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č. 5/2011 – říjen

Městský úřad Potštát
zve občany na

„Předvánoční dopoledne“
do nádvoří zámku
dne 17. 12. 2011 od 9.30 hodin
Vánoční píseň
Slyším – jak starý rok dny na kousíčky tříští
nový nás vítá na prahu
vidím
jak zlo se chechtá
a dobro blyští
když půlnoc sype květy z rukávu.
Kouzelná zář se v čarodějné stezce svléká
z barevných odstínů na město prší
a starý orloj tak těžkopádně tiká
každá vteřina do pohárů přání vrší.
Majetky
peníze
dnes nechme stranou
mysleme na všechny kteří strádají
jsme lidé
s láskou od Boha nám danou
„a Kapkou naděje – co štědrost netají.“
Pomozme tam
kde je to třeba
kde nemoc sebrala úsměvy dětem
podejme potřebným vodu
a chleba
šiřte dál víru
a lásku světem.
Připijme Zemi- září že žijeme na ní
vyslovte myšlenku
zvolněte krok
zavřete oči
lidé ustaraní
„a přejte si šťastný nový rok“.
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V 9.45 hodin vystoupení žáků ZŠ a MŠ
10.30 vystoupení chrámového sboru
Vánoční výstavka spojená s prodejem výrobků
Prodej medoviny a medových výrobků
Prodej vánočních stromků a kaprů na Lesní správě Potštát
v Lesní ulici od 9.00 do 11.00 hod.
Tradiční prodej domácí zabíjačky pana Františka Siladiho
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N A

J E D N Á N Í

P O Z V Á N Í
Z A S T U P I T E L S T V A

M Ě S T A

Starosta města Vás zve na 7. veřejné zasedání zastupitelů města Potštát,
které se bude konat 20. 12. 2011 v sále zámku v Potštátě.
Začátek v 16.30 hodin.

Usnesení
ze 6. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 18. 10. 2011
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)

5)

Kontrolu usnesení
Zprávu finančního výboru
Provedení zabezpečovacích prací na budově č. p. 33,
č. p. 34 v Potštátě
Informaci starosty města o probíhajícím jednání mezi
MO a obcemi dotčenými vojenským prostorem – možnost začlenění obce Luboměř p. Strážnou do správního
obvodu Města Potštát
Informaci starosty ve věci výpovědi z prac. poměru jednoho z učitelů ZŠ a MŠ Potštát

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 4 body
3) Rozpočtové opatření č.4/2011 ve výši příjmů i výdajů
1 983 010,- Kč
4) Program regenerace městské pam. zóny Potštát 2011 –
2017
5) Revokaci bodu č. 5 z 5. jednání ZM dne 30. 8. 2011–
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a práva provést stavbu kabelového vedení firmou ROTEKO Invest a. s.
6) Změnu rozsahu změny č. 5 Územního plánu města Potštát, a to vyloučení všech větrných elektráren
7) Revokaci bodu jednání č. 7 – finanční příspěvek na opravu věže kostela sv. Bartoloměje na Potštátě
8) Finanční dar Ŕímskokatolické církvi na opravu věže kostela sv. Bartoloměje na Potštátě ve výši 100 000,- Kč
a pověřuje starostu podepsáním darovací smlouvy.
9) Smlouvu s realitní kanceláří M+M o prodeji stavebních
míst v lokalitě „Modrá hvězda“ a pověřuje starostu města
podepsáním této smlouvy

10) Veřejnou vyhlášku na určení vlastnictví sousoší, soch
a křížů na Potštátsku
11) Finanční dar Sdružení místních samospráv a pověřuje
starostu podepsáním této darovací smlouvy
12) Žádost o převod pozemku p.č. 107/1 v k. ú. Kyžlířov
od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Potštát
13) Prodej části pozemku p.č. 205/12 v k.ú. Potštát – Město
14) Prodej pozemku p. č. 303 v k. ú. Potštát – Dolní Předměstí
15) Prodej části pozemku p.č. 769/1 v k.ú. Padesát Lánů
16) Záměr na prodej části pozemku p.č. 607/1 a p. č. st. 215
v k. ú. Potštát – Horní Předměstí
17) Záměr na prodej části pozemku p. č. 607/1 v k. ú. Potštát – Horní Předměstí
18) Záměr na prodej pozemku p. č. 676 v k. ú. Potštát – Horní Předměstí
19) Členy školské rady – Ing. Luboš Maršálek, MUDr. Karla
Hladíková, Mgr. Alena Otáhalová
20) Dofinancování mzdových prostředků pro ZŠ a MŠ Potštát na 2. pololetí roku 2011 ve výši 101 329,- Kč
21) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1699 v k. ú. Kovářov
u Potštátu
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1)

Finanční příspěvek na projektovou dokumentaci vodovodní přípojky v obci Boškov ve výši 1 000,- Kč

V Potštátě dne 19. 10. 2011
Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Otevírací doba městského úřadu o vánočních svátcích
23. 12. 2011 pátek
zavřeno
27. 12. 2011 úterý
7.00–11.30 12.30–15.00
28. 12. 2011 středa
7.00–11.30 12.30–16.30
29. 12. 2011–31. 12. 2011
zavřeno
stavební úřad bude od 23. do 31. 12. 2011 uzavřen
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POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ
Město Potštát informuje

V POTŠTÁTĚ VÍTALI NOVĚ NAROZENÁ MIMINKA
V sobotu 15. října se do obřadní síně Městského úřadu v Potštátě dostavili rodiče a prarodiče s nejmladšími občánky, aby mohli být slavnostně zapsáni do pamětní knihy města. Na začátku obřadu přítomným zarecitovaly a zazpívaly děti z mateřské školy a poté byly narozené děti matrikářkou představeny místostarostce Aleně Otáhalové.
Po jejím proslovu se všichni přítomní podepsali do pamětní knihy a rodiče převzali pro své děti zlatý přívěšek s monogramem, kytičku a pamětní list. Na závěr slavnostního dopoledne proběhlo fotografování miminek v kolébce.
Byly přivítány tyto děti: Šporánková Nela, Zlámalová Dominika, Janíček Ondřej, Žabka Jan, Holotíková Karolína.
Přejeme dětem a rodičům hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Základní umělecká škola, Potštát 36
si Vás dovoluje pozvat na

VÁ N O Č N Í KO N C E R T
účinkují: žáci, učitelé a soubory ZUŠ Potštát

Koncert se uskuteční ve středu 21. prosince 2011 v 18.30 hodin
v sálku ZUŠ Potštát
č. 5/2011 – říjen

strana 3

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ
Farní úřad v Potštátě informuje
*Pouť ke sv. Barboře v Padesáti Lánech
Již potřetí se sejdeme u kapličky sv. Barbory v Padesáti Lánech, tentokrát opravdu přímo v den svátku v neděli 4. 12.
ve 14:30 ke krátké pobožnosti, kterou povede P. Petr Utíkal,
kaplan. Všichni jste srdečně zváni.
*Roráty
V předvánočním čase se křesťané scházejí brzy ráno v kostele v tzv. rorátům, aby se lépe připravili na svátky narození
Pána Ježíše. V Potštátě se budeme scházet v době adventní,
tj. od 27. 11. ve středu a ve čtvrtek ráno v 6:40 v horním kostele Panny Marie. Zveme hlavně děti a jejich rodiče. Po bohoslužbě bude připraveno pro děti malé občerstvení. Vyučování
ve škole se stíhá. Nedělní mše svaté budou normálně v dolním farním kostele sv. Bartoloměje v 11:00.
*Předvánoční svátost smíření
Dobrou přípravou na Vánoce je také svatá zpověď. Všichni
křesťané jsou zváni, aby se smířili s Bohem i lidmi. V Potštátě bude mimořádná příležitost ke svátosti smíření ve středu
14. 12. od 16:30 do 17:30.

*Otvírání Betléma a mše svaté o Vánocích
Děti otevřou společně Betlém v sobotu 24. 12. ve 13:30
v kostele sv. Bartoloměje. Slavnostní mše svatá o Štědrém
dnu (24.12.) bude ve 22:00 v kostele sv. Bartoloměje. Bývá
dobrým zvykem od 21:30 zpívat v kostele koledy a po mši
svaté u vánočního stromu na náměstí. K tomu Vás zve chrámový sbor v Potštátě, který bude při slavnostní mši svaté také
zpívat. V neděli na Boží hod Vánoční i v pondělí „na Štěpána“
a stejně tak i v neděli na Nový rok budou slavnostní mše svaté
vždy v 11:00 ve farním kostele sv. Bartoloměje. Ostatní bohoslužby mezi svátky budou zveřejněny na dveřích kostela.
*Živý Betlém
Vzhledem k organizačním náročnostem o letošních svátcích
v Potštátě nebude. Nechcete-li si nechat ujít tuto krásnou tradici, můžete si udělat výlet do Drahotuš na náměstí v pondělí
"na Štěpána" 26. 12. v 15:00 nebo do Partutovic u OÚ předběžně ve středu 28. 12. v 15:00 (konkrétní informace budou
až během adventu).
*Věž kostela a její financování

OPRAVA STŘECHY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V POTŠTÁTĚ 2010/11
Celkové náklady činí téměř 2,5 mil Kč
Návštěvami v domech proběhla v květnu 2011 veřejná sbírka, která ještě do 20. 12. 2011 pokračuje formou pokladničky
na MěÚ Potštát. Pro přehled uvádím rozpočet prací v obou letech, způsoby úhrad a stav dluhu.
Údaje uváděny pro zjednodušení v tis. Kč
2010: cena 741 z toho
klempíři:
18
tesaři:
303
folie:
14
nátěry:
26
lešení:
138
ostatní práce: 89
DPH:
124
rež. náklady:
29
Uhrazeno:
bezúročná půjčka jiné farnosti
bezúročná půjčka soukr.osoby AO
státní přísp. na obnovu a MěÚ Potštát
z vlastních sbírek a darů farnosti

krytina Cu:
751
ost. práce:
27
Hromosvod:
39
DPH:
293
rež. náklady:
69
(mimo tuto cenu byl zhotoven nový vrcholový kříž v ceně
15.000Kč)
Uhrazeno:
příspěvek AO (arcibiskupství)
100
příspěvek KÚ pam. péče
300
z vlastních sbírek a darů farnosti
506
z veřejné sbírky během května 2011
92
tj. celkem 998

150
200
200
191

Cena za rok 2010 byla tedy celá uhrazena a to do 2/2011
2011: cena 1.756 z toho
klempíři:
72
tesaři:
319
folie:
19
nátěry:
18
lešení:
149

Předpokládané úhrady do konce roku 2011:
příspěvek MěÚ Potštát
100
pokladnička na MěÚ
cca 50
z vlastních sbírek a darů farnosti
100
tj. celkem 250
Neuhrazenou (dlužnou) částku 508.000 Kč bychom bez penále potřebovali uhradit během 1. pol. roku 2012. A pak už
jen 2 půjčky v celkové výši 350.000 Kč. Budeme vděčni
za každou pomoc; ať už přes pokladničku na MěÚ Potštát,
formou daru farnosti (potvrzení o daru lze vystavit) či jakkoliv
jinak.
Děkuji všem; i z okolních farností, kteří nám doposud pomohli
jakoukoliv finanční částkou.
P. Radomír Šidleja, administrátor exc. farnosti
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Základní škola a mateřská škola Potštát

BESEDA S PANÍ DOKTORKOU V MŠ NA POTŠTÁTĚ
V rámci našeho týdenního tématu Zdravý x nemocný, jsme poprosili paní doktorku MUDr. Hladíkovou, aby za námi přišla do školky, povyprávěla nám o své práci a děti tak trochu ztratily strach z bílého pláště. Paní doktorka naše pozvání
přijala a po krátkém představení začala děti seznamovat s obsahem své doktorské tašky. Nechala tyto věci mezi zvědavými dětmi kolovat a těm, kteří měli odvahu a bylo jich skutečně dost, změřila tlak a poslechla srdíčko. Také děti poučila
o důležitosti zdravé životosprávy, jak se správně oblékat a také o bezpečnosti při hrách. Dozvěděli jsme se, proč je pro
nás všechny důležité očkování, a že do nosu a uší nepatří žádné hračky! Děti se s paní doktorkou rozloučily písničkou
a slíbily, že se nebudou bát přijít na prohlídku. Touto cestou bychom také rádi paní doktorce poděkovali za poučnou
besedu!
Za kolektiv MŠ Mgr. Stískalová Ivana

BESEDY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ
Dne 17. 10. 2011 se žáci 2. stupně zúčastnili besedy s názvem „Řekni drogám NE“. Akce se konala v Hranicích v Divadle Stará střelnice.
V úvodu zhlédli žáci dokumentární film o různých drogách,
legálních i nelegálních, o nebezpečích s nimi spojenými. Následovala beseda se sexuologem Jaroslavem Zvěřinou a lékařem Jiřím Preslem, odborníkem přes drogy. Oba upozornili
žáky na důležité informace ohledně zákona o drogách, jejich
držení, o počátku sexuálního života mládeže a nebezpečí pohlavních nemocí.

Druhá beseda se konala v naší škole dne 10. 11. 2011. Pro žáky
2. stupně si ji připravila p. Anna Stojanová z Národní sítě podpory
zdraví v Přerově.
Tématem besedy byl virus HIV a onemocnění AIDS. Přednášející
nejdříve žákům vysvětlila rozdíl mezi těmito pojmy, poté následovaly informace o možnostech nákazy tímto virem. Uvedla také situace, kdy se člověk nakazit nemůže. Upozornila žáky na důležitost
ochrany před nákazou virem HIV i s názornou ukázkou.
Obě tyto besedy přispěly k prevenci rizikového chování našich žáků.
Mgr. Taťána Parmová

ZŠ a MŠ Potštát zve veřejnost na

Vánoční ladění
Hoďte předvánoční spěch za hlavu a přijďte si poslechnout
naše děti, posedět a popovídat,
dne 17. 12. 2011 v 15,00 hodin v tělocvičně školy.

Malé občerstvení zajištěno, prodej vánočních výrobků.

č. 5/2011 – říjen

Vstupné dobrovolné.
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DEN V PRAZE
Dne 19. října se žáci druhého stupně ZŠ Potštát spolu s učiteli
vydali do hlavního města na komentovanou prohlídku pamětihodností Prahy.
Na hlavním nádraží na nás čekala paní průvodkyně, která nám
po celou dobu zajímavě komentovala jednotlivé památky
a dozvěděli jsme se od ní mnoho zajímavého z naší historie.
Naše šestihodinová „procházka“ začala na Václavském náměstí, pokračovala k Valdštejnským zahradám a Senátu. Dále
jsme prošli Královskou zahradou k Pražskému hradu, kde
jsme si prohlédli i některé interiéry. Delší zastávku jsme měli
v katedrále sv. Víta. Zlatou uličkou, kolem věže Daliborky jsme

se dostali na Nerudovu ulici, kterou jsme prošli a dostali se
na Malostranské náměstí. Tam si děti „konečně“ mohly zajít
k McDonaldovi na hamburgery. Posíleni jsme pokračovali
přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde jsme stihli
odbíjení orloje v 16.00. Zde také naše prohlídka skončila. Odtud jsme potom došli na vlakové nádraží, kde si děti koupily
nějaké drobnosti domů a rozjeli jsme se zpátky na Moravu.
Všem se nám prohlídka Prahy velmi líbila, jen si příště musíme „objednat“ i hezké počasí.
Mgr. M. Jeřábková, ZŠ Potštát

VÝLOV RYBNÍKA NA HEŘMÁNKÁCH
Na čtvrtek 20. 10. budou děti 1. stupně jistě dlouho vzpomínat. Mohly se totiž se svými učitelkami opět účastnit letošního výlovu rybníka. Třebaže hlásili na celý den déšť, Sv. Petru se nás zželelo a seslal nám počasí naprosto ideální. Děti
pozorovaly vše od začátku až po samotný výlov ryb do kádí a udiveně sledovaly těžkou práci rybářů. Velký zážitek měly,
když viděly uvízlého rybáře v bahně, když na ně z kádě vykukoval osmikilový amur, když mohly sledovat prodej živých
kaprů, …prostě zajímalo je všechno, co k takovému výlovu patří.
Velký dík patří pracovníkům VLS panu Kelnarovi a panu Kovárovi, kteří zorganizovali tuto zdařilou akci. Těšíme se na příští setkání.
Mgr. Martina Hollasová
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HALLOWEENSKÁ PÁRTY
Protože tato pěkná akce už se letos konala potřetí, věděly
všechny děti, co je čeká. Přesto se však dočkaly překvapení,
ale o tom později.
V pondělí 31. 10. se všichni sešli ve školní družině už po vyučování a společnými silami dlabali a následně zdobili dýně.
Vznikly moc hezké „obličeje“ – strašidelné i veselé, barevné
či ponuré, které pak byly přeneseny na školní nádvoří. Děti se
převlékly za strašidelné masky, zapálily svíčky v nachystaných
ozdobených dýních a vydaly se průvodem na náměstí. Při
zpáteční cestě to někteří odvážní brali přes hřbitov, aby dosta-

li tu správnou strašidelnou náladu. A to nebyl zdaleka konec
strašení. Ve škole na ně totiž čekala stezka odvahy – a to bylo
to překvapení. Děti musely zvládnout nelehkou „trasu“ osvícenou jen blikajícími plamínky svícínků, ale všichni nakonec
došli k cíli a získali zaslouženou sladkost. Následovala halloweenská diskotéka, na které se ještě všichni pořádně vyřádili.
Zbývá mi poděkovat všem maminkám, které byly nápomocny
při organizaci a také za sladké občerstvení, které upekly.
Mgr. Martina Hollasová

DRAKIÁDA
Třebaže s malým zpožděním, ale o to s větším nadšením se děti se svými rodiči sešly na každoroční akci za školou s názvem Drakiáda. Maminky ze SRPŠ pro ně připravily i různé soutěže – např. slalom nebo přenášení drátěnek do obručí,
ale hlavně se „bojovalo“ o: nejvýše letícího draka, nejdéle letícího draka, o nejhezčího doma vyrobeného draka a nejstaršího draka. Nejlepší obdrželi krásné medaile. Odměněny byly ale všechny děti, dostávaly perníkové dráčky, které upekly
maminky.
Na Drakiádě samozřejmě nechybělo ani občerstvení pro malé i velké, takže nikomu nebyla i přes chladné počasí zima.
Děkujeme našemu SRPŠ za hezké odpoledne.
Mgr. Martina Hollasová
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PUTOVÁNÍ ZA LESNÍM SKŘÍTKEM

Zaměření naší školky na ekologickou výchovu propojujeme všemi činnostmi, a protože je to oblíbené téma dětí, připravili jsme pro ně týden s názvem Putování za Lesním skřítkem. Děti se seznamovaly s druhy stromů, třídily větvičky
na listnaté a jehličnaté, hrály si s přírodninami, které nasbíraly, otiskovaly listy a malovaly Lesní skřítky podle své fantazie. Učili jsme se skladbičku Tancovala veveřička, poslouchali písničky z CD o zvířátkách a zpívali je u klavíru. Společně
jsme si vyrobili skřítka, který každý den nosil dopis a pozdrav z lesa od zvířátek, jež se staly motivací celého dne. Hráli
jsme s ježkem pohybovou hru a počítali kaštany. S mravenci jsme si hráli na mraveniště a cvičili s tyčemi. Se sovou jsme
nalepovali písmenka a Lesní skřítek nám připravil také překážkovou dráhu a spoustu soutěží. Četli jsme si knížku Příhody
veverky Zrzečky a o skřítku Kořínkovi. Také jsme si povídali u obrázků o podzimu, nalepovali na hříbek přírodniny a svoje
skřítky malovali akvarelovými pastelkami. Ve skupinkách děti počítaly lístky ze stromů, vymýšlely jména pro skřítky a třídily podzimní plody. Učili jsme se písničky i básničky o lesních zvířátkách a dětem se nejvíce líbila ta o ježkovi.
V návaznosti na celotýdenní projekt jsme dětem připravily překvapení, kdy při procházce podzimní přírodou děti našly
v lesíku spícího skřítka. Nejdříve se některé děti trošičku polekaly, ale když vousatý mužíček v klobouku s listím, pláštěm
a náhrdelníkem ze šišek a kaštanů děti přivítal ve svém království, zbavily se ostychu a začaly si s ním povídat. Odpovídaly na otázky co do lesa patří a nepatří, jak les chráníme a které jeho obyvatele už poznáme. Skřítek si pro nás připravil
hádanky, poznávali jsme větvičky stromů a na oplátku jsme skřítkovi zatancovali a zazpívali. Každý za odměnu dostal
lízátko s kytičkou a na rozloučenou jsme skřítkovi za zpěvu písničky Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad všichni
nanosili podzimní listí, aby mu v zimě nebylo chladno a hřála jej postýlka. Dětem se překvapení moc líbilo a dlouho si
o něm povídaly. Loučení s podzimem se nám opravdu vydařilo!
Za kolektiv MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

Místní knihovna zve děti dne 6. 12. 2011 ve 13,00 hodin
do knihovny na

,,Mikulášskou nadílku“
Pro děti je připravena tombola a občerstvení

strana 8

č. 5/2011 – říjen

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ

MLADÍ HASIČI – SKVĚLE REPREZENTUJÍ POTŠTÁT
Soutěžní rok začal 28. května v Hranicích a skončil 1. října
v Přestavlkách závodem požárnické všestrannosti.
Celkem jsme se zůčastnili 11 závodů v Drahotuších, Opatovicích, Paršovicích, Pavlovicích, Radslavicích, Partutovicích,
Soběchlebích, Olšovci, Oseku n/Beč. a Stříteži n/L. Poprvé jsme soutěžili na „Bochořské sově“, což je noční závod
za umělého osvětlení. Na fotografii jsou zachyceny naše poháry za rok 2011.
V celkovém hodnocení Velké ceny OSH Přerov se starší družstvo umístilo na 7. místě a mladší družstvo také na 7. místě.
Všem jim patří poděkování za to, že se o Potštátských
mladých hasičích ví
Sestavy družstev:
MLADŠÍ:
koš:
Sára Kocjanová, Julie Němcová
béčka:
Tereza Polachová, Dominika Polachová
rozdělovač: Natálie Němcová
levý proud: Ondřej Orgoň
pravý proud: Klaudie Faxová
STARŠÍ:
strojník:
Vladimír Maňák
č. 5/2011 – říjen

koš:
Filip Boudný, Jan Novobilský
savice:
Dominik Dokoupil
béčka:
Lukáš Swaczyna
rozdělovač: Martin Vaněk
levý proud: Michal Bulej
pravý proud: Martin Maňák
Na závodu požárnické všestrannosti v Přestavlkách se starší
družstvo umístilo na krásném třetím místě ze 32 soutěžních
družstev a zaslouženě si tak vezlo domů další pohár. Mladšímu družstvu se vedlo také dobře a skončilo na 5. místě ze 22
soutěžních družstev. V tomto závodě hlídky měly několik úkolů:
střelbu ze vzduchovky, vázání uzlů, překonání překážky na laně,
zdravovědu, požární značky a znalost hasebních látek. Opravdu
jsme se poctivě připravovali a jde vidět, že snaha bývá oceněna.
Pro trénink je hasiči využíváno fotbalové hřiště, v zimních měsících pak tělocvična základní školy.
Požární sport je kolektivní a pokud něco pokazí jeden, je to, jako
by to pokazili všichni. Děláme ho ale pro zábavu a to, že se nám
podaří vyhrát nějaký pohár je krásná odměna za naši snahu.Za
tímto snažením je ukryta celá řada lidí, kteří mladé hasiče v Potštátě podporují a pomáhají jim a není třeba psát jejich jména, oni
vědí sami… a těm všem patří „díky“.
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PODZIMNÍ POHÁR MLÁDEŽE V LOVU RYB UDICÍ
V sobotu 10. 9. 2011 se uskutečnil „Podzimní pohár mládeže v lovu ryb udicí“, který se konal na dobře zarybněném
chovném rybníku Dolní Heřmánky. Na rybníku hospodaří
Vojenské lesy a statky s.p., divize Lipník nad Bečvou, které
uspořádaly tuto akci společně s místní organizací Českého rybářského svazu Hranice a Rybářským kroužkem při Základní
škole a mateřské škole Potštát.
Ráno při prezenci se přehnala nad rybníkem drobná dešťová přeháňka, které nadělala vrásky hlavně pořadatelům, ale
ne nadšeným závodníkům. Naštěstí brzo přešla a počasí se
umoudřilo. Do závodu se přihlásilo celkem 21 závodníků,
z toho 6 dívek. Je potěšující, že se do závodu přihlásili závodníci i z dalších obcí sousedících s Vojenským újezdem Libavá
např. z Vítkova, z Domašova nad Bystřicí a Moravského Berouna. Nejmladší závodnicí byla sedmiletá Kamila Bartošová.
Při ranním nástupu proběhlo seznámení s pravidly a organizací závodu. Po rozchodu na místa byl závod zahájen.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – děti od 6 do 13 let a mládež
od 14 do 16 let. Účastníci závodu také bojovali o čestné uznání
za největší ulovenou rybu v jednotlivých kategoriích a v neposlední řadě také o „Pohár pro absolutního vítěze“, který do závodu věnovaly Vojenské lesy a statky s.p., divize Lipník nad Bečvou.
Dodržování pravidel kontrolovala a měření úlovků prováděla komise rozhodčích, složená převážně z členů rybářské stráže místní organizace Českého rybářského svaz Hranice.
Na začátku závodu byly záběry ryb pouze sporadické, a to
z důvodu nezvykle velké aktivity na břehu, ale později taktizování jednotlivých závodníků začalo nést ovoce. Mezi nejčastěji lovené ryby patřily plotice, cejni, okouni a samozřejmě také
kapři. Po dvou hodinách bylo ukončeno prví kolo závodu. Pro
závodníky byla připravena svačinka a balíček od Vojenských
lesů a statků. Při „taktické poradě“ se jednotliví závodníci
rychle posilnili a honem zpět k vodě. Po dalších dvou hodinách bylo rybářské klání ukončeno.
strana 10

No a jak to dopadlo?
V mladší kategorii od 6 do13 let zvítězil Matěj Andrš (Hranice) se ziskem 504 bodů za 22 ulovených ryb. Na druhém místě se umístil Tomáš Rypar (Hranice) se 284 bodů za 17 ulovených ryb a na místě třetím se umístil Daniel Ševčík (Hranice)
se 169 body za 9 ulovených ryb. Čestné uznání za největší
ulovenou rybu získal David Machala (Vítkov) za úlovek kapra
o délce 56 cm. Ve starší kategorii od 14 do 16 let se nejlépe
umístil Nikolas Ševčík (Hranice) se 177 body za 7 ulovených
ryb. Místo druhé obsadil Josef Bartoš (Potštát) se 107 body
za 5 ulovených ryb a místo třetí obsadil Milan Buržák (Potštát) se 74 body za 3 ulovené ryby. Čestné uznání za největší
ulovenou rybu získal Milan Buržák (Potštát) za úlovek cejna
velkého o délce 39 cm. Absolutním vítězem se stal dvanáctiletý Matěj Andrš (Hranice) s úlovkem 22 ryb o celkové délce
504 cm. Jak už to tak při závodech chodí, sedm závodníků
nechytilo ani „šupinu“, ale ani tito neodešli s prázdnou, od pořadatelů obdrželi drobný dárek za snahu.
Závodníci celkem ulovili 76 kusů ryb o celkové délce 1686 cm.
Po předání hodnotných cen, které věnovala do závodu místní organizace Českého rybářského svazu Hranice a přispěla
i místní organizace Českého rybářského svazu Vítkov, se organizátoři s mladými rybáři rozloučili a nad hladinou rybníka
se rozlehl bouřlivý rybářský pozdrav „Petrův zdar“. S tím se
účastníci závodu rozešli bohatší o nové zážitky a zkušenosti.
Spokojeni odcházeli i vedoucí jednotlivých rybářských kroužků, že jejich svěřenci nezklamali.
Místo poděkování:
Všichni pořadatelé, kteří se na zdaru této pěkné akce podíleli,
si odnášejí příjemný hřejivý pocit, že umožnili dětem a mládeži aktivně strávit příjemný den v krásné přírodě.
Ing. Miroslav Pazlar
č. 5/2011 – říjen
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VZÁCNÉ SBÍRKY V ZÁMKU V POTŠTÁTĚ
OD POLDI NEUSSER – UČITELKA Z POTŠTÁTU – DAS SCHLOSSMUSEUM IN BODENSTADT –
Heimatbuch Vydal Hans Jordán 1984 D Trebur 1
Kniha o domově – Zámecké muzeum v Potštátě – Irena Kršková – překlad z němčiny 25. 10. 2011
Každoročně prohlížejí mnohé výukové ústavy, vědci a vysoce
postavené osobnosti pozoruhodnosti zámeckého muzea sourozeneckých hrabat Siegmunda (zemřel 6. 9. 1936) a Dr. Maria Desfours – Walderode v Potštátě.
Zámek ležel uprostřed města a vypadal spíše jako obytný
blok, než by se podobal zámku; jen park, který jej obepínal
a vysoká zeď, která jej uzavírala zvenčí, mu udávaly feudální
vzhled.
Proto bylo překvapení návštěvníků o to větší, když se v 1. poschodí otevřely dveře,
až do posledních koutů naplněných, muzejních sálů.
Se sběrem začal dědeček hraběnky Dr. Maria Desfours – Walderode, která byla činná jako lékařka. Zemřela 13. 3. 1963.
Na jeho českých panstvích se nacházelo hodně zkamenělin,
hlavně trilobitů, (řecky Dreilapper, kteří patří zeměpisně, historicky k vymřelé, nejstarší skupině raků, těl podél a napříč trojitě rozčleněných. Hrabě Arthur D.-W., otec hraběnky Maria
D.-W. sesbíral, na svých třech cestách po všech dílech a koutech Země, nejcennější poklady všeho vědění a pozoruhodností.
1. místnost byla knihovna, která měla otáčivé zdi. Člověk se
pak mohl zneviditelnit a uzavřít před ostatním světem, a ponořit se do díla. Jistě bylo zcela nemožné v krátkém čase
prohlédnout nejmenší díl těchto pokladů. Vedle umělecky
ztvárněných, ručně psaných knih pilného mnicha, neohrabač. 5/2011 – říjen

ného prvotisku Gutenbergova, až po přepychový ruční papír,
bylo zde vše zastoupeno. Vedle děl na pergamenu vázaných
ve vepřové kůži, zde ležely zázračná díla z Číny a Japonska
na hedvábném papíře a mnohé další nepřehlédnutelné pro
přátele knih. Člověk zde viděl rukopis Kolumba, Husa, Kalvína, Goetheho, Schillera, Napoleona, Bedřicha Velkého, Nietscheho ad. Od Marie Terezie až po císaře Franze Josefa I.
Z Rakouska zde byly, často zvlášť špatně čitelné, rukopisy.
V hudební místnosti jsme mohli vidět nástroje, které začínaly řeckými pasteveckými píšťalami, poplašnými a válečnými
bubny divokých národů až po umělecké evropské nástroje
a končily cenným křídlem s klávesami z perleti
Obrazová galerie skrývala obrazy všech škol, ponejvíce
v cenných originálech, tak přišly k svému uznání i nejmodernější umělci.
V přírodopisném sále jste mohli vidět nespočetné druhy ptactva; od nejmenších kolibříků s jejich duhově barevným třpytícím
se peřím, přes nejnádhernější papoušky až po orla královského,
který hnízdí v Krašu a Alpách. Kožešiny od ledního medvěda
z polárních oblastí, lva, krále pouště, vycpaniny, tak jako zobrazení až po plcha, půvabného obyvatele karpatsko-ruských lesů.
Motýli ve všech velikostech, tak jako brouci a mořská zvířena,
ptačí kostry, zvláště pštrosa, ptačí vejce ze všech světadílů,
kostry čtvernožců, nejvzácnější paroží, které upoutalo myslivcův zrak, se nabízely návštěvníkovi.
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V místnosti s porcelánem se nemohl člověk lehce odloučit.
V rozích stály japonské vázy o výšce muže a ve skříních umělecká díla z Míšně a Karlových Varů, nejnádhernější mísy, tenké jako dech, z Orientu a Číny, ze kterých usrkovaly vznešené
dámy zelený čaj.
Místnost se zbrojí ukrývala zbraně všech dob a zemí. Vedle
šípu a luku trpasličích národů Afriky byla vidět středověká
zbroj, od nemotorných předovek k nejmodernější zbrani a nejnovějších honebních pušek, které mohly nadchnout každého

lesníka, bylo zde vše zastoupeno. V této místnosti stály těžké
železné válečné podkladnice, s podle určitého klíče s velkou
trpělivostí otevíratelnými zámky, jejichž vnitřní prostor byl,
vzhledem k jejích velikosti, značně malý.
Další místnost skrývala koberce z Persie a zbytku Orientu
a Balkánu, nesmazatelných barev a nádherných vzorů. Stěny zdobily gobelíny francouzských a flanderských dílen, také
krajkářství nemohlo být opomenuto, dámám zářily oči plné
obdivu.

HRAD PUCHART DEVASTOVANÝ
Zbytky hradu Puchart nedaleko osady Boňkov snad netřeba
blíže připomínat. Detailně se touto zříceninou zabýval Ivan
Krška ve svém sborníkovém příspěvku publikovaném ve Sborníku Státního okresního archivu v Henčlově vydaného v roce
2004. Co ovšem Krška nezmínil, je současný stav zříceniny.
První písemná zmínka o jeho chátrání pochází z roku 1406,
kdy se v Knihách půhonných a nálezových zemského práva na Moravě uvádí „Hradisko tvrz pustá“. Nelze se tedy divit vysoké torzovitosti zdiva. Celý areál navíc postihly četné
výkopy, které pro svou povahu nemůžeme označit pojmem
„archeologické“. První „výzkumy“ zmiňuje již na přelomu 18.
a 19. století Josef Heřman Agapit Gallaš, rodák a lékař z Hranic na Moravě. Konal četné výlety po okolí Potštátu, neboť se
zajímal o mlýny. Tak spatřil i Kamenný mlýn, dnešní hospodu
U Tlustého Jana. Dokonce se vydrápal na Puchart a zapsal si:
„…spatřiv cosi čtverhranné, široké baště podobného, o čemž
můj průvodce pravil, že kdysi místo to zámecká kuchyně byla,
neboť prý zde, před několika léty, vidlí a jiní kuchyňští nástroje
nalezeni byli.“ O další exkavaci jsme zpraveni až z doby druhé
světové války, kdy majitel potštátského panství, Kuno Desfours Walderode, nechal hrad opět prozkoumat. Obě uváděné
zmínky publikoval Krška ve výše zmíněné sborníkové stati.
Bylo by jistě vhodné zjistit, co se stalo s nálezy popisované
Gallašem, ke kterým jistě došlo i během válečných průzkumů.
Ze starých fotografií zámku ani ze soupisu mobiliáře se o tomto nic nedozvídáme.

Nejspíš se též nedozvíme, kde skončily všechny předměty získané při současné činnosti. Hradní zřícenina pro četné jámy
a vyhloubené rýhy začíná připomínat spíše frontovou linii,
nežli památku chráněnou zákonem. Během roku kryje zbytky
zdiva zelený porost, který nyní zmizel a nemilosrdně odhalil
výše zmíněné dolování. Autor článku během povrchového
průzkumu v listopadu 2011 jen posbíral několik střepů z navršené hlíny v sousedství jednoho kráteru. Tyto střepy jsou
nyní očištěny a budou předány na zámek Potštát, kde se připravuje nová muzejní expozice. Bylo by velmi vhodné, aby tak
učinili i případní „archeologové“, kteří na Puchartě kopali. Pokud někdo z čtenářů touží po nálezu pokladu, pak vězte, že
na Puchartě se žádný nenachází. Hrad sám o sobě představuje největší poklad, a to jak ve své přitažlivosti pro turisty, tak
po stránce vývoje fortifikací. Hradu nejlépe prospějeme, pokud jej přestaneme jakýmkoliv způsobem destruovat. To ale
neznamená, že se o hrad nelze zajímat. Velké možnosti nabízí
nedestruktivní způsoby výzkumu. Milí čtenáři, archeologie se
dnes neděje výhradně pomocí krumpáče a lopaty. Člověk pozorující archeology při práci si často neuvědomí, kolik hodin
práce s literaturou, archivními materiály, pozorování v terénu
a podobné činnosti se za každým výzkumem skrývá. Nikoliv
krumpáčem, ale fotoaparátem a poznatky všeho druhu sepsanými na papír může každý z badatelů přispět k poznání Puchartu nejvíce.
Jiří Doupal

KUCHTÍKOVO OKÉNKO

Rychlý moučník
Suroviny:
23 dkg moučkového cukru
30 dkg polohrubé mouky
3 celá vejce
3 dcl mléka
1 a půl dcl oleje

Ostatní:
2 vanil. cukry
1 prášek do pečiva
3 pol. lžíce kakaa
3 pol. lžíce rumu

Postup práce:
Ze surovin připravíme těsto, nalijeme na vymazaný a vysypaný plech,
povrch těsta posypeme ořechy a jablky. Pečeme v předehřáté troubě na 180°C.
Po vychladnutí polijeme cik cak rozehřátou čokoládou.
Na posypání sekané ořechy (množství dle chuti), 2 velká strouhaná jablka, čokoláda na vaření.
DOBROU CHUŤ!
Omlouváme se čtenářům receptu z minulého čísla Potštátských listů, kdy došlo k tiskařské chybě.
Do receptu „Jablkový koláč i pro diabetiky“ nepatří 2 dcl oleje, pouze tuk Hera.
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