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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 4. veřejné zasedání zastupitelů města Potštát,
které se bude konat 21. 6. 2011 v sále zámku v Potštátě.
Začátek v 16.30 hodin.

Usnesení
z 3. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 19. 4. 2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Zapisovatele jednání p. Ladislavu Maršálkovou
2) Kontrolu usnesení
3) Smlouvu o spolupráci s firmou TIPTON
4) Žádost o zajištění možnosti zajíždění autobusu do Kovářova
5) Záměr na pronájem pozemku p.č. 1897 v k.ú. Kyžlířov
6) Informace p. starosty Karla Galase o akcích Města Potštát
7) Informace místostarostky Mgr. Aleny Otáhalové o udělení
akreditace ZŠ a MŠ Potštát k provádění školení v rámci
hudební výchovy, informace o výsledku finanční kontroly
v ZŠ a MŠ Potštát
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Smrčka, Petr Jahn, MUDr.
Karla Hladíková ověřovatele zápisu: Ing. Luboš Maršálek
2) Program jednání včetně rozšíření o tyto body –
a) žádost paní Dagmar Boudné
b) stanovení cen stavebních pozemků
c) zakoupení traktoru
d) přijetí daru
e) záměr na směnu části pozemku p.č. 769/1v k.ú. Padesát Lánů
3) Rozpočtové opatření č.1/2011 ve výši příjmů i výdajů
293 638,- Kč
4) a) Závěrečný účet města Potštát za rok 2010, jehož součástí je „Přezkoumání hospodaření města za rok
2010“ – bez výhrad
b Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Potštát za rok 2010
v celkové výši 359 000,- Kč, který bude použit na
úhradu neuhrazené ztráty z minulých let
5) Odpisový plán ZŠ a MŠ Potštát pro rok 2011
č. 3/2011 – květen

6) Vyhlášení výběrového řízení a kritéria na poskytování
půjček z FRB města
7) Dodatek č. 1 k Vnitřnímu předpisu č. 11 – Směrnici upravující dispozice s nemovitostmi ve vlastnictví obce (prodej,
směna, nájem) ze dne 27. 1. 2005
8) Výjimku z počtu žáků ZŠ a MŠ Potštát na školní rok
2011/2012
9) Dofinancování chybějících mzdových nákladů pro ZŠ
a MŠ Potštát ve výši 90 000,- Kč za 1. pololetí
10) Neinvestiční náklady na jednoho žáka ve výši 13 117,26,Kč pro letošní rok
11) Pořízení Změny územního plánu města Potštát č.5
12) Smlouvu o dílo č.5/2011 s firmou K-stav stavební a.s.
Olomouc
13) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 205/12 v k.ú. Potštát –
Město a pověřuje starostu podpisem smlouvy
14) Zakoupení plechového kontejneru na hřbitov o objemu
cca 1 100 litrů
15) Finanční příspěvek pro ZUŠ v požadované výši 5 000,- Kč
16) Finanční příspěvek Dětskému domovu Emanuel Stará Ves
ve výši 5 000,- Kč
17) Zakoupení pozemku p.č. 824 v k.ú. Boškov o celkové
výměře 478 m2, za cenu v daném místě obvyklou, do
vlastnictví města Potštát
18) Cenovou nabídku na zhotovení veřejného osvětlení v lokalitě“Za hřbitovem“ s cenou 157 558,- Kč s tím, že bude
dojednána delší záruční lhůta
19) Smlouvu o dílo č. IN/CZ – 010/2011 s firmou INSTA CZ
s.r.o.
20) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 65/1 a 65/2 v k.ú.
Kyžlířov od PF ČR
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21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

Prodej pozemku p.č. 632 v k.ú. Potštát Horní Předměstí
Prodej pozemku p.č. 1487/1 v k.ú. Lipná
Prodej části pozemku p.č. 801/2 v k.ú. Padesát Lánů
Prodej části pozemku p.č. 5 v k.ú. Boškov
Prodej části pozemku p.č. 845/14 v k.ú. Boškov
Záměr na prodej pozemku p.č. 1442/2 v k.ú. Lipná
Záměr na prodej pozemku p.č. 551/9 v k.ú. Lipná
Záměr na prodej pozemku p.č. 754/10 v k.ú. Potštát
Padesát Lánů
Záměr na prodej pozemků p.č. st. 158, st. 159, st. 160, st.
161, st. 162 v k.ú. Potštát–Město
Navezení antuky na hřiště u rybníka
Prodej pozemků pro novou výstavbu v lokalitě „Za
hřbitovem“ za cenu 275,-Kč/m 2
Zakoupení traktoru s příspěvkem Mikroregionu Hranicko
se spoluúčastí cca 520 000,- Kč dle typu traktoru
Přijetí daru osobního přívěsu pro JSDH
Záměr na směnu části pozemku p.č. 769/1 s částí
pozemku p.č. 293 v k.ú. Padesát Lánů

Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 5 v k.ú. Boškov
2) Oplocení antukového hřiště u rybníka
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
Místostarostce města :
1) Prověřit finanční náklady spojené se zajížděním autobusové linky v 19 hod. do Kovářova
2) Vstoupit do jednání se zájemci o stavbu rodinných domů
v lokalitě „Za hřbitovem“
V Potštátě dne 21. 4. 2011

Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Práce za uplynulé období
– proběhlo výběrové řízení na zateplení a opravu střechy
– na stavebních parcelách za Modrou Hvězdou probíhá
výstavba inženýrských sítí
– probíhá osázení biokoridorů na Padesáti Lánech
– je připravena projektová dokumentace na suchý poldr za
Modrou Hvězdou v rámci protipovodňových opatření
– probíhá oprava vodoinstalace na č.p. 23
– získána dotace z Olomouckého kraje na Slavnosti města ve
výši 20 000,- Kč
– získána dotace z Olomouckého kraje na vybavení jednotky
SDH Potštát dýchací technikou ve výši 40 000,- Kč

– získána dotace z POV v rámci Mikroregion Rozvodí na nákup
traktoru
– získána dotace z MMR na dětské hřiště ve výši 400.000,-Kč
– bylo vydáno stavební povolení na výstavbu komunikace
Potštát – Michalov v rámci pozemkových úprav
– s Mikroregionem Hranicko zvažujeme akci „Společný nákup
kompostérů“. Občané, kteří by měli zájem o zapůjčení
těchto kompostérů se mohou nahlásit na MěÚ v Potštátě
– slavnosti města Potštát se budou konat z důvodu špatného
technického stavu továrny na hřišti.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD NA POTŠTÁTĚ
I v letošním roce potštátští občané
uctili památku obětí 2. světové války.
Lampiónový průvod vyšel v podvečer
7. května od zámku přes náměstí k památníku Pod lipami, kde starosta města Karel Galas připomněl význam
tohoto státního svátku. U pomníku byl
položen věnec a zapálena symbolická
svíčka. Po skončení pietního aktu měli
občané možnost zavítat na místní fotbalové hřiště, kde byl připraven táborák, bohaté občerstvení a diskotéka.
Děkujeme za organizaci této akce místním aktivním hasičům a DJ Paťasovi
za celovečerní zábavu.
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Farní úřad Potštát informuje
Sbírka na pomoc při rekonstrukci věže dolního kostela
Vzhledem k nákladům, které vysoko překračují částku 2.000.000Kč, není v silách farnosti ji uhradit z vlastních prostředků.
Proto i jedna z možností pomoci je vyhlášená veřejná sbírka; schválená Městem i Krajem. Upřímně děkujeme za každý dar,
který jste obětovali ze svých prostředků, aby věž už neohrožovala svým havarijním stavem okolí a kostel mohl dále sloužit i být
dominantou Potštátu.
Kromě vybírání peněz při návštěvách je též možné přispět (i bez osobní identifikace) do pokladničky umístěné na matrice
městském úřadě v Potštátě nebo kdykoliv v kostele apod.
Na MěÚ si může každý dárce vzít u pokladničky kalendář našeho hranického děkanství. Kromě termínů všech poutí jsou
v něm i fotografie z farností děkanství, církevní kalendář a mnohé akce.
Podobný kalendář se plánuje k vydání v září 2012 za cenu cca 55Kč.
Případné vhodné fotografie lze nabídnout na: farka@antiochia.cz

Co nás v nejbližší době čeká v rámci farnosti Potštát?
Pá
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

17. 6. – Potštát – mše svatá k zahájení potštátských slavností v 18:00
19. 6. – mše sv. v Lipné k sv. Janu Křtiteli v 9:30 a v Boňkově pobožnost k Nejsvětější Trojici ve 14:30
26. 6. – Boží Tělo – letos nebude v Potštátě ale vPartutovicích v 15:00
3. 7. – Potštát – první sv. přijímání v 11:00 a Kyžlířov pobožnost k Navštívení Panny Marie ve 14:30
24. 7. – mše sv.Boškov ke cti sv. Marii Magdaleně v 11:00
14. 8. – mše sv. k Nanebevzetí P. Marie – Potštát – horní kostel v 9:30, a pobožnost v Kovářově 14:30
21. 8. – Potštát, farní kostel, mše sv. ke cti k sv. Bartoloměje v 9:30
P. Radomír Šidleja
administrátor farnosti

MAMINKY OSLAVILY SVŮJ SVÁTEK
Ani slunečné sobotní odpoledne, které přímo vybízelo k práci
na zahrádce, neodradilo na 70 potštátských maminek a babiček, aby přišly do sálu zámku oslavit svůj svátek. Den matek
pro ně jako již každoročně uspořádalo město Potštát.
Na úvod všem přítomným místostarostka města Mgr. Alena
Otáhalová poděkovala za jejich celoživotní péči a lásku o své
rodiny a popřála do dalších let hodně zdraví a pevné nervy.
Po přípitku již přišla řada na nejmenší účinkující z mateřské
školky, které v jejich pásmu písniček a básniček vystřídali
starší kamarádi s pohádkou „O neposlušných kůzlátkách“. Děti
ze základní školy zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky.
Na každé mamince, babičce a prababičce bylo vidět, jak jsou
na své děti pyšné. Překvapením v programu bylo vystoupení
děvčat čtvrté třídy, které si téměř samy nacvičily moderní
tanec. Po malém občerstvení dostaly maminky od dětí dárek .
Neutichající potlesk sklidilo vystoupení místních malých břišních tanečnic pod vedením paní Mirky Galasové.
K poslechu a nakonec i tanci zahrálo duo Majka a Pepa, a tak
svým vystoupením příjemně ukončilo toto vydařené sobotní
odpoledne.
Děkujeme všem za přípravu a hojnou účast.
č. 3/2011 – květen
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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
KONFERENCE K PROJEKTU
Tak se nám konečně chýlí ke konci rušné období 26 měsíců,
kdy jsme pracovali na projektu: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji, z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Teď už zbývá práci pouze zhodnotit a zkontrolovat a pochlubit
se výsledky. To se stalo na závěrečné konferenci dne 1. 4. 2011
( nebojte se, žádný apríl). Širokou veřejnost jsme na 16,00 hod.
pozvali do slavnostně vyzdobeného sálu. Zde je čekalo uvítání
manažerkou projektu Mgr. Alenou Cvešperovou, krátká prezentace projektu s využitím audiovizuální techniky zakoupené
z prostředků projektu a připravená asistentkou manažera
projektu ing. Martinou Kašpárkovou, kulturní program žáků
naší školy. Dále všichni přítomni obdrželi propagační materiály
s logem projektu. A pak se diskutovalo a ochutnávalo z pochoutek rautu připraveného firmou Siladi. Podle množství
účastníků a ohlasů soudíme, že se akce všem líbila a neškodilo

by více takhle příjemně strávených odpolední. Tak snad při
dalším projektu.
Mgr. Alena Cvešperová

BESEDA S POLICIÍ NA ZŠ
Dne 5. května se děti naší školy sešly dopoledne ve školní
družině, protože je čekala beseda s příslušníkem policie. Byla
probírána taková témata, která se bezprostředně týkají našich
žáků. Nebylo toho málo, co bylo potřeba dětem sdělit, neboť už
i u těch malých se objevují náznaky šikany, nevhodné chování
ke spolužákům, k dospělým (i rodičům!), první zkušenosti se
záškoláctvím, s alkoholem, cigaretami a drogami.
A věřte, na žácích bylo zřetelně vidět, jaké a v čem mají první
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zkušenosti. Jaký vyplynul z této velmi potřebné besedy závěr?
Rodičové, mějte přehled, kde a s kým se vaše děti scházejí a za
jakým účelem, mějte oči otevřené a nezavírejte je slepě před
nechtěnými problémy (mě se tohle přece netýká, tohle by
MOJE dítě NIKDY NEŘEKLO – NEUDĚLALO).
Děkujeme paní Kateřině Klabačkové za návštěvu a doufáme,
že všichni žáci si vzali její mnohdy tvrdá slova k srdci.
Mgr. Martina Hollasová

č. 5/2011 – květen
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SLET ČARODĚJNIC V POTŠTÁTĚ

V sobotu 30. dubna se proměnilo potštátské náměstí v seřadiště čarodějnic. U strašidelné věže se opět po roce slétly
čarodějnice všech věkových kategorií. Od pavoučí studny
odlétaly čarodějky na místní hřiště, kde byly připraveny
soutěže pro děti, občerstvení, diskotéka a táborák. Přesto,
že letos čarodějnicím počasí nepřálo, ani silný déšť je ne-

odradil od tance a poletování okolo ohně na němž byla
„upálena“ nejkrásnější čarodějka. Celý rej završilo zdobení
a stavění májky za přispění místních hasičů. Děkujeme
SRPŠ při ZŠ a MŠ v Potštátě, hasičům a všem, kteří se na
přípravě akce podíleli.

FLORBALOVÝ TURNAJ
Dne 22.3. se na ZŠ v Potštátě konal malý školní turnaj ve
florbale, kterého se zúčastnil jak 2. stupeň, tak i děti ze 4.a 5.
třídy. Pořadatelé byli dva žáci 9. třídy Boudný Filip a Juřík
Vlastimil. Turnaj začínal v jednu hodinu, kdy jsme se sešli v naší
tělocvičně. Sešlo se zde celkem 24 žáků, kteří byli rozděleni do
šesti týmů po dvou skupinách. Z těchto skupin postoupily
první dva týmy, které už šly bojovat o pomyslnou bednu.O tuto
bednu bojovaly týmy MRAVENCI, (J)ELITA, SDH TEAM A
TRESTANCI. První tým, který postoupil do finále, byl SDH
TEAM a druhý tým byl J(ELITA). O 3. místo hráli MRAVENCI a
TRESTANCI. Tento zápas vyhráli MRAVENCI, kteří se umístili
na 3.místě. Strhující souboj proběhl o 1. a 2. místo, kde

(J)ELITA vyhrála nad SDH TEAM vysoko 6:2. Pro vítěze byly
nachystány sladké odměny. Žákům se turnaj moc líbil a doufají, že příští rok bude zase.
napsal Filip Boudný

VÝSLEDKY:
LITA
1. místo – (J)E
H TEAM
2. místo – SD
AVENCI
3. místo – MR
ESTANCI
4. místo – TR
SASINI
5. místo – AS
ORISTI
6. místo – TER

Chtěla bych tímto poděkovat Filipovi i Vlastíkovi z deváté třídy, kteří se do organizování turnaje pustili s velikou vervou a
nezapomněli ani na mladší žáky, což se velice cení! Také družstva byla rovnocenná, složená z dětí všech věkových kategorií.
Nezapomněli ani na ceny, vše chlapci zařizovali úplně sami.
Příští rok už budeme muset spoléhat na jiné aktivní, sportovně nadšené žáky, kteří by navázali na Filipa a Vlasťu a tím by vznikla
nová školní tradiční soutěž.
Mgr. M. Hollasová
č. 3/2011 – květen
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PASOVÁNÍ NA MALÉ ČTENÁŘE

V úterý 19. 4. nastal pro všechny prvňáčky ten slavnostní
den, kdy mohli konečně se svou paní učitelkou oslavit
poslední probrané písmenko. Oslava se konala kde jinde
než v místní knihovně, kde nás přivítala paní knihovnice
Maršálková s nachystanými knihami. Nejprve musel každý
prvňáček přečíst kousek básničky nebo říkadla, aby bylo
vidět, že placku malého čtenáře od paní učitelky si určitě
zaslouží. Všichni to zvládli na jedničku a také od paní
Maršálkové obdrželi magnetickou záložku a Pamětní list.
Všechny děti pak se zájmem poslouchaly paní knihovnici,

která z některých knížek kousek přečetla a nejen to, naučily
se také, jak s knihami zacházet, jak se přihlásit do knihovny,
kde hledat ty správné dětské knihy a časopisy a mnoho
dalšího.
A to nejlepší mělo teprve přijít! Devět nových malých
čtenářů se čerstvě do knihovny přihlásilo (prvňáky podpořili i druháci) a hned si každý mohl vypůjčit, o co měl zájem.
Na závěr si žáci mohli prohlédnout kroniku knihovny
a každý se podepsal na stránku „Pasování na čtenáře“ .
Mgr. M. Hollasová

KONCERT NEMUSÍ BÝT JEN HUDBA
Zní to zvláštně, ale na naší škole je i tohle možné. Navštívila nás
oblíbená Abraka muzika a s tou je možné opravdu všechno. Tři
muzikanti – Petr Novák (basová kytara a konferování pořadu),
Miroslav Smrčka (saxofon) a Martin Foltýnek (klávesy) jakožto
známé hranické seskupení, nás opět jako každý rok potěšili
svou návštěvou. Děti už se nemohly dočkat, protože kdo by se
netěšil na vtip, humor i písničky v jednom, tak typické pro
Abraku. A nejen to. Učitelé velmi ocenili výchovné pojetí
programu, které letos bylo dost vážné: sociálně-patologické
jevy. Žáci byli zapojeni i do dramatizací různých situací, které
se týkaly šikany a návykových látek. Nebyla vynechána ani
davová psychóza, problém trávení volného času či životní
postoje (co je pro mě v životě nejdůležitější?). Děti si mohly
vybrat – peníze, slávu a šťastnou rodinu. Překvapivě vyhrála
sláva – zjevně si malí neuvědomují její stinné stránky, což jim
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bylo následně v další hodině vysvětleno. Že by TAK byli
ovlivněni našimi Superstar?
A nejlepší na tom všem bylo, jak úžasně Abraka skloubila tohle
všechno dohromady s muzikou, všechny písně jsou z dílny
pana učitele Petra Nováka ( který je znám svými výukovými CD
s písničkami pro lepší zapamatování učiva).Velmi si také vždy
ceníme toho, že vždy tihle muzikanti dokážou zaujmout
VŠECHNY věkové kategorie dětí, od 3 do 15 let! To se podaří
málokterému umělci.
Nakonec koncert dopadl tak jako každý rok – děti nechtěly
muzikanty pustit z jeviště a několikrát se dožadovaly přídavku.
Bohužel Abraka už musela za jiným – jistě stejně nadšeným –
publikem.
Těšíme se další školní rok!
Mgr. M. Hollasová
č. 3/2011 – květen
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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

Práce a výsledky žáků a učitelů ve školním roce 2010 / 2011
Národní soutěž ZUŠ MŠMT
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon ZUŠ Přerov 23. 2. 2011
Kategorie V.
1. místo

Adriana Janíčková s postupem do krajského kola

kategorie VI.
1. místo

Jaromír Hapala

vyučující: Karel Kotrla

Národní soutěž ZUŠ MŠMT
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon ZUŠ Žerotín Olomouc 29. 3. 2011
Kategorie V.
2. místo

Adriana Janíčková

vyučující: Karel Kotrla

3. Mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů Kostelec nad Černými lesy
1. 4.–3. 4. 2011
Kategorie soli
2. místo
8. místo
16. místo

Jana Kozubíková
Pavla Šindlerová
František Havran

vyučující: Jana Kozubíková a Leopold Andrejčuk

10. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2011
1. 4.–3. 4. 2011
Kategorie zobcová flétna
2.místo

Vojtěch Javorek

vyučující: Veronika Pěgřimočová

Kategorie lesní roh
čestné uznání

Jan Oprštěný

vyučující: Monika Čočková

Iveta Honyšová

vyučující: Jana Fröhlichová

Kategorie zpěv
7. místo

VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2011
30. 4.–1. 5. 2011
Kategorie JUNIOR B lesní roh
čestné uznání

č. 3/2011 – květen

Jan Oprštěný

vyučující: Monika Čočková
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ZUŠ POTŠTÁT MÁ SVÉ LOGO
Základní umělecká škola dostala ke svým 20-tým narozeninám dárek, a to logo školy.
Celek loga je tvořen graficky stylizovanými symboly not, které znázorňují 4 hlavní studijní obory školy
oddělení dechových nástrojů, klavírní, smyčcové a lidových nástrojů s textem se zkratkou názvu školy.
Autorem logotypu je pan Stanislav Oščádal z Olomouce, kterému tímto děkuji za precizně odvedenou
práci.
Jana Kozubíková, ředitelka ZUŠ Potštát

POZVÁNKA NA 16. NÁRODNÍ SOUTĚŽ
MYSLIVECKÝCH TRUBAČŮ NÁMĚŠŤ NA HANÉ 2011
10.–11. ČERVNA 2011
Po celý rok se myslivečtí trubači setkávají na seminářích
a kurzech určených k nácviku tradičních loveckých signálů, ale
i seznámení s novými skladbami. Letos se setkali v lednu na
zimním kurzu ve slezské Opavě a na prvním trubačském plese
v městě Písku.
Za organizátory si Vás dovolujeme pozvat na 16. Národní soutěž
mysliveckých trubačů, tentokrát do městyse Náměšť na Hané
a na jeho malebný zámek. Ten byl vybudován v 18. století v nejmodernějším stylu raně klasicistního baroka s francouzskými
architektonickými vlivy. Stojí uprostřed kruhového parku, z něhož vybíhají do čtyř světových stran lipové aleje. Soutěž je koncipována do dvou dnů. V páteční podvečer 10. června se představí trubači při malých vystoupeních se svými soubory v podzámecké zahradě a v okolí kostela sv. Kunhuty, kde proběhne
i večerní zkouška na sobotní mši. Samotná soutěž proběhne
v sobotu 11. června na nádvoří zámku a v zámeckém parku a to
v kategoriích: soubory B a jednotlivci B ladění – lesnice, borlice,
soubory Es a jednotlivci Es ladění. Sobotní večer bude zpestřen
tradiční hubertskou mší a dalším programem.

Pro příznivce lovecké hudby a návštěvníky zámku bude vytvořeno příjemné prostředí a soutěžící veškeré zázemí. V odborné
porotě zasednou mistři svého oboru, profesionální hráči
předních orchestrů. Soutěž bude věnována památce pana
Josefa Selementa, který se aktivně zasloužil o rozkvět lovecké
hudby. Vzpomeneme i na hornistu Janáčkovy opery Brno
a pedagoga konzervatoře a JAMU Brno Mgr. Františka Psotu.
Doufáme, že se setkáme v hojném počtu a do klubu mysliveckých trubačů vstoupí další noví členové. Na závěr přejeme
soutěžícím hodně zdaru, návštěvníkům a příznivcům příjemný
zážitek v malebném koutu Moravy – Hané.
Veškeré informace o soutěži naleznete na stránkách
www.trubaci/soutěže.cz, nebo na www.zuspotstat.cz.
Je mi ctí, že z pověření ČMMJ, respektive Klubu trubačů
ČMMJ Vás všechny mohu na soutěž pozvat a po čtyřech letech
soutěž opět uspořádat. Vše pod záštitou VLS ČR, s.p. Praha
a ředitele Ing. Jiřího Janoty s partnerem OMS Olomouc,
zastoupeným RNDr. Jiřím Zbořilem.
Jana Kozubíková, ředitelka soutěže

Místní knihovna
oznamuje čtenářům,že od 1. 6. 2011
bude knihovna otevřena pouze
ve čtvrtek od 13,00 do 17,00.
Stavební úřad
oznamuje občanům, že bude od 4. 7. do 15. 7. 2011
z důvodu dovolené uzavřen.

strana 8

č. 3/2011 – květen

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

28.–29. 5. 2011
I. kolo Velké ceny OSH Přerov
SESTAVY
Mladší družstvo: Klaudie Faxová, Sára Kocjanová, Honza
Machala, Martin Machala, Julie Němcová, Natálie Němcová,
Ondřej Orgoň, Dominika Polachová, Tereza Polachová
Starší družstvo: Filip Boudný, Michal Bulej, Dominik Dokoupil,
Honza Novobilský, Martin Maňák, Laďa Maňák, Lukáš
Swaczyna, Sabina Trnová, Martin Vaněk

ných družstev. Mladší skončili na 7. místě ze 14. přihlášených
družstev. I když v sobotu počasí nepřálo a celý závod se konal
za vytrvalého deště, dokázali jsme zaběhnout na štafetách
pěkné časy a ještě se při tom nezranit. Kdo zná požární sport,
ví, že i v neděli na podmočeném hřišti v Drahutuších to
pořádně klouzalo. V neděli se běželo na jedné trati na 60 požárních útoků a to je obrovské množství vody. Děcka z Potštátu
dostali pochlavu za výrazné zlepšení oproti loňskému roku, kdy
na této soutěži byly poprvé.

V sobotu byly na programu v Hranicích na stadionu štafety:
– 4 x 60 m
– Štafeta CTIF
– Požární útok CTIF
– Štafeta dvojic
V neděli v Drahotuších na hřišti požární útoky.
18 dětí jelo reprezentovat Potštát na I. kolo velké ceny OSH
Přerov v tomto roce. A ostudu nám neudělali. Ve dvou denním
zápolení se starší družstvo umístilo na 8. místě z 20. přihláše-

RECYKLUJTE S HASIČI
SDH Potštát je zaregistrován do této akce, jejímž cílem je sesbírat co největší množství kompletních
vysloužilých elektrospotřebičů.
Máte-li doma nefunkční pračku, sporák, myčku …
a potřebujete se jich zbavit, nahlaste se kterémukoliv ze členů SDH Potštát,
nebo na tel: 581 624 275 (MěÚ Potštát)
a my Vám je zdarma odvezeme.

č. 3/2011 – květen
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PhDr. Ivan Krška

Vzácné sbírky v potštátském zámku - vydává Irena Kršková na pokraèování - èerven 2011
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Irena Kršková: Vydávání neperiodického tisku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15

PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
PhDr. Ivan Krška
Irena Kršková
Irena Kršková
Irena Kršková

Potštát – historie
Potštát – pověsti
Potštát – duchovní správa
Potštát – bývalá radnice (továrna)
Potštát – požáry
Potštát – budova ZUŠ
Dr. Desfours-Walderode
Hrad Puchart
Boňkov
Boškovkostel
Kovářovkaple
Milovany
Skelná huť
Požár továrny na náměstí z r. 2008 v barevné fotografii
Jan Kokta a dechový soubor ve fotografii – novinka
Učební pomůcky v hudební výchově DVD r.1992

U příležitosti „Potštátských slavností” dne 18. černa 2011 od 9–13 hodin v zámku jsou publikace připraveny
k prodeji vždy jen v několika výtiscích – jinak na objednávku

M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e
OZNÁMENÍ OBČANŮM, týkající se HŘBITOVNÍHO ODPADU
Pod hřbitovem byla umístěna velkoobjemová popelnice na odkládání kytic, věnců
a dalšího drobného hřbitovního odpadu.
Žádáme občany, aby do této nádoby byl ukládám pouze hřbitovní odpad.
V případě, že toto nebude dodrženo, bude popelnice odvezena.

KUCHTÍKOVO OKÉNKO

Mokrý koláč
Těsto:
4 vejce
15 dkg moučkového cukru
2 dcl oleje
40 dkg polohrubé mouky

1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
0,7 l kompotu (jahody, broskve, meruňky)
tuk a mouka na vymazání a vysypání plechu

Postup práce:
Celá vejce, moučkový a vanilkový cukr se rozšlehají. Přidá se olej a postupně se přimíchává mouka s práškem do pečiva.
Nakonec se celý kompot i se šťávou vleje do připraveného těsta a jemně promíchá (pokud jsou kousky ovoce velké,
nakrájíme je na menší). Těsto se naleje na vymazaný a vysypaný plech s vyšším okrajem. Pečeme na 170 °C do růžova.
Po vychladnutí můžeme nazdobit čokoládou.
DOBROU CHUŤ!

č. 3/2011 – květen
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Starosta města Potštát, ZŠ a MŠ Potštát, ZUŠ Potštát, SDH Potštát
a podnikatelé zvou občany, rodáky a přátele města na

konané ve dnech 17. a 18. června 2011 na místním fotbalovém hřišti

Program
Pátek 17. 6.
18,00
20,00

– Kostel sv. Bartoloměje – Slavnostní mše svatá za občany Potštátu
a místních částí – zpívá dětský pěvecký sbor Sluníčko při ZUŠ Potštát
– Diskotéka DJ Paťas

Sobota 18. 6.
9,00–13,00 – Zámek – stálá expozice k dějinám Potštátu
9,00–12,00 – Den otevřených dveří v ZUŠ Potštát, ZŠ a MŠ Potštát, Nízkoprahovka Fénix,
zámek Potštát – výstava hasicí techniky
10,00
– Vyřazení žáků 9. třídy ZŠ a MŠ v obřadní síni
12,30
– Historický průvod z náměstí od kašny se střelbou z píštal a bubnováním na hřiště
(společnost KELTIK)
13,00
– Zahájení slavností starostou města
trakce,
13,05–13,45 – Vystoupení mateřské a základní školy Potštát
a
é
v
o
ť
u
Po
13,45
– Turnajové klání „O úsměv krásné paní“ (společnost KELTIK)
ování.
t
e
t
,
y
k
14,15
– Zábavné soutěže pro děti a dospělé (společnost KELTIK)
jní stán
e
d
o
r
p
14,45
– Vystoupení břišních tanečnic
14,50
– Loutková pohádka pro děti (společnost KELTIK)
tvení
s
r
e
č
b
o
é
15,20
– Zábavné soutěže pro děti a dospělé (společnost KELTIK)
Bohat
16,00
– SDH Potštát – požární útoky mladých hasičů
nikateli
d
o
p
i
m
16,30–17,30 – Partutovjanka
místní
o.
18,00
– Kouzelník HAKIM baví děti i dospělé
zajištěn
20,00
– Taneční zábava RK Band, jako host vystoupí ABBA revital
Uvedené časy jsou pouze orientační.
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 27. 5. 2011.
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