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P O Z VÁ N Í
N A J E D N Á N Í Z A S T U P I T E L S T VA M Ě S TA
Starosta města Vás zve na 3. veřejné zasedání zastupitelů města Potštát,
které se bude konat 19. 4. 2011 v sále zámku v Potštátě.
Začátek v 16.30 hodin.

Usnesení
z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 22. 2. 2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Zapisovatele jednání p. Radanu Němcovou
2) Kontrolu usnesení
3) Smlouvu o právu provést stavbu v k.ú. Padesát Lánů
hrazenou PÚ
4) Stanovení obvyklých cen pozemků dle k.ú. v působnosti
města Potštát
5) Záměr na pronájem pozemku p.č. st. 16, p.č. 25/1 a p.č.
25/5 v k.ú. Kyžlířov
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Petr Jahn, Ing. Miroslav Smrčka,
Mgr. Alena Otáhalová
ověřovatele zápisu: MUDr. Karla Hladíková,
Ing. Luboš Maršálek
2) Program jednání včetně změny a rozšíření o 1 bod –
a) změna znění bodu č. 15 – místo „Zrušení změny ÚP“
bude „Přerušení změny ÚP“
b) rozšíření o bod č. 31 – Stanovisko k prodeji garáží
ve vlastnictví VLS
3) Rozpočtové opatření č.5/2010 ve výši příjmů i výdajů
720 583,34,- Kč
4) Starostu Karla Galase na Valnou hromadu společnosti VaK
Přerov a.s. a navrhuje starostu jako kandidáta do předsednictva (dozorčí rady) společnosti VaK Přerov, a.s.
5) Smlouvu o dílo s Hranickou rozvojovou agenturou na vypsání výběrového řízení na osázení biokoridorů LBK1
a LBK 2, dle požadavků MŽP
6) Žádost SK ŠELA SPORT s pořádáním cyklistického závodu
v k.ú. Padesát Lánů
7) Přijetí daru OK a pověřuje starostu města k podpisu
darovací smlouvy a zařazením daru do majetku města
Potštát
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8) Spolufinancování projektu hipostezky částkou 15 000,- Kč
9) Mandátní smlouvu s firmou TIZZI s.r.o. na vypsání
výběrového řízení na zateplení a výměn oken ZŠ a MŠ
Potštát
10) Mandátní smlouvu s firmou TIZZI s.r.o. na vypsání výběrového řízení na výstavbu infrastruktury lokality za hřbitovem
11) Provozovatele veřejného osvětlení na období 5-ti let firmu
ČEZ
12) Podání žádosti na Katastrální úřad pro OK na obnovení
Katastrálního operátu skutečným zaměřením a sloučením
katastrů Potštát
13) Vypracování projektové dokumentace na protipovodňová
opatření Modrá Hvězda firmou Staving engineering s.r.o.
14) Zakoupení části pozemku p.č. 90/1 díl a v k.ú Kovářov
u Potštátu za cenu stanovenou úředním odhadem
15) Prodej pozemku p.č. 1898 v k.ú. Kyžlířov
16) Prodej pozemku p.č. st. 154 v k.ú. Kovářov u Potštátu
17) Prodej části pozemku p.č. 845 /5 v k.ú. Boškov při dodržení podmínek prodeje
18) Záměr na prodej části pozemku p.č. 5 v k.ú. Boškov
19) Záměr na prodej části pozemku p.č. 845/14 v k.ú. Boškov
20) Záměr na prodej části pozemku p.č. 801/2 v k.ú. Padesát
Lánů – 18m2
21) Záměr na prodej pozemku p.č. 1487/1 v k.ú. Lipná
22) Záměr na prodej části pozemku p.č 632 v k.ú. Potštát
Horní Předměstí 0,16m2
23) Prodej majetku – garáží – ve vlastnictví VLS ČR s.p. dle
předložené žádosti
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Navržené finanční výdaje na rekonstrukci a vybavení
kanceláře stavebního úřadu
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2) Přerušení změny územního plánu č. 3
3) Záměr na prodej části pozemku p.č. 205/12 v k.ú. Potštát
Město
4) Poskytnutí finančního daru záchranné stanici Bartošovice
5) Poskytnutí finančního daru organizaci SONS Přerov
6) Záměr na prodej pozemku p.č. 65 v k.ú. Boškov

3) Připravit projektovou dokumentaci na hřiště v Kyžlířově
4) Při přípravě a realizaci rekonstrukce rozhlasového
zařízení na Kyžlířově neopomenout žádost p. Miroslava
Maršálka.

v Potštátě dne 23. 2. 2011
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
Starostovi města :
1) Prověřit možnost využití betonových rour pro opravy
stávajících mostků v katastru Potštátska.
2) Zajistit cenovou nabídku na vybavení kanceláře stavebního úřadu

Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Členové zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
dne 9. 11. 2010 se konalo ustavující veřejné jednání Zastupitelstva města Potštát.
Jednání se zúčastnili všichni zvolení zastupitelé v komunálních
volbách:
Ing. Miroslav Smrčka
Karel Galas
Ing. Luboš Maršálek
Petr Buchlovský
František Oharek
JUDr. Zuzana Slámová
Rajmund Sláma
Petr Pepernik
MUDr. Karla Hladíková
Petr Jahn
Mgr. Alena Otáhalová
Na tomto jednání byl do funkce uvolněného starosty zvolen
pan Karel Galas.
Po této volbě podali rezignaci na mandát člena městského
zastupitelstva zástupci strany ODS, VV, TOP 09, Potštát 2010,
a to:
Rajmund Sláma
JUDr. Zuzana Slámová
František Oharek
Petr Buchlovský
Petr Pepernik

Na 1. veřejném jednání Zastupitelstva města Potštát, konaném
dne 14. 12. 2010, byla do funkce neuvolněného místostarosty zvolena Mgr. Alena Otáhalová.
V tomto volebním období budou jednotlivé výbory a komise
pracovat ve složení:
Členové finančního výboru:
Petr Jahn, Andrea Silná, Mgr. Adéla Klabačková
Členové kontrolního výboru:
Ing. Miroslav Smrčka, Mgr. Ivana Stískalová,
Mgr. Alena Cvešperová
Komise kultury a tělovýchovy:
MUDr. Karla Hladíková, Radana Němcová,
Alžběta Jahnová, Kateřina Bambuchová
Komise sociální:
Mgr. Alena Otáhalová, Kateřina Klabačková,
Jitka Passingerová
Komise bytová a výstavby:
René Passinger, Mgr.Martina Jeřábková,
Ladislava Maršálková, Pavla Stratilová, Petr Jahn
Komise životního prostředí:
Ing. Luboš Maršálek, Ing. Vlastimil Stískal, Radek Parma

a všichni jejich náhradníci.
Mgr. Alena Otáhalová
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STATISTIKA OBYVATELSTVA K 31. 12. 2010
Potštát
758
40,76

Počet obyvatel
Prům. věk obyvatel

Kovářov
119
39,34

Počet narozených dětí v roce 2010
Počet úmrtí obyvatel s trvalým pobytem v roce 2010
Počet osob s TP, kteří uzavřely manželství v roce 2010
Počet odstěhovaných osob
Počet přistěhovaných osob

Kyžlířov
152
39,28

Boškov
72
45,79

Lipná
90
43,98

CELKEM
1191
40,98

8
6
7
27
29

MATRIČNÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010
Uzavření manželství
Úmrtí
Rušení trvalého pobytu

3
6
15

Kácení stromů bez povolení – podmínky
a kdy naopak zaplatím pokutu?
Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením
zákonem. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu
ochrany přírody, až na níže uvedené výjimky. Článek se zabývá
skutečností kdy je možné kácet strom bez povolení a za jakých
podmínek již ne a zmiňuje také pokuty za likvidaci stromu.
Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí uložit
žadateli náhradní výsadbu a následnou péči o náhradně
vysazené dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše po dobu
5 let (§ 7, § 8, § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny). Kácení se zpravidla provádí v období vegetačního
klidu (prosinec–březen).
A) Ke kácení stromů rostoucích mimo les není třeba
povolení obecního úřadu v těchto případech:

majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení vydává dodatečně. Nutná fotodokumentace a dokazování, že tomu tak bylo!
B) Ve všech ostatních případech je nutné požádat obecní
úřad o vydání povolení ke skácení stromu:
Jde o tyto případy:
1) Jde o stromy s obvodem kmene 130 cm nad zemí více než
80 cm.
2) Jde o keřový porost o ploše vyšší než 40 m2.
Poznámka: Podle výkladu MŽP je třeba žádat o povolení i v případě ovocných stromů, pěstovaných na zahradách a v sadech.
Přestupky a sankce

1) Jde o kácení stromů z důvodů pěstebních, tj. za účelem
obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky
porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění
podle zvláštních předpisů (zákon o vodách, o dráhách,
o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, o výrobě, rozvodu
a využití topných plynů a o telekomunikacích). Kácení
z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů
předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit,
omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům
na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění
(po oznámení po 15 dnech můžete strom pokácet).
2) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm
nad zemí nedosahuje 80 cm.
3) Jde o souvislý porost keřů zaujímající plochu do 40 m2.
4) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu
pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození
č. 2/2011 – březen

FYZICKÉ OSOBY:
Kdo nesplní ohlašovací povinnost (bod A1) nebo neprovede
náhradní výsadbu – pokuta do 5000 Kč;
Kdo poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo
les – pokuta do 10000 Kč;
Kdo poškodí nebo zničí památný strom; pokácí bez povolení
nebo závažně poškodí skupinu stromů – pokuta do 50000 Kč.
PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PŘI
PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI:
Kdo poškodí nebo zničí památný strom; poškodí nebo zničí
bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin; nesplní ohlašovací
povinnost; nesplní povinnost náhradní výsadby – pokuta
do 500 000 Kč.
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Medvěd 2011 Kyžlířov
V sobotu 12. 3. 2011 se již
tradičně v Kyžlířově konalo vodění
medvěda. Slunečné počasí letos
vylákalo velké množství masek
od malých, až po ty dříve
narozené. Veselý rej prošel
za doprovodu muzikantů celou
vesnicí. Každá paní domu si
zatančila s medvědem a nabídla
všem pohoštění.
SDH Kyžlířov tímto děkuje všem
za veselé sobotní odpoledne.

ZUŠ Potštát v připravovaných akcích na II. čtvrtletí roku 2011
1. dubna

16.00–20.00 hod. – ZŠ Potštát – Závěrečná konference k projektu EU – sál zámku

6. dubna

18.00 hod. – ZUŠ Potštát – Slavnostní koncert k 230. výročí vzniku ZUŠ – sál zámku

10. dubna

1.00 hod. – Slavnostní mše svatá u příležitosti nedožitých 100. let pana Kokty dirigenta
dechového souboru ZUŠ Potštát

30. dubna

15.30 hod. – Pálení čarodějnic, sraz na náměstí, program na hřišti, DJ Kubish

7. května

9.30 hod. – Lampionový průvod, disco na hřišti, DJ Paťas

14. května

14.00 hod. – Den matek – sál zámku

17.–18. června

Slavnosti Města Potštát

Milé maminky a babičky, u příležitosti letošního

Den matek
Vás srdečně zveme na přátelské setkání, které se uskuteční
v sobotu 14. května 2011 v sále zámku od 14.00 hodin.
Je pro Vás připraven kulturní program, malé občerstvení a dárek.
Ke zdárnému průběhu setkání potřebujeme vědět,
zda Vás naše nabídka oslovila a akce se zúčastníte.
Žádáme Vás o závaznou přihlášku na uvedeném telefonu,
nebo osobně na MěÚ Potštát do 10. 5. 2011.
Za zájem Vám děkujeme a těšíme se na setkání. Telefon 581 624 275.

č. 2/2011 – březen
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Přehlídky dětských dechových hudeb
Lipník n/B 1976

Pavlovice 1979

Pozvánka
Irena Kršková
zve
občany, bývalé členy Žákovského dechového orchestru ZUŠ v Potštátě a přátele
na
děkovnou mši sv. 10. dubna 2011 v 11 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje
ke 100. výročí narození

Jana Kokty
zakladatele a úspěšného dirigenta ŽDO v letech 1971–1988
xxxxx
Postní mešní píseň „Již dost jsem pracoval“
doprovodí dechový soubor „Partutovjanka“ a hosté pod vedením
Ladislava Hynčicy, bývalého člena ŽDO
Proslov – bývalá členka ŽDO Ladislava Maršálková
Účast přislíbila dcera Jana Vítová z Příbrami
xxxxx
Kontakt pro objednávku oběda s popovídáním a prohlídkou kroniky
Na vyhlídce do 6. dubna 2011
Irena Kršková, Potštát, Horní ulice 98
tel.: 581 624 321, 724 207 666, e-mail: irena.krskova@seznam.cz
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BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Lásku ke knihám je potřeba pěstovat už od dětství. U příležitosti „Března měsíce čtenářů“ se v knihovně
v Potštátě konala dne 15. 3. 2011 beseda s těmi nejmenšími z naší mateřské školky. Děti jsme seznámily, jak se
mají chovat ke knihám. Popovídali jsme si o tom co v nich mohou objevit a co vše se mohou dovědět. Protože se
nám blíží jaro, beseda byla hlavně o tom co se na jaře děje, že se probouzí příroda a rodí mláďátka.
Kluci hned věděli, že bude koleda a barevná vajíčka.
Za svoji pozornost byli všichni odměněni sladkostí a omalovánkou.
Věříme, že se jim v knihovně líbilo a stanou se našimi čtenáři.
Knihovnice Ladislava Maršálková

Velikonoční mše
Zelený čtvrtek

21. 4. 2011 – mše v 15,30 hod.

Velký pátek

22. 4. 2011 – mše v 17,30 hod.

Bílá sobota

23. 4. 2011 – mše v 18,00 hod.

Velikonoční neděle

24. 4. 2011 – mše v 11,00 hod.

Velikonoční pondělí

25. 4. 2011 – mše v 10,30 hod.

Velikonočních klapotání začne
ve čtvrtek 21. 4. 2011

Jarní úklid
Dlouhá zima nám skončila a její následky jsou
vidět nejen na našich komunikacích,
ale i zahradách a domech.
Někteří z Vás s přibývajícím teplým počasím již zahájili
úklidové práce okolo svých domů.
Tímto vyzýváme i ostatní občany Potštátska, aby přiložili
ruku k dílu a provedli úklid ve svém okolí.
Uděláte tak něco nejen pro sebe, ale i celé naše město.
Děkujeme všem, kteří tak učinili nebo teprve učiní.
místostarosta města

č. 2/2011 – březen
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Z á k l a d n í š ko l a a m a t e ř s k á š ko l a Po t š t á t
PANÍ ZIMA KRALOVALA VE ŠKOLCE NA POTŠTÁTĚ
S letošní zimou se naše děti loučily pohádkově. Do ledového
království nás přivedla Sněhová královna a zaklela nám celou
třídu do ledových rampouchů a sněhových závějí. Děti si hernu
vyzdobily samy za pomoci krepového papíru, záclon a fólie
a vytvořily si postavu ledové královny, které na přivítanou
zazpívaly. Po celý týden děti poznávaly krajiny věčného ledu
a sněhu. Učily se spoustu nového o zvířatech polárních oblastí,
pozorovaly různá skupenství vody, zpívaly písničky o zimě
a sněhu. Hudební pohádku Tři sněhuláci doprovázely hrou
na Orfovy nástroje, ale také hledaly drahokamy Křišťálového
prince i přenášely vajíčka tučňáků. Ve výtvarné výchově
vytvořily krásné vatové lední medvědy i portréty eskymáků.
Počítaly vločky a třídily je podle barev a také tancovaly na písničky o tučňákovi i sněhulácích. A tak jako v každé pohádce má
být krásný konec i naše putování po ledovém království bylo
zakončeno krásně tajuplně. A když do herny vcházela Sněhová
královna děti byly potichoučku, že by i vločky bylo slyšet
spadnout na zem. Sněhová královna se s dětmi rozloučila
povídáním o tom co se naučily, rozdala dětem rampouchy
(cukrovinky) a ledové překvapení (lízátka obalená v alobalu)
a pozvala děti do království jara.
Za kolektiv MŠ Potštát, Martina Kuchařová

NÁVŠTĚVA „Z LESA“ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA POTŠTÁTĚ
Ve středu 16. 2. k nám do MŠ přišli na návštěvu dva tatínci,
kteří si pro nás připravili zajímavé a také naučné povídání o lese
a myslivosti. Na ukázku dětem přinesli větvičky a kůry stromů,
paroží, různé druhy vábniček, na které také napodobovali hlasy
zvěře, což u dětí sklidilo velký úspěch. Dále také vzorky krmení
pro zvěř a lovecké zbraně, které zaujaly zejména kluky. Děti se
od nich dozvěděly, jak je třeba starat se o les a zvěř v něm žijící,
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v jednotlivých ročních obdobích. Na závěr si děti mohly zblízka
prohlédnout paroží jelena, daňka, srnce, sáhnout si na ně, podívat se dalekohledem, zatroubit na vábničky a také si mohly vzít
do rukou lovecké zbraně. Dětem se vše moc líbilo a s návštěvou se rozloučily písničkou.
Za kolektiv MŠ zaslala Ivana Stískalová
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V POTŠTÁTĚ POHÁDKOVÉ POSTAVY SOUTĚŽILY A TANCOVALY
V sobotu 26. února se sál zámku v Potštátě zaplnil dětmi
od miminek až po žáky druhého stupně, pro které Město
Potštát uspořádalo maškarní karneval. Šmoulíci, Rákosníček,
kašpárci, ufoni, tygříci, šnek, Marfuška, princezny, piráti, Mach
s Šebestovou, strašák do zelí, a jiné pohádkové bytosti se zapojily do odpoledních soutěží a diskotéky. Nejlepší masky
ze všech kategorií byly vybrány veřejností a odměněny věcnými cenami. Absolutním vítězem se stal malý Šmoulíček,
kterému je teprve půl roku. I ostatní masky si odnesly malý
dárek na památku a sladkou odměnu. Děti i dospělí tak prožili
odpoledne v příjemné atmosféře za doprovodu hudby DJ
Paťase. Už teď se všichni těší na příští rok a organizátoři tímto
děkují všem sponzorům za věcné i finanční dary.

JARNÍ AKCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
SOUTĚŽ O NEJVŠESTRANNĚJŠÍHO SPORTOVCE
Na konci února se v tělocvičně sešli mladí sportovci – děti 1. i 2.
stupně, kteří rádi soutěží.
Byla pro ně připravena tradiční akce „Soutěž o nejvšestrannějšího sportovce“. Letos toto klání probíhalo v šesti disciplínách:
člunkový běh 10x k metě a zpět, skok daleký z místa, sedy-lehy,
skoky přes švihadlo, běh s míčkem na ping. pálce a floorbalový
slalom.
Výsledky:
1. kategorie – 1. a 2. ročník:
1. místo – Marek Jahn
2. místo – Jan Machala a Jan Maršálek
3. místo – Jonáš Skřebský
2. kategorie – 3. – 4. ročník:
1. místo – Vojtěch Javorek
2. místo – Klaudie Faxová
3. místo – Martin Machala
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3. kategorie – 5.–7. ročník:
1. místo – Michal Bulej
2. místo – Nikola Herzigová
3. místo – Hana Passingerová
4. kategorie – 8.–9. ročník:
1. místo – Filip Boudný
2. místo – Vlastimil Juřík
3. místo – Martin Oprštěný
Nakonec byli odměněni nejen výherci, ale i všichni zúčastnění
žáci, kteří nebyli pohodlní a přišli si porovnat síly se svými
vrstevníky.
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ŠKOLNÍ VEČÍREK ANEB DALŠÍ VYDAŘENÁ AKCE NAŠEHO SRPŠ
Máme se zase čím chlubit. A to naším SRPŠ. Respektive těmi
maminkami, které se s velkou vervou pustily do organizace
letošního školního večírku. Ve spolupráci s paní ředitelkou,
která s letošními deváťáky poctivě nacvičovala úvodní valčík,
se postaraly o další bohatý zajímavý program: soutěže pro dobrovolníky určené původně všem Pepíkům, kteří, jak se pak
ukázalo, jaksi chyběli (nebo se báli?) nebo humorné vystoupení
mladých i starších na píseň Holky z naší školky, které také
nemělo chybu. Zde musíme poděkovat hlavní aktérce paní
Marii Jelokové.
Večírek byl letos ve stylu džínových 80. let, a tak vše probíhalo
v tomto duchu. Převažovala hudba nestárnoucího Michala Davida, mezi návštěvníky večírku nechyběly čelenky, bílé ponož-
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ky, riflové vestičky, sukně, kalhoty, bundičky, dále stuhy ve vlasech, céčka, barety , „trvalá“ ve vlasech, discokroužky atd.
O skvělou hudbu a zpěv se postarala místní skupina Devon
a opět nezklamala.
Krásným zpestřením bylo také vystoupení odvážných žen a dívek s břišními tanci, které sklidily veliký a zasloužený aplaus.
Poděkování patří nejen našemu SRPŠ a paní Brázdové (neboť
ta již není členkou! ), ale i učitelům a žákům, kteří se postarali
o zajímavou výzdobu sálu, a také všem, kteří přišli a podpořili
tak naše děti. Vždyť výtěžek z večírku bývá určen především
a jen jim.
Takže těšíme se opět za rok.
Mgr. Martina Hollasová
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VÍČKOVÁNÍ A STOLNÍ HRY
Další pěkné odpoledne děti strávily v březnu na akci „Víčkování
a stolní hry“.
Vše probíhalo v prostorách 2. stupně, neboť celou jednu
místnost zabralo tzv. víčkování, kdy děti skládaly obrázky z ba-

revných PET-víček. Ve druhé místnosti žáci mohli soutěžit
ve vědomostní hře Česko, v písmenkovém známém Scrabble,
ale také nechyběla klasika ve stylu puzzle nebo kvarteto.
Mgr. Martina Hollasová

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š ko l a Po t š t á t
Základní umělecká škola, Potštát 36 si Vás dovoluje pozvat na

PODVEČERNÍ KONCERT
a besedu s Dr. Ivanem Latkou, historikem a předsedou Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě
které se konají při příležitosti 20 let založení ZUŠ Potštát
spoluúčinkují: žáci ZUŠ Potštát
Koncert se uskuteční
v úterý 5. dubna 2011 v 17.00 hodin
v Galerii M + M, Jurikova ul. Hranice (u malého nádraží)

Základní umělecká škola, Potštát 36 a Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Potštát
si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
který se koná při příležitosti 20 let založení ZUŠ Potštát
účinkují: posluchači Konzervatoře Brno a JAMU Brno
žáci a učitelé ZUŠ Potštát
Koncert se uskuteční ve středu 6. dubna 2011 v 18.00 hodin
v sále zámku na Potštátě
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M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e

Práce za únor a březen
• vytýčení pozemku a zahájení prací na osázení biokoridoru v k.ú. Padesát Lánů
• proběhla výběrová řízení na
– opravu rozvodů vody na č.p. 23
– zateplení a výměna oken budovy ZŠ a MŠ (zelená úsporám)
– inženýrské sítě v lokalitě Modrá hvězda – bytová výstavba
• proběhla schůzka ohledně protipovodňového poldru Modrá hvězda
• podána žádost o dotaci na automatizaci provozu knihovny Kyžlířov
• I. etapa obnovy parku Pod hřbitovem
• přijato pět pracovníků z Úřadu práce na VPP
• proběhl audit hospodaření města za rok 2010
• proběhla kontrola finančního úřadu Přerov na poskytnuté dotace
• proběhlo jednání vedoucího stavebního úřadu s možnými majiteli vyhořelé továrny o dalších
zabezpečovacích pracích
• jednání komise bytové a výstavby
• jednání komise životního prostředí
• jednání finančního výboru
• konal se již tradiční společenský ples města Potštát, dětský maškarní karneval, vodění medvěda,
sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Svoz velkoobjemového odpadu – sobota 14. 5. 2011
Boškov

8.00 –

8.45 hodin

Kyžlířov

9.00 –

9.45 hodin

Lipná

10.00 – 10.45 hodin

Kovářov

11.00 – 11.45 hodin

Potštát

12.00 – 13.00 hodin

KUCHTÍKOVO OKÉNKO
Mřížkový linecký koláč
Těsto:
70 dkg hladké mouky
21 dkg moučkového cukru
1 Hera
3 celá vejce
1 prášek do pečiva
6 pol. lžic mléka, špetka soli

Náplň :
2 tvarohy ve vaničce
1 celé vejce
1 vanilkový cukr
5 pol. lžic moučkového cukru

Z připravených surovin vypracujeme hladké těsto. ¾ těsta vyválíme na vymazaný a vysypaný vyšší plech. Na těsto
rozetřeme rozmíchaný tvaroh s vejcem a cukrem. Ze zbylé Ľ těsta vyválíme válečky o průměru 0,5 cm, které skládáme
na tvaroh do tvaru mřížky. Koláč vložíme do předehřáté trouby na 180°C a pečeme do růžova cca 30 min.

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ vydává Město Potštát, Zámecká 1, 753 62 Potštát, IČO 00301795, ev. č.: MK ČR E 15133, tel.: 581 624 270, fax. 581 624 294.
Příspěvky a náměty čtenářů se přijímají na OÚ nebo e-mailem na adrese potstat@cbox.cz. Placená inzerce – kontakt: 581 624 275. Tisk: FGP studio
Olomouc, tel.: 585 119 109, 585 119 120. Uzávěrka tohoto výtisku skončila 23. 3. 2011.
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