraveno. Otevření 
zámeckého parku se uskuteční v červnu. Při této příležitosti uspořádáme „Slavnosti zámku“.  
Připravujeme i programové novinky a samozřejmě vás zveme do naší cukrárny. 
 Snažíme se veškeré  zprávy a akce uveřejňovat také prostřednictvím internetu a pro 
ostatní zájemce je vždy k nahlédnutí i naše vývěska. 
 

                        Lenka a Zdeněk Nováčkovi 
 
 

Honební společenstvo  Potštejn 

Vážení spoluobčané, úvodem se krátce vrátím k našemu  poslednímu článku, na který 
bych rád navázal. 

Na valné hromadě HS Potštejn konané dne 22.2.2008, bylo vlastníky odsouhlaseno 
vyplacení podílů HS. Každý vlastník měl možnost si ve stanovených termínech vyzvednout 
svůj podíl a nebo se ho vzdát ve prospěch Základní školy a Mateřské školy v Záměli a 
v Potštejně. Někteří členové využili výběru podílů a zbylé podíly tvořily částku 30.000,- Kč. 

Tato částka byla rovnoměrně rozdělena na obě školy. Finanční prostředky byly určeny 
na podporu vzdělání dětí v oblasti ochrany přírody, přírodovědy a myslivosti. Termín 
vyúčtování a zprávy využití prostředků byl stanoven na konec roku 2009, kdy jsme také 
obdrželi obě zprávy o čerpání a po jejich přečtení jsme se jen utvrdili v tom že naše 
rozhodnutí  věnovat prostředky školám bylo správné. 

Výtah ze zpráv o čerpání:   
       
Základní škola a mateřská škola Potštejn, ředitelka Mgr.M.Říčařová 



•  Exkurze –  na otevírání Zemské brány. Děti zde spolu s žáky ostatních škol plnili 
přírodovědecké úkoly a spolu s průvodcem prošli naučnou stezku od Pašerácké lávky 
k mostu na Zemskou bránu a dověděli se řadu nových poznatků z této krajinné oblasti.  

•  Exkurze – ZOO Dvůr Králové a Safari. 
•  Nákup – výukových počítačových programů týkající se života zvířat a rostlin. 
•  Nákup - obrazů hub. 
•  Nákup – knih ( ptáci ve fotografii, hmyz,rostliny, ryby, mizející zvířata, dinosauři.  
•   

Základní škola a mateřská škola Záměl, ředitelka Mgr. J. Müllerová 
 

•  Exkurze – ZOO Dvůr Králové a Safari. 
•  Exkurze - do Domu z modrého kamene v Kosteleckých Horkách, který se ve své 

činnosti zabývá ekovýchovou. Využili jsme nabídky programu „Začátky písma“ a 
„Obilí a pečení chleba“. Dozvěděli jsme se, jak vznikal papír dříve a jak se vyrábí 
dnes. Zamysleli jsme se nad šetrným zacházením s papírem a zkusili jsme si ruční 
papír i vyrobit. V druhém programu jsme si zopakovali, co je to obilnina, jak se 
pěstovalo obilí dříve a jak se zpracovává dnes. Mleli jsme na středověkých mlecích 
kamenech a jednoduchém mlýnku, vyrobili jsme si těsto a upekli v primitivní peci 
placky. Navštívili jsme i malé muzeum s expozicí tradičních selských nástrojů a 
nářadí. 

•  Nákup – obrazů stromů a hub 
•  Nákup – knihy o zvířatech a rostlinách 

Poděkování patří Všem členům honebního společenstva, kteří takto přispěli na dobrou věc.       

                                                                   Tomáš Jarkovský, starosta Honebního společenstva                          
 
 
Rok 2009 v Dětském domově v Potštejně 
 
              Život dětského domova se v roce 2009 výrazně nezměnil, jen děti povyrostly a 
dostaly se do těžkého období pubertálního věku. Stále v domově žije 15 dětí, převážně 
chlapců ve věku od 9 do 18 let. ZŠ v Potštejně navštěvuje 1 dítě, ostatní již dojíždějí 
vzhledem k věku do okolních základních škol. Děti žijí celoročně sportem, chlapci aktivně 
hrají kopanou za TJ Baník Vamberk a účastní se mnoha sportovních podniků. V loňském roce 
zvítězili chlapci v krajské soutěži Plavecká štafeta, přední místa vybojovali na mezinárodních 
atletických závodech a zúčastnili se opakovaně celorepublikového turnaje dětských domovů o 
pohár české reprezentace Dětský domov cup 2009.Dále se děti věnují tanci, společenskému 
ve spolupráci s paní Petrou Dvořákovou, hip hopu a break dance. Jedna z dívek aktivně hraje 
kopanou za dívčí tým.  
              Všechny děti se aktivně účastnily projektu šikovných ručiček a dětský domov se 
zúčastnil celorepublikové výběrové akce  „ Jarmark 2009 “ v ZOO Praha, kde prezentoval a 
prodával své výtvory (džínové tašky, trojrozměrné obrázky, zdobené věšáčky, šperky apod.)  
vyráběné po celý rok v domově. 
              V dětském domově  pokračuje již třetím rokem projekt Léčebného ježdění na koni, 
v roce, o kterém mluvíme, se děti učily novým dovednostem, práci na opratích, seznamovaly 
se s prací s koněm v lesnictví a v zemědělství v hřebčíně Hradčany v Pěčíně. O našeho koně 
Denyho pečují pravidelně, včetně práce ve stáji a pokračují v jezdectví. Jeden z chlapců se 
snaží o získání jezdecké licence. Ostatní zkusili prověřit své dovednosti v závodech 



Begacross, na expedici Zakletý a připravili exhibiční vystoupení pro Dožínky 
Královehradeckého kraje. 
              Stejně tak k nám již po tři léta patří indická holčička Pryianka, kterou finančně 
podporujeme ve škole. 
              I když žijeme vlastním životem, velmi rádi se účastníme všech akcí v Potštejně, na 
hradu i v podhradí, na zámku i v podzámčí a na Vochtánce. Velkou radost nám stále dělá 
možnost otevřených sportovišť a mnohokrát děkujeme organizátorům zimního bruslení a 
zástupcům TJ Sokol Potštejn. 
 
Do roku 2010 přejeme zdraví, klid a spokojenost všem občanům malebného městečka 
Potštejn.  
        za děti a pracovníky Dětského domova - Sűsserová Kateřina, ředitelka Dětského domova    
 
 
Základní a Mateřská škola Potštejn 
 

Na počátku roku 2009 bylo  na naší  škole 23 žáků. Kolektiv byl smíšený, převažovali 
žáci s velmi dobrými výsledky ve všech předmětech. V rámci školní družiny nabízela škola 
žákům mimoškolní aktivity jako: literární kroužek, počítačovou gramotnost, výtvarně – 
pracovní kroužek a  kroužek turistický. V rámci školy mohli žáci navštěvovat kroužek hraní 
na flétnu, kroužek práce na interaktivní tabuli a  kroužek náboženství. Dále na škole pracovala 
krajkářská škola a  pěvecký sbor Potštejňáček.  

 
Ekologické aktivity školy  
 

Otvírání Zemské brány 
Dne 24. května se školní děti zúčastnily Otevírání Zemské brány. Na Orlické chatě nás 

uvítalo vystoupení žáků ZŠ z Klášterce nad Orlicí. Poté následovaly soutěže poznávání 
rostlin, střílení z luku, vytlačování soupeře pomocí kyje z kmene stromu ad. Nechyběla 
ukázka dravců: sokola  a výra , dále hledání pokladu ad. Každý žák obdržel lehkou svačinku – 
preclík a jablko. Na závěr jsme šli procházkou k „Pašerácké lávce“ a mostu „Zemská brána“, 
kde jsme si za doprovodu průvodce vyslechli  zajímavosti z historie tohoto kraje.  
 

Test „Co vím o lese“ 
Dne 27. dubna jsme si se zástupci Lesů ČR poslechli vyprávění o lese. Poznali jsme 

některé škůdce lesa. Prohlédli jsme si paroží a rohy některých zvířat, včetně obrázků. Na 
závěr psali žáci čtvrtého a pátého ročníku test. Malovali jsme obrázky k soutěži „Požární 
ochrana očima dětí“. K soutěži Zoologické zahrady ve Dvoře Králové jsme vytvářeli barevné 
koláže.  
 

Vycházka do lesa a na hrad Velešov 
V pondělí 18. května  jsme se vydali na vycházku do přírody. Naším cílem byla 

zřícenina hradu Velešov. Jelikož jsme se také chtěli něco nového a zajímavého dozvědět, 
doprovázeli nás pracovníci organizace Lesy ČR. Hned na začátku cesty nám ukázali mapu 
místních lesů, ze které jsme zjistili, že různě staré lesy se zaznamenávají různými barvami. 
Pokoušeli jste se už někdy odhadnout stáří lesa pouhým okem? My ano a někteří z nás měli 
opravdu přesnou mušku. Ve velmi příjemné náladě jsme pokračovali ve výstupu na hrad. 
Během cesty jsme se ještě několikrát krátce zastavili a zkoumali okolní přírodu. Na vlastní oči 
jsme viděli malého, ale nebezpečného škůdce lesa, kůrovce. Nechtělo se nám věřit, že tak 
drobný brouček může napáchat takové škody.  



Pracovníci Lesů ČR si pro děti také připravili několik neobvyklých lesních her. 
Hlavním úkolem bylo především pozorování přírody kolem sebe, ne však zrakem, ale 
hmatem. Děti ve dvojicích zkoušely najít strom, který chvíli před tím poznávaly pouze 
hmatem a se zavázanýma očima. V další hře potom poslepu sledovaly provázek natažený 
mezi stromy a snažily se nohama zkoumat terén. Abychom pochopili, jak funguje ochranné 
zbarvení živočichů, zkoušeli jsme pouze očima hledat dřevěné kolíčky, které byly rozmístěny 
okolo nás v lese. Někteří byli úspěšní více, jiní méně, ale jeden kolíček jsme nakonec nenašli 
už vůbec. 

Potom už jsme se konečně přiblížili k cíli naší cesty, k Velešovu. Po namáhavé cestě 
jsme se trochu posilnili a přečetli si zajímavé informace o historii hradu. Zpáteční cesta nám 
ubíhala mnohem rychleji. Pod kopcem jsme se rozloučili s  pracovníky Lesů ČR a poděkovali 
jim za pestrý program. 

Vycházka  se nám vydařila, i počasí nám bylo nakloněno a dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavého o našich lesích. Už teď se těšíme na další podobnou akci. Naše tříčlenné družstvo 
se zúčastnilo krajského kola přírodovědecké soutěže v České Skalici. Do soutěže ZOO ve 
Dvoře Králové jsme posílali obrázky s námětem „Jak žít spolu“ . 
 

Exkurze do ZOO v rámci projektu „Žijeme  tu spolu“ 
Žáci naší školy se v květnu zúčastnili výtvarné soutěže pořádané Zoologickou zahradou 

ve Dvoře Králové. Tématem bylo soužití člověka s evropskými šelmami. Pro všechny, kteří 
se do soutěže zapojili, byl ve čtvrtek 18. června vstup do ZOO zdarma a zároveň zde proběhlo 
vyhlášení výsledků. V konkurenci více než 500 soutěžících se naši žáci na prvních třech 
místech sice neumístili, ale odměnou nám byl krásný den strávený mezi zvířaty ze všech 
koutů světa. 

V pravém tropickém počasí jsme po skončení ceremoniálu vyrazili na prohlídku ZOO. 
V „Ptačím světě“ jsme procházeli amazonským pralesem, ve „Vodním světě“ na nás hladově 
pokukovali krokodýli a ve venkovních výbězích jsme mohli obdivovat antilopy, zebry i 
žirafy. V pavilonu lidoopů jsme se pozdravili s našimi vzdálenými příbuznými a potom už nás 
čekala dlouhá cesta k výběhu lvů. Čekalo nás však malé zklamání, jelikož jsme ani jednoho 
krále zvířat nezahlédli. Abychom si spravili náladu, absolvovali jsme cestu zpátky k branám 
ZOO turistickým vláčkem. Byla to moc příjemná jízda. 

 

Školní výlet na Macochu 
Dne 15. června jsme se v rámci projektu „Krásy naší vlasti“ vydali objevovat 

Moravský kras. Autobus nás odvezl přímo k propasti Macocha, kde jsem s údivem hleděli do 
hlubiny, do které nehodná matka vhodila, podle pověsti, své nevlastní dítě. Potom jsme 
pokračovali půlhodinovou chůzí přímo k jeskyni. Čekala nás tu teplota 8°C. Říčka Punkva 
byla stejně teplá, jako okolní vzduch. Průvodkyně nás vedla krápníkovými jeskyněmi až na 
dno propasti. Před námi se otevřel čarokrásný obraz dna propasti. Všude převládala nádherná 
smaragdová zeleň. Obrazu jsme se nemohli dlouho obdivovat, protože jsme  se nalodili a  
třemi pramicemi jsme putovali po ponorné říčce Punkvě. Občas nám běhal mráz po zádech, 
neboť jsme nad sebou měli 154 m skalního masivu. Měli jsme pěkné počasí, výlet se nám 
vydařil  a my se těšíme na další putování po krásách naší vlasti. 
 

Projekt „Normální je nekouřit“ 
Projekt se uskutečnil dne 25. června. Tentokrát jsme si na rozdíl od předchozích 

projektů povídali o historii kouření. K čemu tabák používali američtí Indiáni. Kdo jej přivezl 
do Evropy, jak se dostal do Čech a proč je v bohatých, vyspělých státech světa moderní 
nekouřit.  



Prohlédli jsme si obrázky na internetu, vytvořili jsme plakáty, jejichž tématem bylo odradit od 
kouření. Zahráli jsme si ve skupinách  malou stolní hru inspirovanou bojem proti  kouření  a 
poskládali tajemnou zprávu,  kterou  jsme mohli na závěr všem přečíst : „Místo kouře čistý 
vzduch – lepší vůně nežli puch. Cigareta není přítel, ale zrádný zabiják. Kdo nabízí cigaretu, 
ten není můj kamarád.“    

Projekt „Naše zvíře v ZOO“ 
Stejně jako loni i letos jsme malovali, kreslili a různě ztvárňovali naše zvířátka v ZOO. 

Věnovali jsme jim celý den  26. června. Nejprve jsme si je na internetu prohlédli,  potom jsme 
si o nich povídali a nakonec jsme se dali do práce a zvířátka výtvarně ztvárnili. Budete si je 
moci v září prohlédnout na naší výstavě.  
 
Sportovní aktivity školy  

Dne 15. května jsme v Rychnově nad Kněžnou – na dopravním hřišti, trénovali 
dopravní situace na vlastní kůži. Dne 9. června jsme se v Bohousové zúčastnili 13. olympiády 
malotřídních škol.  

 
Další činnost školy: 
Dne 12. ledna  jsme  společně diskutovali nad tím, zdali je učení pro nás důležité. Projekt se 
nazýval    

Právo na učení 
Z besedy vyplynulo, že žáci nepociťují možnost učit se jako právo, ale jako povinnost.  

Projektu předcházel domácí úkol pro starší žáky, aby od rodičů zjistili, jaké mají vzdělání  a 
zdali ho ve své práci uplatňují. Nejprve jsme žákům položili otázku, zda  si myslí, že by pro 
někoho bylo lepší, kdyby do školy nechodil.  
Po sečtení hlasů jsme zjistili, že 4 žáci by raději do školy nechodili. Ostatních 19 dětí  se 
vyslovilo, že školu potřebují. Děti, které by do školy nechodily by se nejraději dívaly na 
televizi, hrály s počítačem nebo sportovaly.  
Poté následovala otázka, zda žákům někdy pomohlo to, čemu se ve škole naučily. Byly 
uvedeny příklady: mohu si číst, mohu spočítat svoje peníze, domluvím se anglicky, napíši 
dopis, atd.  
 Po rozhovoru jsme se vrátili na počátek projektu a zodpověděli jsme si otázku, zda 
bychom toto vše uměli, kdybychom do školy nechodili. Tady zazněla naprosto shodná  
odpověď. 
 Následoval rozhovor o domácím úkolu. Žáci přečetli zapsaná vzdělání rodičů. Většina 
odpověděla, že by práci vykonávat bez svého vzdělání nemohla. Ujasnili jsme si, proč někteří 
nemohou vykonávat vzdělání ve svém oboru (zaměstnání  není v místě, mají malé děti apod.) 
Řada přišla i na naše nejmladší žáky. Měli nakreslit, čím by chtěli v budoucnu být. 
Nejzajímavější odpovědi: chci být princezna, chci rýpat skálu, chci vozit fekálie. Ke každému 
povolání jsme dětem poradili, jakou školu musejí vystudovat, kolik roků budou trávit ve škole 
apod.  Řada obličejů byla velmi udivena. 

Na závěr jsme si pověděli, že ne všechny děti i dospělí mají možnost se učit a tím si 
zajistit lepší budoucnost. Také jsme si připomněli osobnosti českých dějin, které se zasloužili 
o rozkvět našeho školství.  Děti jmenovaly  J. A. Komenského, připomněli jsme M. Terezii.  
Z naší diskuze vyplynul závěr: Kdo nemá zájem, učit se nemusí -  je to jeho volba, ale  
musí počítat s tím, že se bude v životě mít špatně. 
 

Vysvědčení 
První pololetí vyvrcholilo 29. ledna zhodnocením společné práce, rozdáním „Výpisu 

známek ze školního vysvědčení“, vyhodnocením sběru starého papíru a pomerančové kůry. 



Poté jsme se vydali na zimní vycházku, kde jsme si všímali změn v přírodě. Po návratu 
z přírody jsme uskutečnili  projekt 

 
Právo a podvody 

V projektu jsme si popovídali o různých podobách podvodů (při hře, při sportu a 
v běžném životě). Děti vyplnily krátký dotazník a vyhledaly články o podvodech v novinách. 
Nakonec si zahrály krátké scénky a  došli k závěru, že je každý podvod po zásluze potrestán. 
 

Projekt „ Drogy - zrádná pomoc “ 
 Ve společném projektu paní učitelka seznámila žáky s nejznámějšími drogami a jejich 
účinky na lidské tělo formou prezentace na našem dataprojektoru. Žáci aktivně přispívali 
svými znalostmi, doplňovali informace k obrázkům z internetu. Diskuze se věnovala také 
tématu, proč lidé drogy vyhledávají a jak je zrádné drogy začít užívat (jakékoliv – i léky).  
 V další části paní učitelka předložila žákům otázky na téma drog a žáci měli  
rozhodnout, zda jsou uvedená tvrzení skutečností nebo mýtem. Poté žáci pracovali ve 
skupinkách v pracovním listě, kde měli rozhodnout o pravdivosti různých tvrzení např. 
alkohol mi pomůže – budu odolnější proti stresu. 
 Paní učitelka prezentovala na dataprojektoru také Nebezpečí reklamy. Úmyslně 
sdělila žákům mylnou informaci o úžasně pozitivních účincích alkoholu. Potom seznámila 
žáky s nepravdivou reklamou okolo nás.  
 Na závěr proběhla skupinová práce žáků. Každá skupinka měla vytvořit skutečně 
pravdivou reklamu na některou ze zmíněných drog. (např. alkohol vás může donutit k tomu, 
že budete jednat jako blázni  apod.). Žáci pracovali  na výtvarném zpracování reklamy, které 
jsme vystavili na magnetické tabuli ve výtvarné třídě. 
 

Projekt  „Jak se cítí šikanovaný“ 
Učitelka položila  dětem otázku, zdali se někdy staly předmětem šikany,  

permanentního bití, schovávání věcí, ubližování apod. Žáci vyprávěli vlastní zážitky. 
Z vypravování vyplynulo, že si  žáci  pletou slovo šikana s náhodným špatným chováním 
spolužáka. Učitelka zadala starším žákům za úkol sehrát scénky o různých druzích 
šikanovaní. Žáci si je o přestávce pod vedením druhé paní učitelky vyzkoušeli. Následovaly 
připravené scénky. Každý měl říci, jak se jako šikanovaný  v sehrané scénce cítil. Žáci 
uváděli další příklady šikany.  Učitelka upozornila na možnou záměnu šikany a  udělání si 
legrace ze spolužáků z náhlého popudu. Poté dostali úkol i prvňáčci. Každý měl nakreslit 
obrázky pěkného chování ke spolužákům. Dále se učitelka zeptala, zdali si děti myslí, že 
existuje šikana i mezi dospělými lidmi. Žáci souhlasili. Uváděli příklady, kterých byli svědky 
nebo které slyšeli vypravovat. Příklady šikany na pracovišti  učitelka dále doplnila. 
Následoval dotaz, zdali děti vědí, jak se  proti šikaně bránit a kde hledat pomoc. Děti odpověď 
znaly. Ze společné práce vzešel závěr, že si šikanu nikdo nesmí nechat líbit. Nesmí se bát se 
proti ní postavit, protože jen slabý jedinec druhé šikanuje. 

 
Projekt  „Pomoc v nouzi“ 

Dne 16. dubna byl ve škole prezentován projekt „Pomoc v nouzi“. Děti si v jeho 
průběhu připomněly, jak důležitá je vzájemná solidarita lidí. Všichni mohli přispět do diskuze 
vyprávěním o vlastních zkušenostech s poskytnutím pomoci druhým lidem. Většina z žáků se 
již v takové situaci ocitla. Celým projektem se prolínalo heslo „Pomoz a bude ti pomoženo.“ 
V další části projektu jsme si s dětmi připomněli důležitá telefonní čísla a způsob, jakým by se 
na tyto linky mělo správně volat. Povídali jsme si o tom, že existují na světě lidé, kteří 
potřebují pomoc více, než ostatní (např. senioři, lidé s postižením, hladovějící apod.). Zároveň 
jsme si zkusili vzpomenout na některé humanitární organizace, které těmto lidem dobrovolně 



podávají pomocnou ruku (např. UNICEF, Adra, Červený kříž). Naštěstí je jich poměrně velké 
množství u nás i ve světě.  
Jelikož v Evropě mohou všechny děti chodit do školy, zavládlo mezi žáky trochu překvapení, 
když jsme hovořili o afrických dětech, které školu nemají a nemohou studovat. Seznámili 
jsme se s programem „Postavme školu v Africe“ a děti dostaly za úkol takovou africkou školu 
vymyslet, navrhnout a nakonec namalovat. Všem skupinám se práce moc povedla a jejich 
výtvory jsou vystaveny ve třídě. 

Věříme, že všichni, kteří se projektu zúčastnili a spolupracovali při něm, se nikdy 
s lhostejným výrazem neodvrátí od člověka, který bude potřebovat pomoc. Vždyť jak praví 
naše heslo „Pomoz a bude ti pomoženo.  5. ročník se zúčastnil celostátní soutěže Matematický 
klokan. 

Projekt „Naše pravidla“ a „Zdravé zuby“ 
Ve středu 2. září proběhly ve škole již tradičně projekty „Zdravé zuby“ a „Naše 

pravidla“. Prostřednictvím projektu „Zdravé zuby“ si žáci připomněli základní pravidla ústní 
hygieny. Na začátku si děti s učitelkou povídaly o tom, jak vypadá jejich ranní hygiena a 
kolikrát denně a jak dlouho si čistí zuby. Všichni jsme se shodli na tom, že pokud chceme mít 
co nejdéle vlastní zdravý chrup, je čištění věc nezbytná.  

V další části projektu se žáci rozdělili do dvojic a vyplňovali pracovní listy. Na těch 
vybarvovali potraviny, které „zoubek nemá rád“. V podobném duchu se nesla i další aktivita. 
Děti stály v řadě před tabulí a učitelka četla různá tvrzení, týkající se zdravé výživy. Pokud si 
děti myslely, že je tvrzení pravdivé, sedly si do dřepu. 
Na závěr se žáci rozdělili do skupin a společnými silami namalovali zdravý a nemocný, tedy 
zkažený, zoubek. Ke každému zubu potom domalovali potraviny, které způsobily to, jak 
vypadá. Výsledky práce jsme poté společně vyhodnotili. 

V projektu „Naše pravidla“ se žáci nejprve zamysleli nad tím, jak by vypadal náš 
svět, kdyby neexistovaly žádné zákony a lidé by nemuseli dodržovat žádná pravidla. 
V takovém světě bychom asi žít nechtěli. 
Pro další úkol byly děti rozděleny do dvou skupin. Každá obdržela barevné papíry, na kterých 
byla vytištěna různá pravidla. Děli měly za úkol pravidla rozdělit na správná a nesprávná. Po 
splnění úkolu se učitelka zástupců jednotlivých skupin ptala, proč dané pravidlo přiřadili 
právě do té či oné skupiny. 

Každá skupina dostala od učitelky arch papíru, na němž byla namalována „šňůrka na 
korálky.“ Do středu šňůrky děti nalepily papíry se správnými pravidly. Každý žák poté dostal 
dvě barevná kolečka papíru, symbolizující jednotlivé korálky, na která napsal své jméno. Tyto 
korálky jsme potom společně „navlékli“ (nalepili) na šňůrku, aby nám připomínaly, že 
nejdůležitější je držet spolu a vzájemně se podporovat. Naše šňůrky korálků jsme pověsili do 
obou tříd, abychom je měli celý rok na očích. 
 

Projekt „Rozmanitost rostlinstva na naší zemi“ 
jsme mohli vidět v Botanické zahradě v Liberci, dne 3. září. Finanční prostředky na 

tuto exkurzi jsme získali díky projektu, který nese stejný název a který připravily paní učitelka 
M. Říčařová s paní učitelkou I. Chocholatou pro Lesy ČR. Na tento projekt jsme získali 
částku 10 000,- Kč. Finanční částka zahrnuje cenu za autobus, vstupné do zahrady a část  
vzdělávacího PC programu na výuku přírodovědy. 
Žáci byli rozděleni v botanické zahradě do tří skupin tak, aby v každé byli zástupci všech 
ročníků. Úkoly žáci plnili ve sklenících s masožravými rostlinami, s kaktusy a při prohlídce 
venkovní expozice. Otázky byly pro všechny skupiny vždy stejné. Úkoly pro žáky 
(masožravé rostliny) - Napiš alespoň pět názvů masožravých rostlin, které jsme viděli. Která 
masožravka tě nejvíce zaujala?  Napiš její název a pokus se ji jednoduše namalovat. 

Stejné úkoly žáci plnili i ve sklenících s kaktusy a v zahradě.  



Posledním úkolem bylo napsat název rostliny, která žáky v botanické zahradě nejvíce zaujala, 
a namalovat ji. Při hodnocení projektu ve škole si žáci o rozmanitosti rostlinstva na naší zemi 
povídali, na obrázcích jsme si některé zajímavé rostliny připomněli a pokusili se je podle 
předlohy namalovat. Obrázky máme vystavené v šatně chlapců.  
 

Exkurze na kozí farmu 
Dne 3. září nás pozvaly paní Kateřina Dostálová s paní Olgou Tvrdoňovou na jejich 

hospodářství v Potštejně. Nejprve nám ukázaly dojení a krmení koz. Mohli jsme vidět jak 
dospělé kozy a  kůzlata, tak i statného kozla Adama. Nejvíce se dětem líbila malá kůzlátka. 
Potom jsme byli pozváni do kuchyně, kde jsme si mohli připravit vlastní kozí sýr. Podle chuti 
jsme do připravené sýřeniny zamíchali česnek, petrželku, či papriku. Takto připravený sýr 
jsme dali do sítek, aby syrovátka, v něm obsažená,  vyschla. Na ochutnávku  našeho výrobku 
jsme  však museli čekat do pondělí. Přesto jsme nebyli zklamáni, dostali jsme dobrou svačinu 
– rohlíky se sýrem, kozí klobásu a ovocný nápoj ze syrovátky. Domů jsme si nesli propagační 
materiály, různě ochucené vzorečky sýrů a ovocný nápoj.  
 

Oslavy 130 let ZŠ 
Dne 26. a 27. září jsme oslavili 130. výročí založení naší školy. Obě zařízení byla 

vyzdobena dětskými výrobky, které návštěvníci obdivovali po oba dny. Protože bylo 
nádherné počasí, naše kulturní vystoupení proběhlo před školou. Doprovázel nás i pěvecký 
sbor Potštejňáček a děti z kroužku „hra na flétnu“. Do školy byli pozváni nejstarší  absolventi 
školy, kteří ukončili docházku ve zdejší škole v letech 1934 – 1945 a dále bývalí učitelé ZŠ a 
MŠ.  Měli jsme pro ně připraveno malé pohoštění. Starší pedagogové obdivovali naši  práci 
na interaktivní tabuli a ti mladší byli překvapeni, jak se  škola za  léta změnila. Za to musíme 
poděkovat  obecnímu zastupitelstvu, které návrhy ředitelky na vylepšení školy vesměs 
akceptuje. Při slavnostním projevu ředitelka poděkovala všem, kteří se na přípravách 130. 
výročí založení školy podíleli. Na tomto místě je třeba  se zmínit, že nám pan učitel, Vladimír 
Plocek,  nakreslil na pozvánku, k výročí školy, krásný obrázek.  
 

Projekt  „Právo na svůj názor“ 
V pondělí 5. října proběhl ve škole projekt „Právo na svůj názor“. Nejprve učitelka 

pustila dětem veselou písničku. Při jejím poslechu se žáci měli rozhodnout, jestli se jim líbí, 
nebo ne a proč. Zjistili jsme, že různí lidé, mohou mít na stejnou věc různé názory. Zároveň 
jsme se shodli na tom, že je třeba také respektovat názory druhých. Popovídali jsme si i o 
státech, kde není demokracie a kde se rozdílné názory velmi tvrdě trestají. Máme štěstí, že již 
žijeme ve svobodné demokratické zemi. 

Abychom si představili, jak se cítí poslanci v parlamentu, vyzkoušeli jsme si hlasování 
nanečisto. Děti vymýšlely a přednášely spolužákům různé návrhy na vylepšení školy a celá 
třída vždy odhlasovala, jestli s návrhem souhlasí, či nikoli. Výsledky jsme zaznamenávali na 
tabuli.  
Abychom v tomto projektu také něco vytvořili, dostal každý žák za úkol namalovat školu tak, 
jak by podle jeho názoru měla vypadat. Někteří se zaměřili na vnější vzhled, jiní například na 
vybavení počítačové učebny. Všem se práce moc povedla a obrázky jsme vystavili ve třídě. 
 

Projekt Vzácné stromy v Potštejně 
Dne 20. října jsme si připomněli světový den stromů. Společně jsme si povídali o 

důležitosti  stromů pro život člověka. Diskutovali jsme nad tím,  jak se stromům „odvděčit“. 
Z diskuze vzešla řada nápadů, které budeme moci v průběhu celého letošního školního roku 
plnit. Projekt je naplánován na celý letošní školní rok. Budeme stromy nejen kreslit, ale i  
kopírovat jejich  kůru, měřit obvod kmene, porovnávat listy i kůru s jinými stromy, založíme 



si herbář listů apod. Za stromečky nebudeme muset chodit nikam daleko, vždyť je máme  tak 
blízko školy.  

Projekt „Prevence šikany“ 
V pondělí 5. října jsme se všichni sešli při projektu „Prevence šikany“. Nejdříve jsme 

se společně bavili o tom, co to vlastně šikana je a kde se s ní můžeme v životě setkat. Protože 
se na škole uskutečnilo již několik projektů s touto tématikou, nebylo téma pro děti cizí.  Děti 
se zamyslely nad tím, jestli šikanu již někdy osobně zažily na vlastní kůži, a pokud ano, tak 
kde. Naštěstí nikdo závažné zkušenosti s tímto problémem nemá. 
Naše diskuze se poté přesunula do jiné roviny a hovořili jsme o tom, jaké prostředí je ideální 
k tomu, aby šikana nevznikala a jestli lze toto prostředí najít i u nás ve škole. Shodli jsme se 
na tom, že se všichni snažíme, aby atmosféra ve škole byla přátelská, a aby nikdo neměl 
důvod druhým ubližovat. Dále jsme upozornili na to, jak důležité je mít takové koníčky, které 
nás naplňují a nedávají nám důvod k tomu, vybíjet si energii na slabších. 

Mladší děti poté dostaly úkol namalovat, jak by se k sobě měli lidé správně chovat. 
Většinou se na obrázcích objevilo držení za ruce, pomáhání si navzájem apod. Starší žáci se 
rozdělili do skupin a pokusili se výtvarně ztvárnit aktivity (např. sport či jiný koníček), při 
kterých se mohou z výsledů  celého kolektivu radovat a  která je  zaměstná natolik, že nemají 
pomyšlení na vymýšlení různých „lumpáren“.  Na konci hodiny jsme výtvory společně 
vyhodnotili. 
 

Projekt „ Právo na stravu“ 
V pondělí 7. prosince jsme absolvovali projekt „Právo na stravu“. V úvodu byli žáci 

překvapeni, že se vyučující v době práce pustila s chutí do oříškové tyčinky.   
V prostřední části jsme se zaměřili na hladomor ve světě, složení jídla a rozdělení výživy na 
zdravou a nezdravou. Pojem hladomor jsme si společně se žáky vysvětlili, nalezli společně 
příčiny a dopady hladomoru ve světě a na mapě si ukázali nejvíce hladomorem zasažená 
místa na mapě světa. Na tabuli jsme společně spojovali pojmy, jednotlivé složky potravy a 
potraviny, ve kterých tyto složky najdeme. Žáci zjistili, že potraviny obsahují i několik 
důležitých složek najednou. Potom žáci rozdělovali zdravé a nezdravé jídlo a upozornili jsme 
na dopady konzumace nezdravého jídla, jako je otylost. 

V závěru jsme společně vyzdvihli důležitost jídla v životě lidí. Upozornili jsme na 
skutečnost, že ho není všude na světě dostatek a proto bychom si ho měli o to více vážit a 
neplýtvat ním. Ti, kteří mají dostatek by se vždy měli snažit pomoci lidem, kteří trpí 
nedostatkem potravy. 
Kulturní aktivity školy  
Dne 2. dubna – návštěva divadelního představení Magická revue s ptákem Ohnivákem.  
 

Vystoupení pro maminky 
Dne 6. května uspořádaly paní učitelky  ze základní i mateřské školy již tradiční 

vystoupení ke Dni matek. Součástí slavnostního dne bylo  pohoštění pro starší obyvatelky 
Potštejna . Na závěr pohoštění předvedla ředitelka školy babičkám, jak pracuje interaktivní 
tabule. Všem  se ukázka líbila.  
Před začátkem programu  panovala lehká nervozita, jelikož třída doslova „praskala ve švech“, 
tolik přišlo diváků !!!! Po zahajovacím vystoupení školky předvedli své umění žáci ZŠ, kteří 
tančili, recitovali i zpívali. Všichni pracovali s maximálním nasazením a odměnou jim byl 
bouřlivý potlesk obecenstva. Na závěr všichni předali přáníčka svým maminkám.  
 

Mikuláš a čert ve škole 4.12. 
Jako každý rok – byli jsme rádi, že na nás nezapomněli. Přinesli drobné sladkosti a 

pohrozili zlobivákům. Děti si musely dárek „vykoledovat“ písničkou, nebo básničkou. 



 
Návštěva betlémů  19.12. 

V pátek 18. prosince jsme v rámci školní družiny navštívili výstavu v Rychnově nad 
Kněžnou zvanou Betlémy z kraje Orlických hor.  Měli jsme možnost shlédnout betlémy 
vyřezávané, keramické, perníkové, textilní, paličkované, vyšívané, háčkované, z kukuřičného 
těsta i betlémy mechanické. Vánoční atmosféru doplňovaly vánoční stromky s háčkovanými 
ozdobami a vánoční koledy. Děti ze všeho nejvíce však zaujaly nástěnné kukačkové hodiny. 
Výstava nám krásně zpříjemnila předvánoční období. 
Děkujeme manželům Nováčkovým za nabídku k návštěvě betléma na jejich zámku. 
Vzhledem k tomu, že jsme shlédli betlémy v Rychnově nad Kněžnou, nevyužili jsme jejich 
pozvání. Doufáme však, že naše děti navštívily betlém v Potštejně společně s rodiči – vždyť 
byl pro ně lehce dostupný, a mohly tak prožít společně s rodiči hezkou chvilku.  
 

Předvánoční  posezení s dětmi a rodiči   21.12. 
Sešli jsme se všichni u vánočního stromečku. Společně jsme si vyslechli koledy, po té 

jsme si některé i zazpívali. Malé děti přednesly básničku o zimě. Poté nás čekalo velké 
překvapení. Zástupce firmy INDIGO předvedl všem, jak pracuje nový vizualizér se SMART 
TABULÍ. Potom již následovalo rozbalování dárků a malé pohoštění pro všechny, které 
připravily paní učitelky. Z prostředků našeho sponzora, Honební společnosti Potštejn, jsme 
dětem zakoupili nové knihy o zvířátkách a přírodě do školní knihovny. Dále děti obdržely 
nové hračky do školní družiny. Jsme rádi, že se rodiče i další návštěvníci dostavili v hojném 
počtu a děkujeme za vytvoření příjemné vánoční atmosféry i za výborné občerstvení od 
některých maminek. 
 

Vánoční besídka 
Dne 22. prosince jsme společně ochutnali cukroví maminek, poseděli a zazpívali si u 

vánočního stromku. Po té následovalo rozdávání dárků. Děti se vzájemně obdarovaly. 
Nakonec shlédly film dle jejich přání.  Odpoledne jsme se rozešli do svých domovů, abychom 
se připravili na Vánoce.  
 
                                                                                   Mgr. Marie Říčařová - ředitelka ZŠ a MŠ 
 
 
 
 


