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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 8. veřejné zasedání zastupitelů města Potštát,
které se bude konat 21. 2. 2012 v sále zámku v Potštátě.
Začátek v 16.30 hodin.

Usnesení
ze 7. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 20. 12. 2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky p. Maršálkovou
2) Kontrolu usnesení
3) Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Potštát za rok
2010/2011
4) Vyúčtování finančního příspěvku dětského domova
EMANUEL Stará Ves
5) Možnost zvýšení nájemného v obecních bytech o 30–35%
6) Informace p. starosty o průběhu realizace napojení vodovodu z Hranic na Potštát

11)
12)

13)

14)
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 1 bod
3) Rozpočtové opatření č.5/2011 ve výši příjmů i výdajů
796 994,43 Kč
4) Návrh rozpočtu pro rok 2012
5) Doplatek úroků za rekonstrukci kotelny v ZŠ a MŠ Potštát
firmě AXIA Jan Svatoň ve výši 240 240,70 Kč
6) OZV č.6/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, s účinností od 1. 1. 2012
7) Termíny jednání Zastupitelstva města Potštát pro rok 2012
8) Plán práce na rok 2012 s doplněním u bodu č.3 – realizace
hřiště
9) Změny Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Hranicko a pověřuje starostu města podepsat tyto
stanovy
10) Žádost VLS ČR s.p. o zřízení věcného břemene na po-
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

zemku p.č. 952 v k.ú. Potštát – Město a pověřuje starostu
podepsat tuto smlouvu
Záměr na prodej domu č.p. 31 a č.p. 32 v Potštátě,
Bočkovo nám. a domu č.p. 39 v Kyžlířově
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s právem provést stavbu s firmou OSTWIND CZ s.r.o.
a pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu
Schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro Hospic
na Svatém Kopečku a pověřuje starostu k uzavření darovací smlouvy
Prodej části pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Potštát – Horní
Předměstí
Prodej části pozemku p.č. 1699 v k.ú. Kovářov u Potštátu
Prodej části pozemku p.č. 607/1 a p.č. st. 215 v k.ú.
Potštát – Horní Předměstí
Záměr na prodej pozemku p.č. 368/1 a 369/1 v k.ú.
Potštát – Město
Záměr na prodej pozemku p.č. 907 v k.ú. Boškov
Záměr na prodej části pozemku p.č. 609 a pozemku p.č.
20/2 v k.ú. Potštát – Horní Předměstí
Záměr na prodej pozemku p.č. 1074 v k.ú. Boškov – Kouty
Smlouvu o dílo s firmou ASA Expert a.s. na vypracování
projektové dokumentace pro žádost o dotaci z OPŽP/PO3
na zateplení a výměnu oken v ZŠ a MŠ Potštát a pověřuje
starostu podepsat smlouvu s touto firmou

Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Žádost firmy ROTEKO Invest a.s. o revokaci části usnesení
z 6. jednání ZM Potštát dne 18. 10. 2011 – bodu č.6
2) Smlouvu o spolupráci s fy ROTEKO Invest.a.s.
3) Finanční dar Hospici na Svatém Kopečku ve výši 5 000,- Kč
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4) Prodej pozemku p.č. 676 v k.ú. Potštát – Horní Předměstí
5) Záměr na prodej části pozemku p.č. 221/1 v k.ú. Kovářov
u Potštátu

Místostarostovi města:
1) Zajistit legislativní podklady potřebné k navýšení nájemného v obecních bytech

Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
Starostovi města :
1) Projednat prodej pozemku p.č. 1074 v k.ú. Boškov – Kouty
s vlastníky sousedních pozemků

V Potštátě dne 21. 12. 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
BYTOVÁ SPRÁVA
Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2011
předpis nájmu
vybráno
celkový dluh na nájmu

1.250 666,1.108 301,142 365,-

• dluhy na nájemném jsou vymáhány prostřednictvím
soudu
• jeden dlužník na nájemném již byl soudně vystěhován
• na jednoho dlužníka je podán návrh na vyklizení bytu
a úhrady dluhu
• ostatním dlužníkům byly zaslány upomínky
PŘEHLED OPRAV A NÁKLADŮ
čp. oprava
8 nová kuchyňská linka
8 nový sporák
8 nový odsavač
47 nové lino
171 oprava čerpadel ČOV
171 nový kotel
47 nová okna
23 výměna bojleru
32 výměna bojleru

částka v Kč
7 190
6 764
2 539
7 800
15 504
22 565
19 769
11 200
8 639

120
23
23
23
23
18
18
23
39
120
23
23
32
171
32
18
39
18
18
120

oprava ČOV
oprava vody
pročištění odpadu
oprava vodoinstlace – byty
obklady koupelen
nový sporák
oprava splachovače
oprava střechy
nová kuchyňská linka
oprava střechy
oprava topení
oprava rozvodů v domě
výměna bojleru
výměna vany + dveří
nový sporák
oprava střechy
oprava vody
oprava fasády
výměna bojleru
výměna oken

7 196
1 267
1 595
217 033
78 983
5 064
1 243
40 651
13 745
3 231
30 717
201 170
8 638
12 410
4 565
10 278
7 463
20 394
8 663
25 520

celkové náklady na opravy rok 2011

801 796

Upozorňujeme občany,
že poplatky za domovní odpad pro rok 2012, podle OZV 6/2011, je povinen každý občan zaplatit do 31. 3. 2012.
Popelnice je třeba označit novými známkami, které obdržíte po zaplacení poplatků.
Do 31. 1. 2012 bude svoz zajištěn známkami za rok 2011, od února bude vyvezen komunální odpad jen z nádob
označených známkou na rok 2012.

Diakonie Broumov zaslala dopis s poděkováním všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc
při podzimní akci sběru použitého ošacení.
Děkovný dopis je umístěn ve vývěsní skříňce u městského úřadu.
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Český Ježíšek
Pokus o rekord – vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi
Letos již podruhé se dne 9. 12. 2011 na Potštátském náměstí sešlo i přes nepřízeň
počasí bezmála 200 zájemců o překonání rekordu při vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi. Balónky byly rozdávány na zámku a na pokyn herce Václava Vydry
prostřednictvím rádia Impuls byly v 15:15 na náměstí vypuštěny.
Věříme, že se sejdeme za rok znovu.
Děkujeme všem za podporu této akce.
Knihovna Potštát

KLUB „KUDY Z NUDY“
Členové klubu „Kudy z nudy“ přejí všem spoluobčanům
pohodový a úspěšný celý letošní rok.
Tento klub založili mladí dobrovolníci, kteří chtějí svůj volný
čas věnovat kulturnímu a sportovnímu životu v naší obci,
chtějí pobavit všechny věkové kategorie, rozdávat radost
a spolu s vámi vytvářet poklidnou a přátelskou atmosféru.
Tímto chceme poděkovat všem, kteří naše akce navštíví,
protože svou účastí přispějí k jejich uskutečnění a super zábavě. Veškeré získané finance jsou obratem použity na uspořá-
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dání dalších aktivit, především pro děti. Proto vás také v loňském roce mohl navštívit např. Vinnetou se svou družinou
indiánů Topštatů, nebo Mikuláš, kterému zbylo i na dárky pro
místní děti, také jsme se setkali s legendami světové populární
hudby, jejichž vystoupení ze záhrobí sklidilo ohromný úspěch.
Všichni se společně těšíme na další zpestření obyčejných dní
a myslíme, že všichni jsou velice zapáleni pro to, aby zahnali
nudu, rozjasnili dětské tváře,pomohli všem kolem sebe
zvládat nepříjemné situace a brát život z té veselejší stránky.
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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
ZAMYŠLENÍ NAD BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY
Příští týden proběhne na naší škole zápis budoucích prvňáčků
– o něm se dočtete v příštím vydání Potštátských listů.
Já chci psát o tom, jakou obrovskou výhodu mají vaše děti.
Ve velkých městských školách bývají pořádány aktivní odpoledne pro budoucí prvňáčky z důvodu, aby si malý školák
zvykl na nové prostředí, nové paní učitelky a pokusil se napodobit školní práci. Proč tohle píšu? Protože tyto akce jsou u nás
zbytečné. Děti se v průběhu celé docházky do mateřské školy
postupně a nenásilně seznamují s prostředím naší školy. Vidí
nás – paní učitelky prvního stupně – na chodbách při dozorech,
ve školní jídelně, ale také při vyučování – to když malý capart
jde poprosit o klíče z tělocvičny, nebojí se vejít do třídy plné
žáků a ví, co má říct! Nebojí se zaťukat na náš kabinet a vyřídit
vzkaz! Školkové děti znají dobře i naši tělocvičnu, vždyť tam
vystupují před svými rodiči, ale také cvičí v tělovýchovných
hodinách nebo si hrají a učí se při různých projektech. Díky
šikovným, aktivním a kreativním učitelkám MŠ zdaleka netráví
čas jen ve svých školkových prostorách, za to patří obrovský

dík paní učitelce Ivaně, Martině i Petře. No a v neposlední řadě
zbývá připomenout, že koncem června navštěvují budoucí
prvňáčci jednu vyučovací hodinu v první třídě, kdy jim děti
ukážou, co se za ten první rok naučily a také se stává, že paní
učitelka „ zkouší“ i je. Občas dokonce dostanou i první úkol na
známky! To je teprve zážitků!
Co myslíte, může se pak ještě nějaké dítě bát školy?
Mgr. Martina Hollasová

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
diče s dětmi
ZŠ a MŠ Potštát zve ro
se bude konat
na ZÁPIS do MŠ, který
8,00 – 16,00 hod
ve středu 7. 3. 2012 od
v oddělení VČELEK.
ou rodný list dítěte.
Rodiče si s sebou vezm

KLOBOUKOHRANÍ V MŠ NA POTŠTÁTĚ
Ve čtvrtek 26. 1. děti v naší mateřince prožily Kloboukový den.
Už od rána se to u nás klobouky jen hemžilo a každý s napětím
čekal, s jakou ozdobou hlavy jeho kamarádi přijdou. Měli jsme
tu kovboje, myslivce, zahradnici a mnoho dalších i krásných
vlastnoručně vyrobených klobouků. V ranních hrách si děti
procvičily počítání, hledání stejných klobouků, zdobení čepic
geometrickými tvary, ale také si se svými klobouky zacvičily
a zasoutěžily. Poté jsme se všichni vydali do tělocvičny, kde se
nám každý předvedl v krátké módní přehlídce a začalo
soutěžení, na které se všichni moc těšili. Děti si vyzkoušely
svou šikovnost v hodu kloboukem, ale také v hodu do klo-

bouku, v předávání míčků v kloboucích, ale musely prokázat
také své znalosti v přiřazování předmětů k daným povoláním.
Největší úspěch u dětí však mělo poznávání a zkoušení
různých pokrývek hlavy. U žádných soutěží však nesmí chybět
také sladká odměna a pro tu si děti musely doběhnout,
doskákat a doplazit se ke kouzelnému bonbónovému,
vodnickému a myšímu klobouku, které si pro děti nachystaly
paní učitelky. Všichni jsme si naše kloboukové dopoledne
pořádně užili.
Za kolektiv MŠ zaslala Ivana Stískalová
č. 1/2012 – únor
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VÁNOČNÍ LADĚNÍ NA ŠKOLE
Jako každý rok, stejně tak i letos tomu nebylo jinak: již měsíc
před Vánocemi byly v naší škole zcela zřetelně vidět vánoční
přípravy: děti s učitelkami zhotovovaly vánoční výrobky, které
se pak prodávaly na akademii, zdobily se třídy, nacvičovala se
vystoupení na akademii. Opět nechybělo oblíbené pečení
perníčků, čehož se zúčastňuje stále více maminek se svými
dětmi.
Vše vyvrcholilo v sobotu 17. 12., kdy se všichni sešli v tělocvičně. Děti trochu nervózní, dospělí zvědaví a napjatí. Při
punči, kávě či drobném zákusku mohli všichni sledovat
vystoupení žáků od MŠ až po ty nejstarší. Nechyběly básně,
písně a koledy, tanec ani divadlo. A nebylo toho málo, vždyť
čistý program trval hodinu a půl! Všechno se dětem povedlo
a byly vždy odměněny zaslouženým potleskem. Rodiče si také
nezapomněli koupit již zmíněné výrobky dětí (a učitelek), aby
jimi mohli doma vyzdobit sváteční stůl nebo vánoční stromeček. Tím přispěli do fondu školy a peníze budou použity
k zakoupení dalších výtvarných a pracovních materiálů.
Děkujeme a za rok na viděnou.
Mgr. Martina Hollasová
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VYUŽITÍ SBĚROVÝCH PENĚZ NA ŠKOLE
Myslím, že by bylo zbytečné vykládat potštátským lidem o tom,
že dvakrát ročně probíhá na naší škole sběr papíru. Vždyť už
celé dlouhé roky jsou všichni zvyklí – a to nejen příbuzní našich
žáků – že na jaře a na podzim všichni vozí do školy starý papír,
noviny, časopisy, katalogy, lepenky... a také všichni ví, že naše
škola se tímto pravidelně účastní i krajské soutěže mezi
školami. A vždy jsme velmi úspěšní!
Za vydělané peníze si proto můžeme dovolit koupit něco pro
děti. Tentokrát to bylo: hra Twister a elektronické šipky pro žáky

druhého stupně, tři skákací míče a 10 stavebnic Cheva pro
žáky prvního stupně a dále náčiní do tělocvičny – elektronická
švihadla a 20 overballů.
Velmi děkujeme všem, kteří se aktivně podílí na této záslužné
akci, střádají nahromaděný papír místo toho, aby jej spálili,
prostě – myslí na školu a naše děti.
Mgr. Martina Hollasová

Město Potštát zve všechny občany a žáky
Základní umělecké školy Potštát na

slavnostní koncert
konaný dne 8. května 2012
od15.00 hod v sále Potštátského zámku

u příležitosti životního jubilea
paní Ireny Krškové.
Rádi přijmeme jakýkoliv nápad nebo podnět
k programu i organizaci koncertu.
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Místní knihovna zve zájemce
na kurz

,,Pletení z papíru“
který se bude konat ve čtvrtek
23. února 2012
od 16,00 hod v zámku v Potštátě.
Pokud možno, přineste si s sebou
namotané ruličky.
Postup výroby najdete na internetu.
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Z U Š Po t š t á t

Pozvánka
na zácvikový hudební víkend s ukázkami výuky dětí z MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ
s učebními pomůckami Ireny Krškové pro intenzivní výuku hudební výchovy a nauky

s akreditací MŠMT č. 3474/2011-25-146

XI. „Potštátský houslový klíč“,
konaný ve dnech 27., 28. a 29. dubna 2012
(každoročně koncem dubna – další 26., 27. a 28. dubna 2013)
pro učitele, učící studenty, v rámci alternativní výuky,
který pořádá ZŠ a MŠ ve spolupráci se ZUŠ v Potštátě a autorkou.

Program
Pátek 27. 4. 2012 v Základní škole a Základní umělecké škole v Potštátě v hodin:
7.00 – 7.25
7.25 – 8.10
8.15 – 9.00
9.20 – 10.05
10.15 – 11.00
11.10 – 11.55
12.05 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 14.30

14.30 – 18.00

prezentace a zahájení v ZŠ ve Školní ulici – vchod vpravo
asistent a sponzor Ing. Jana Klasová,
1. třída ZŠ – Mgr. Alena Otáhalová
mladší žáci z mateřské školy – uč. Martina Kuchařová,
starší žáci uč. Petra Gažarová, Mgr. Ivana Stískalová
2. a 3. třída – Mgr. Martina Hollasová
4. a 5. třída – Mgr. Hana Kelnarová
6. a 7. třída – Mgr. Alena Otáhalová
8. a 9. třída – výběr žáků, řed. ZŠ a MŠ Mgr. Alena Cvešperová
xxxxx
prohlídka expozice učebních pomůcek, historických dokumentů
a památek v zámku a na náměstí s průvodcem
xxxxx
ukázka výuky a praktická cvičení v základní umělecké škole
u zámku – vchod vpravo od kostela – řed. ZUŠ Jana Kozubíková
řed. ZŠ a MŠ Alena Cvešperová,
asistenti: Mgr. Jarmila Hrobařová ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
stud. konzervatoře Ostrava Miroslav Pazlar

Sobota 28. 4. 2012
8.00 – 11.25
11.30 – 12.00
13.30 – 18.00

Neděle 29. 4. 2012
8.00 – 12.00

12.30 – 15.30

xxxxx

metodika s praktickými cvičeními v základní škole učebna HV
Mgr. Jarmila Hrobařová a autorka
prohlídka horního kostela s barokními freskami – s průvodcem
xxxxx
metodika s praktickými cvičeními v základní škole – pokračování
výuka s pomůckami v ZUŠ – PHV Praha Mgr. art. M. Čermáková
výuka s pomůckami v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. J. Hrobařová

xxxxx

videoučebna v základní škole – videoukázky výuky autorka
třída HV – tvůrčí práce s obrázky – text, rytmus, melodie – účastníci
xxxxx
závěrečný test, zakončení a odměna pro nejaktivnějšího účastníka
předání osvědčení opravňující k výuce s pomůckami Ireny Krškové
Ing.Jana Klasová, sponzor a manager značky Kvalitní firma

Kontakt: Irena Kršková, Horní 98, 753 62 Potštát, tel.: 581 624 321, 724 207 666
irena.krskova@seznam.cz www.potstatskyhouslovyklic.cz
zspotstat@razdva.cz
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JEŠTĚ K MOBILIÁŘI POTŠTÁTSKÉHO ZÁMKU
Snad každý obyvatel Potštátu někdy slyšel o bohatých
zámeckých sbírkách. Počátky kdysi mohutného mobiliáře
sahají přibližně do poloviny 19. století. Tehdy Vincenc
Desfours Walderode, vzdělaný člověk a iniciátor přestavby
zámku, začal budovat současnou podobu zámecké knihovny.
Nebývalý nárůst sbírek zaznamenal zámek za vnuka Vincence,
Zikmunda. Výmluvně o tom hovoří i část mobiliáře dodnes
vystaveného v prostorách zámku. Nejedná se o knihovny, jak
by se na první pohled mohlo zdát, ale o výstavní skříně, v nichž
byly soustředěny přírodopisné sbírky, militarie, porcelán,
sbírka popelníků a samozřejmě i četné knihy. Poslední majitel
zámku, Kuno Desfours Walderode, působil jako diplomat
v Asii. Z jeho cest pak pocházela řada písemností a předmětů
etnografického charakteru, z nichž jmenujme alespoň mandžuský oděv quípáo, z přelomu 19. a 20. století, rovněž vystavený v zámku.
Po smrti Zikmunda Desfours Walderode v roce 1936 nastal
soudní spor mezi Zikmundovou sestrou MUDr. Marií a jejím
bratrancem Kunem, v němž šlo o rozsáhlý majetek potštátského panství, a také o zámecké sbírky. Doktorka Marie
Desfours Walderode spor prohrála. Soudní výlohy a další
nemalé výdaje pak pokryla prodejem části mobiliáře, který
zakoupil Tomáš Baťa za půl milionu korun. Zakoupené předměty v naprosté většině případů skončily na zámku Napajedla,
kde během druhé světové války a v průběhu 50. let došlo
k jejich rozkradení. Alespoň rámcovou představu o složení
a kvalitě zakoupeného mobiliáře si lze udělat z tehdy pořízeného soupisu, čítajícího přes 300 stran výčtu, proloženého
několika fotografiemi napajedelských interiérů.
Marie Desfours Walderode neodešla ze zámku s prázdnýma rukama. Z utržených peněz koupila na Potštátě
měšťanský dům, vybavila jej zámeckým mobiliářem a přestěhovala se sem i se svou maminkou a zámeckou kuchařkou.
Kuno rozhodně nezískal prázdný zámek bez potřebného
zařízení. Zámeckou knihovnu hojně zásobil literaturou,
instalované sbírky se též rozrůstaly, jak bylo poznamenáno
výše. Po skončení války musel Kuno Desfours Walderode pro
svůj vztah k nacismu zámek opustit. V roce 1947 sloužil
armádě jako kasárna, což se naštěstí týkalo především
přízemních prostor, zatímco první patro zámku vojáci ušetřili.
Po roce 1948 na zámek umístili do přízemí mateřskou školu,
v patře se skladovalo obilí.
Tehdy o část mobiliáře z pozůstalosti doktorky Marie projevil
zájem její příbuzný Karel Desfours Walderode, žijící v Rakousku. Mobiliář koupil, vyjma cenného obrazu od významného českého malíře Václava Brožíka, který je majetkem
Národní galerie.
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Po odsunu Němců, konfiskaci majetku a především pak po
roce 1948 v souvislosti se znárodněním se v Československu
začal řešit nepředstavitelný problém. Majitelem všech zámků
a hradů se stal stát. Tehdejší mocipáni měli jen málo peněz
a ještě méně zájmu zachraňovat něco z historie nenáviděné
aristokracie. Pro představu čtenářů, v roce 1948 se na území
Čech, Moravy a Slezska nacházelo přibližně 2 000 hradů, tvrzí
a zámků. Vybráno bylo 119 objektů, které měly sloužit
veřejnosti jako expozice, zbytek potkal neradostný osud. Ty
šťastnější stavby sloužily (a dodnes často slouží) jako radnice,
knihovny nebo školy. Řada zámků skončila pod pásy buldozerů
nebo náloží dynamitu. Ještě než však došlo k rozkradení
mobiliářů z těchto likvidovaných staveb, část předmětů
skončila na tzv. svozových objektech, v tomto případě na hradě
Šternberk u Olomouce. Bez ladu a skladu právě sem nákladní
automobily v průběhu 50. let svezly torza sbírek z více než
třiceti zámků ze severní Moravy, v čele se zámkem Potštát,
jehož soupis čítá 26 stran velmi smutného čtení. Z dalších
nejbližších zámků jmenujme Spálov, Lipník nad Bečvou nebo
Pavlovice u Přerova.
Odlišným způsobem se postupovalo v případě zámeckých
knihoven. O německý jazyk a humanistické myšlenky
v 50. letech nikdo nestál. Potštátská knihovna čítala přes
14 000 svazků. Na Šternberku lze nalézt 7 500 svazků.
Zbývající rozdíl mohl být spálen, použit jako toaletní papír nebo
prodán za několik korun.
To však stále ještě není konec útrap. V rámci převážení
a zapůjčování svezených mobiliářů často docházelo k rozkrádání. Nábytek a porcelán doslova mizely jak jarní sníh.
V uvolňující se atmosféře 60. let se navíc začaly otevírat
hranice do Rakouska. Četné aukce, prodeje a dražby nebyly
ničím neobvyklým. Zcela paradoxně přítrž tomuto obchodování udělala okupační vojska v srpnu 1968.
Potštátský zámek měl naštěstí tak rozsáhlý mobiliář, že přes
všechny výše popsané hrůzy se z jeho celkového objemu
dochovalo relativně velké množství předmětů. (Pro srovnání
uvádím nedaleký zámek Spálov, ze kterého se dochovalo jen
několik bezvýznamných obrazů.) Část potštátského mobiliáře
se do dnešních dní nachází na svém původním místě, což je
v rámci likvidovaných zámků v České republice raritou. Malé
zámecké muzeum si jistě zaslouží pozornost nás všech, pokud
chceme napravit omyly předešlé generace a chceme vhodně
poučit generaci nastupující.
autor: Jiří Doupal
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POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

RESTAURACE NA VYHLÍDCE POTŠTÁT

nabízí

PIZZU
1. AMERICANA 450 g tomat, sýr, šunka, kukuřice

99,-

2. ROMA

540 g tomat, sýr, šunka, cibule, salám, kukuřice

110,-

3. MAESTRO

420 g tomat, sýr, niva, slanina

110,-

4. SÝROVÁ

480 g tomat, eidam, hermelín, niva, parmazán

120,-

5. INFERNO

420 g tomat, sýr, klobása, feferonky, pálivý salám

110,-

6. KUŘECÍ

440 g tomat, sýr, šunka, ananas, kuřecí maso

125,-

OBJEDNÁVKY PIZZÍ S SEBOU OD 11–21.30 hod. (mob. 608 848 897)
Krabice 10,-

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 6. 2. 2012.
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