Potštát a okolí

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J
www.potstat.cz

č. 5/2011 – říjen

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 6. veřejné zasedání zastupitelů města Potštát,
které se bude konat 18. 10. 2011 v sále zámku v Potštátě.
Začátek v 16.30 hodin.

Usnesení
z 5. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 30. 8. 2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Zprávu starosty týkající se prodeje potrubí p. Puhrovi
2) Zprávu starosty o dalším jednání s p. Patrákovou o pozemku v k.ú. Kyžlířov
3) Odstoupení Adély Klabačkové z finančního výboru
4) 2 petice k výstavbě větrných elektráren v k.ú. Lipná
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Smrčka, Ing. Luboš Maršálek
ověřovatele zápisu Petr Jahn, MUDr. Karla Hladíková
2) Program jednání včetně rozšíření o 5 bodů
3) Rozpočtové opatření č.3/2011 ve výši příjmů i výdajů
772 165,- Kč
4) Paní Zdeňku Řezníčkovou členkou finančního výboru
5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a právo provést stavbu kabelového vedení firmou ROTEKO
Invest a.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
6) Prodej obecního traktoru Z 7711 za cenu 100 000,- Kč
firmě MITRENGA a.s. a pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy s firmou MITRENGA a.s.; pověřuje starostu
vyřadit traktor z majetku města
7) Dofinancování vodovodního řadu Boškov v roce 2012
částkou 2 500 000,- Kč
8) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IP-12-8009963VB-3 o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
9) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IP-128010687/1 o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
10) Žádost o umístění části stavby malé vodní elektrárny na
pozemcích p.č. 496/3 a p.č. 875 v k.ú. Padesát Lánů a
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pověřuje starostu města sepsáním smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s právem provést
stavbu s žadatelem
Zrušení pořízení nového Územního plánu města Potštát
Zakoupení věcných dárků k příležitosti „Vítání občánků“
pro narozené děti v Potštátě, Lipné, Boškově, Kyžlířově
a Kovářově v hodnotě do 500,- Kč pro 1 dítě
Stanovené podmínky prodeje stavebních pozemků v k.ú.
Potštátska dle předloženého návrhu
Prodej pozemků p.č.st. 16, p.č. 25/1 a p.č. 25/5 v k.ú.
Kyžlířov za stanovených podmínek
Prodej pozemků p.č. 205/9 a 205/18 v k.ú. Potštát –
Město
Revokaci části usnesení, a to bodu č. 8 z 24. veřejného
jednání ZM Potštát dne 26. 8. 2010
Směnu pozemku p.č. st. 108 včetně zemědělské stavby za
část pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Kovářov u Potštátu a pověřuje starostu zajistit vypracování znaleckého posudku
a směnné smlouvy
Směnu pozemků p.č. st. 265 a část pozemku p.č. 607/1
v k.ú. Potštát – Horní Předměstí za pozemek p.č. 607/3 díl
„b“ v k.ú. Potštát – Horní Předměstí
Záměr na prodej části pozemku p.č. 205/12 v k.ú. Potštát
– Město
Záměr na prodej pozemku p.č. 303 v k.ú. Potštát – Dolní
Předměstí
Revokaci bodu č. 34 z 3. veřejného jednání ZM ze dne
19. 4. 2011
Záměr na prodej části pozemku p.č. 769/1 v k.ú. Padesát
Lánů o výměře 22 m 2
Zakoupení části pozemku p.č. 293 v k.ú. Padesát Lánů
o výměře cca 37 m 2
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24) Použití finančních prostředků z Fondu rezerv rozvoje ve
výši 673 367,50 Kč na opravu střechy v ZŠ a MŠ Potštát

Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
–

Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
V Potštátě dne 31. 8. 2011
–

Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e
Dne 15. 10. 2011 budou do svazku města přivítána tato narozená miminka:

Holotíková Karolína
Žabka Jan
Šporánková Nela
Zlámalová Dominika
Janíček Ondřej

VODA PRO POTŠTÁT
12. 9. 2011 byly zahájeny stavební práce na vodovodním přivaděči vody pro Potštát. Přivaděč bude napojen na
vodovod Hranice u obce Lhotka a bude zásobovat vodou obce Uhřínov, Středolesí, Boškov a Potštát s výhledem
napojení obce Radíkov. Dokončení stavby se plánuje na květen 2012.
• Stavbu provádí firma PŘEMYSL VESELÝ s.r.o. Brno
• Vodovod je společným projektem měst Hranice a Potštát.
• Financování a řízení celého projektu je prostřednictvím Mikroregionu Hranice, který získal dotaci na realizaci celé stavby.
• Celkové náklady na výstavbu cca 35 000 000,- Kč
Ministerstvo zemědělství 45%
Olomoucký kraj10%
Město Hranice 7%
Město Potštát 7 %
VaK Přerov31 %

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – sobota 12. 11. 2011
Kyžlířov

8.00 – 8.45 hodin točna

Lipná

9.00 – 9.45 hodin točna

Kovářov

10.00 – 10.45 hodin točna

Potštát

11.00 – 12.00 hodin náměstí

Boškov

12.15 – 13.00 hodin točna

Odpad bude odebírán přímo od občanů.
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NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Prvního září bylo poprvé pro děti otevřeno nové dětské hřiště
u školy. Jedná se o hřiště pro děti od 3 do14 let, které bylo
částečně pořízeno z dotací Ministerstva pro místní rozvoj.
V lednu letošního roku byla podána žádost o dotaci, která
byla následně přiznána. V měsíci květnu bylo vypsáno
výběrové řízení na dodavatele herních prvků, do kterého se
přihlásilo 11 uchazečů.
V hodnotící komisi zasedly Mudr. Karla Hladíková, Alžběta
Jahnová, Radana Němcová (členové kulturní komise při MěÚ
Potštát), dále za mateřskou školku Mgr. Ivana Stískalová a
předsedou hodnotící komise byl René Passinger ze staveb-

MLADÍ HASIČI Z POTŠTÁTU
MAJÍ DALŠÍ POHÁR
Pět dětí v kategorii mladší a pět v kategorii starší reprezentovalo Potštát na branném závodu požárnické všestrannosti
v Přestavlkách, který se konal 1. 10. 2011. Starší vybojovali
krásné 3. místo ze 32. družstev a mladší Potštátští hasiči
skončili na pěkném 5. místě z 23. družstev. Tímto skvělým
umístěním v celém přerovském okrese obě družstva potěšili
nejen své vedoucí, ale určitě i všechny obyvatele Potštátu.
Více příště…
č. ř/2011 – říjen

ního úřadu. Komise posoudila všech jedenáct nabídek a vybrala jako vítěze firmu Hřiště pod květinou. Dle zájmu dětí je
zřejmé, že se jim hřiště líbí a využívají jej opravdu hojně.
Hřiště je přístupné veřejnosti od 8.00 hodin a ve 20.00 hodin
se zamyká. Provozní řád je na hřišti vyvěšen.
Tímto žádáme všechny rodiče a děti, aby si řád přečetli a
dodržovali ho.
Celkové náklady na pořízení 575 640,- Kč
Dotace z MMR
400 000,- Kč
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Městská knihovna Potštát
připravila v úterý 30.srpna 2011
od 12,00 do 15.00 hod.

Ukončení prázdnin
,,aneb odpoledne plné her“
Pro děti byly nachystány různé hry,
drobné odměny a občerstvení.

POTŠTÁT NAVŠTÍVILA HISTORICKÁ VOZIDLA
V neděli 25. září se potštátské náměstí zcela zaplnilo
historickými vozidly Oldtimer clubu Helfštýn. V rámci ukončení
závěru sezóny vedla jejich projížďka i přes naše městečko.
Účastníci projížďky umožnili občanům zhlédnout vozy nejen
zvenčí, ale mnohdy dovolili nahlédnout i pod kapotu. Na tyto
unikátní kousky se přišlo podívat mnoho lidí a jejich krása
a originalita nenechala nikoho chladným.
Akce byla velice zdařilá a město Potštát tímto děkuje Oldtimer
clubu Helfštýn za jejich návštěvu.

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
POTŠTÁTSKÉ PRVŇÁČKY
PŘIVÍTAL 1. ZÁŘÍ
STAROSTA MĚSTA
S novými aktovkami na zádech, slavnostně
oblečení, se děti spolu s rodiči a prarodiči
dostavily 1. září do obřadní síně zámku, kde
jim starosta města popřál hodně krásných
známek a aby se jim ve škole všechno dařilo.
Všichni prvňáčci dostali malý dárek a pamětní
list na tento velký den.
Poté si je rodiče odvedli do první třídy, kterou
pro ně krásně vyzdobila a připravila jejich
třídní paní učitelka Mgr. Alena Otáhalová.
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ZŠ a MŠ Potštát se 21. 9. 2011, u příležitosti Mezinárodního dne míru, zúčastnila
celosvětové akce

„Sázení pro mír“
Vloni se této akce zúčastnilo více jak 5000 škol ze 135 zemí a během jediného dne se vysadilo 600 000 stromů.
Doufáme, že naše dvě borovice černé nám u školy budou dlouho a pěkně růst.

Mgr. Martina Jeřábková
č. 4/2011 – srpen
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VYUČOVÁNÍ V PŘÍRODĚ
Září je měsíc ještě plný sluníčka, a proto nesmí nikdy chybět
den na hřišti. Děti si však nehrají, ale učí se mnoha užitečným
věcem. Jako každý rok jednotlivé třídy chodí ve skupinkách po
stanovištích, kde už na ně čekají učitelé se svými pomůckami
a úkoly. Letos pedagogům opět pomáhali deváťáci, kterým
tímto děkuji za snahu.

NOVÉ ZÁZEMÍ ZUŠ POTŠTÁT
Ve neděli 25. 9. 2011 proběhlo slavnostní předání nově
opravených prostor budovy mateřské školky ve Stříteži nad
Ludinou. Prostory doposud sloužily pro účely mateřské školky
a knihovny. Po opravách zde bude sídlit opět knihovna a další
místo poskytovaného vzdělání ZUŠ Potštát.
Dříve potštátská „zuška“ využívala prostory areálu základní
školy Střítež nad Ludinou. Po 19ti letech má základní umělecká
škola důstojné zázemí pro svou pobočku. Poděkování patří
všem starostům, kteří toto naší škole chtěli umožnit, a to
jmenovitě paní Ludmile Šatánkové, Zdenku Lévovi a
nynějšímu starostovi obce Petru Pajdlovi. Poděkování patří
i obecnímu zastupitelstvu, ve kterém má škola velkou podporu
při své činnosti.
Při zahájení pomyslného předání klíčů k pobočce zazněly tóny
lesních rohů učitelek a žákyně dechového oddělení a taktéž
národní písně v podání žáčků pěveckého oddělení. Po krátkém
projevu pana starosty a ředitelky ZUŠ Potštát bylo umožněno
všem přítomným nahlédnout do nových prostor.
I ostatním pracovníkům OÚ Střítež nad Ludinou patří velký dík.
Jana Kozubíková,
ředitelka školy
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Letos obsahovalo Vyučování v přírodě tato témata:
Stabilizovaná poloha, bezvědomí, manipulace se zraněným
v bezvědomí, zlomeniny, BESIP, drogy a návykové látky,
chování člověka za mimořádných událostí, požární ochrana,
přenos raněného a obvazová technika.
Mgr. Martina Hollasová

Městský úřad v Potštá
tě
zve seniory
nad 65 let na

PŘÁTELSKÉ
POSEZENÍ
které se bude konat

v pátek 25. listopadu
2011
od 14.00 hodin
v sále zámku.
V programu vystoupí
děti ze ZŠ a MŠ,
břišní tanečnice „Afro
ditky”
a kapela Nejistota z Hu
stopečí
nad Bečvou.
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Stop dluhům a exekucím za 24 hodin
Počet nově vzniklých dluhů vymáhaných soudními exekutory činil od roku 2010 přibližně 1.300.000. Každý čtvrtý
občan má zkušenost s exekutorem.
Informace:
A) Poradenství a služby pro zadlužené firmy
B) Poradenství a služby pro zadlužené osoby
C) Poradenství pro osoby, kteří mají dlužníky ve své domácnosti, nemovitosti
D) Základní informace o pravomocích exekutora
E) Prodávejte majetek sami za maximální možnou cenu, než přijdou exekuce. Exekutor prodá majetek za zlomek
ceny a obvykle prodejem nepokryje ani náklady na provedenou exekuci

A – Poradenské centrum pro dlužníky – firmy
Poradenské centrum – tel. linky 840 111 339, 222 755 120
Pozor na zadlužené společnosti! V roce 2012/2013 budou statutární orgány ručit za závazky společnosti!
Experti z ministerstva spravedlnosti sepisují novou legislativu, která vychází vstříc letitým prosbám věřitelů. „V návrhu nového
zákona o obchodních společnostech a družstvech se obecně klade větší důraz na odpovědnost osoby, která svým jednáním
společnost poškodila, a to především ve vztahu k věřitelům,“ říká mluvčí resortu Jiří Hovorka.
Výhody našich služeb:
1) Konce exekutorů a vymahačů
2) Nemusíte vyjednávat s věřiteli a slibovat nesplnitelné
3) Vyhnete se 5 letým konkurzům, kdy jste povinni uposlechnout konkurzního soudce a správce
4) Legálnost, rychlost, nízká cena
Více informací naleznete na www.likvidace-spolecnosti.info a www.oddluzeni-firem.cz (Tel. linky 840 111 339, 222 755 120)

B – Fyzické osoby (zaměstnanci) – http://www.osobni-bankroty.cz
Pro dlužníky, kteří mají dva a více nesplacených závazků, bývá jedinou rozumnou možností soudem schválený Osobní bankrot.
Základní podmínky:
1) Stále zaměstnání (nesmíte vlastnit firmu nebo být OSVČ)
2) Dluhy nesmí být z podnikání
3) Váš příjem po odečtení minima na provoz domácnost musí pokrýt za 5 let alespoň 30% dluhů
Pokud nesplňujete kritéria 1 a 2, neexistuje žádná možnost, jak se zbavit dluhů a vyhnout se exekucím. Bod 3 lze nahradit
zárukou 3. osoby do předem stanoveného limitu (klasické ručitelství nedoporučujeme). Osobním bankrotem dlužníků zůstává
vybavení domácnosti a důstojný život po dobu průběhu Osobního bankrotu.
Výhody:
1) Konce exekutorů a vymahačů
2) Po 5 letech prominutí zbytku všech dluhů
3) Profesionální vypracování oddlužení se 100% úspěšností

C – Pomoc osobám, které mají v domácnosti (rodině) dlužníka. Respektive sídlo firmy ve vlastní nemovitosti
Máte dlužníka v bytě nebo firmu ve Vaší nemovitosti? Poradíme Vám, jak zajistit majetek před exekutory.
(Tel. linky 840 111 339, 222 755 120). Poradenská činnost je zpoplatněna v místě smluvené konzultace. Je třeba si
uvědomit, že správné zajištění majetku mnohdy ušetří desítky až stovky tisíc a mnohatisícové náklady za vytýkací řízení.

D – Co vše může exekutor?
Vstoupit bez asistence policie, soudu do jakýchkoliv prostor, kde se domnívá, že může být majetek dlužníka. Vstupují bez Vaší
přítomnosti pomoci zámečníka. Exekutoři zabavují vše, kromě snubních prstenů, lůžka (sedačky, elektroniku – často i ledničku a pračku, nábytek, koberce, šperky, mohou i většinu oblečení).
Exekutor může dlužníkovi provést kdekoliv osobní kontrolu a zabavit jakékoliv dražší věci co u něj nalezne!
Co mít vždy na paměti: K prokazování majetku, který nepatří povinnému (dlužníkovi) nepostačuje paragon! Statistika
ukazuje, že 30% zabavených věcí a prodaných exekutory nepatřila dlužníkům.

E – Prodávejte včas majetek za maximální možné ceny
Agent007.cz je bezplatný bazarový, aukční, realitní a motoristický portál, který umožňuje prodej všeho nadbytečného ve Vaší
domácnosti nebo firmě. Je lepší prodávat dříve za maximální možnou cenu, než sledovat, jak exekutor prodává Váš majetek
za zlomek ceny s výsledkem stejně vysokého zadlužení i po samotné dražbě!
http://agent007.cz
Auta – http://auto.agent007.cz
č. 5/2011 – říjen

Bazar – http://bazar.agent007.cz
Reality – http://reality.agent007.cz

Aukce – http://aukce.agent007.cz
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TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ,
SHRNOVACÍ STĚNY a SHRNOVACÍ DVEŘE
pro Vás na zakázku vyrobí a namontuje

firma Jaromír Conearic – AC interiér
Na Zákopě 2, 779 00 Olomouc
Tel. 585 312 201, mob.: 775 588 250
Výhody čalounění dveří:
• úspora energie (zamezení úniku tepla z bytu, domu)
• odhlučnění (udržení si soukromí a odstranění hluku z vnějšího prostředí, např. provoz
výtahu, hlasitý hovor, hudba apod.)

Výhody shrnovacích stěn:
• rychlá a snadná manipulace
• možnost zvukové izolace
• uzávěr magnetický s madly nebo uzamykatelný s koulí

Výhody shrnovacích dveří:
• montují se do prostor, kde není místo pro klasické dveře

KUCHTÍKOVO OKÉNKO

Jablečný koláč i pro diabetiky
Těsto:
40 dkg hl. mouky
1 Hera
2 celá vejce
1 prášek do pečiva
6 pol. lžic vody2 dcl oleje

Ostatní:
vanilkový cukr
cukr krystal
mletá skořice
6 velkých jablek
dle chuti sekané ořechy, rozinky

Postup práce:
Ze všech přísad smícháme těsto (podobné lineckému). Těsto rozdělíme na 2 části, jednu vyválíme na velikost plechu
a vložíme na vymazaný plech s vyšším okrajem. Na těsto rozložíme nastrouhaná jablka, posypeme vanilkovým cukrem,
krystalovým cukrem, skořicí, ořechy, rozinkami a pokryjeme plátem vyváleným z druhé poloviny těsta. Diabetici pečou
bez použití cukru. Pečeme v předehřáté troubě na 180°C do růžova.
DOBROU CHUŤ!
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 30. 9. 2011.
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