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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 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 24. 4. 2012 v sále zámku v Potštátě.
Zahájení v 16,30 hodin.

Usnesení
z 8. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 21. 2. 2012
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky p. Maršálkovou
2) Kontrolu usnesení – zprávu p. místostarostky o prodeji
pozemku v k.ú. Boškov – Kouty, zprávu o možném zvýšení
nájemného v obecních bytech
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Smrčka, Ing. Luboš Maršálek ověřovatele zápisu: Petr Jahn, MUDr. Karla Hladíková
2) Program jednání včetně změn – přeřazení bodů jednání
č. 15 a č.19 za bod č.7
3) Rozpočtové opatření č.1/2012 ve výši příjmů i výdajů
600,- Kč
4) Odpisový plán města Potštát pro rok 2012
5) Odpisový plán ZŠ a MŠ Potštát pro rok 2012
6) Vypracování Plánu rozvoje města Potštát pro období
2014 –2019
7) Žádost o úplatný převod pozemku p.č. 39 v k.ú. Kyžlířov od
PF ČR do vlastnictví Města Potštát
8) Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 298 v k.ú.
Padesát Lánů od PF ČR do vlastnictví Města Potštát
9) Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 56 a p.č.103
v k.ú. Kyžlířov od PF ČR do vlastnictví Města Potštát
10) Směrnici k udělování čestného občanství města Potštátu
s doplněním: žijícím i nežijícím občanům
11) Opravu ústředního topení v prostorách zámku ve výši cca
117 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy s nejvýhodnější nabídkou
12) Opravu střechy knihovny/hasičské zbrojnice/ v Boškově
13) Smlouvu s fy TEDEAS s.r.o. na podání žádosti do programu OPŽP a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
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14) Žádost o průjezd závodu ŠELA MARATON přes pozemky
města Potštát
15) Navržené členy osadního výboru v Lipné
16) Pana Pavla Jurgu jako předsedu osadního výboru v Lipné
17) Příspěvek Dětskému domovu EMANUEL ve Staré Vsi ve
výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu podepsat darovací
smlouvu
18) Stanovení obvyklých cen pozemků dle katastrálního
území v působnosti Města Potštátu pro rok 2012
19) Prodej pozemku p.č. 1074 v k.ú. Boškov – Kouty manželům Baumannovým za cenu obvyklou
20) Prodej pozemku p.č. 368/1 a p.č. 369/1 v k.ú. Potštát
–Město za cenu obvyklou
21) Prodej pozemku p.č. 907 v k.ú. Boškov za cenu obvyklou
22) Prodej části pozemku p.č. 609 a pozemku p.č. 20/2 v k.ú.
Potštát – Horní Předměstí dle schválených podmínek
prodeje
23) Záměr na prodej pozemku p.č. 2 a p.č.3 v k.ú. Potštát –
Horní Předměstí
24) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1405/1 v k.ú. Lipná
25) Záměr na prodej části pozemku p.č.801/2 v k.ú. Padesát
Lánů
26) Záměr na prodej pozemku p.č. 127 v k.ú. Kovářov u Potštátu
27) Záměr na prodej pozemku p.č. 205/23 a p.č. 205/10
v k.ú. Potštát – Město
28) Záměr na prodej části pozemku p.č.205/1 v k.ú. Potštát –
Město
29) Rozšíření programu jednání ZM o bod – zvýšení nájemného v obecních bytech
30) Zvýšení nájemného v obecních bytech o 30% tj. na
30,96,- Kč/m2
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Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Ukončení členství v Honebním společenstvu Potštát
2) Žádost fy. ROTEKO o pořízení změny Územního plánu
města Potštát č.6
3) Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ
Potštát
4) Finanční příspěvek záchranné stanici Bartošovice
5) Žádost pana Radko Radenka o vypracování cenové nabídky a prodej pozemků v k.ú. Boškov

Zastupitelstvo města Potštát zvolilo:
Členku Komise kultury a tělovýchovy sl. Lucii Honyšovou
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
Starostovi města:
Oslovit další, především místní firmy, k předložení cenové nabídky na opravu střechy na knihovně /hasičské zbrojnici/
v Boškově.
V Potštátě dne 23. 2. 2012
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

V rámci akce ,,Obnovy katastrálního operátu“ budou firmy GB Geodezie a Geometra provádět zaměřování
skutečných stavů parcel. Žádáme občany, aby byli nápomocni a umožnili pracovníkům těchto firem přístup
na pozemky. Jedná se o katastry Potštát Město, Potštát Horní a Dolní Předměstí, Padesát Lánů.

VODOVOD PRO POTŠTÁT
Od konce měsíce dubna pokračují práce na vodovodním přivaděči vody pro Potštát. Hlavní práce pokračují
na výtlačném řadu Lhotka – Radíkov a hlavních rozvodů v obci Boškov. Probíhá příprava projektové dokumentace
pro domovní přípojky v Boškově. Předpokládané ukončení celé akce (bez přípojek), z důvodů silných mrazů
na začátku roku 2012 se asi o 2 měsíce oddálí.
V důsledku výstavby vodovodu nebude možno v některých částech Boškova provádět pravidelný svoz odpadů,
omlouváme se za vzniklé problémy.

OSADNÍ VÝBOR V OBCI LIPNÁ
Na žádost občanů z místní části Lipná schválilo Zastupitelstvo města Potštát dne 21. 2. 2012 členy Osadního
výboru obce Lipná v tomto složení:
Pavel Jurga
Pavel Honyš
Pavel Hümmer
Ing. Lubomír Jakubík
Ing. Jan Třešňák
Předsedou osadního výboru byl schválen pan Pavel Jurga.
21. 3. 2012 proběhla schůzka Osadního výboru a zastupitelů
města, kde byly projednány další postupy a spolupráce
Osadního výboru a zastupitelů města.
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PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
STAROSTA MĚSTA TÍMTO DĚKUJE VŠEM
OBČANŮM, KTEŘÍ NÁM POMÁHALI V ZIMNÍM
OBDOBÍ UDRŽOVAT CHODNÍKY A VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ VE SCHŮDNÉM STAVU A TAKÉ
VŠEM, KTEŘÍ SE PO CELÝ ROK STARAJÍ
O POŘÁDEK PŘED SVÝMI DOMY.
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RECYKLUJTE S HASIČI
SDH Potštát nabízí občanům možnost odvozu jakýchkoliv starých vysloužilých elektrospotřebičů.
SOBOTA 12. 5. 2012 DOPOLEDNE
– přistavte spotřebiče k cestě
– popřípadě svůj zájem o odvoz nahlaste dopředu telefonicky na MěÚ Potštát na tel.: 581 624 275
– nebo řekněte dopředu členům SDH

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 19. 5. 2012
Kyžlířov

8.00–8.45

Lipná

9.00–9.45

Kovářov

10.00–10.45

Potštát

11.00–12.00

Boškov

12.15–13.00

Odpad bude vybírán přímo od občanů, není povoleno tvořit
skládky. Ty odvezeny nebudou!!!
Pneumatiky z nákladních vozidel a traktorů nebudou odváženy, prodejci těchto pneu mají povinnost odebírat použité !!!

PUTUJÍCÍ KONTEJNER
od 30. 5. 2012 do 1. 6. 2012 bude u zámku přistaven
„Putující kontejner“ na veškerý elektroodpad kromě
televizorů a monitorů. V těchto dnech budou mít
občané možnost „zbavit“ se elektrospotřebičů
ekologickým způsobem. Akce je organizována ve
spolupráci s obcemi MR Rozvodí.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
MĚSTA POTŠTÁT ZA ROK 2011
Přezkoumání hospodaření (audit) se uskutečnilo
od 14. 3. 2012 do 15. 3. 2012.
Předmětem přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo
vedení účetnictví města – účetní deníky, fakturace, pokladní
kniha, inventurní soupisy, plnění rozpočtu, rozpočtová
opatření, rozpočtový výhled, odměňování členů zastupitelstva.
Dále byly kontrolovány dokumentace k veřejným zakázkám,
smlouvy a materiály k dotacím, smlouvy o převodu majetku,
vnitřní předpisy a směrnice, zápisy finančního a kontrolního
výboru, zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení.
Při přezkoumání hospodaření města Potštát za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky / § 10odst. 3 písm. a)
zákona /.

Milé maminky a babičky, u příležitosti letošního

DNE MATEK
Vás srdečně zveme na přátelské setkání, které se uskuteční
v pátek 18. května 2012 v sále zámku
od 14.00 hodin.
Je pro Vás připraven kulturní program, malé občerstvení a dárek.
Ke zdárnému průběhu setkání potřebujeme vědět, zda Vás naše nabídka oslovila
a akce se zúčastníte.
Žádáme Vás o závaznou přihlášku na uvedeném telefonu nebo osobně na MěÚ Potštát
do 10. 5. 2012
Za zájem Vám děkujeme a těšíme se na setkání. Telefon 581 624 275.

č. 2/2012 – duben
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,,SLADKÝ ŽIVOT S KNIHOVNOU“
téma letošního roku – Měsíce čtenářů
Sladkostí se týkaly také naše letošní besedy.
Dne 8. 3. navštívili knihovnu žáci 2 + 3 třídy, 13. 3. MŠ a 15. 3. 1. třídy.
Při besedách jsme si ukázali, že v knihovně se najdou knihy o vaření a pečení všelijakých dobrot.
Na závěr se všichni podepsali do kroniky a v duchu letošního tématu dostali sladkou odměnu,
po které se jen zaprášilo.
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Potštát
Základní umělecká škola
na
si Vás dovoluje pozvat

absolventské koncert

Základní a mateřská škola v Potštátě a SRPŠ
zve malé i velké občany na

y,

které se konají v:
, začátek 19.15 hodin
úterý 24. dubna 2012
Teplice nad Bečvou,
Bečva
lázeňské sanatorium
n
, začátek v 18.30 hodi
středa 2. května 2012
Potštát, sálek školy
a

Májový koncert
čátek v 15.00 hodin
neděle 20. května, za
stele sv.Matouše
Střítež nad Ludinou, ko
se Vám představí žáci,
Na těchto koncertech
při soutěžích a
kteří reprezentovali školu
absolventi školy.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
které se bude konat v pondělí

30. 4. 2012 od 16.30 hodin.
Po seřazení na náměstí bude následovat
odlet na hřiště, kde budou připraveny hry,
táborák, občerstvení a diskotéka
nejen pro čarodějky a čaroděje.
MĚSTO POTŠTÁT a SDH POTŠTÁT
zve občany na

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,
který se bude konat v pondělí 7. 5. 2012
Seřazení bude před zámkem v 19.30 hod.,
odtud půjde průvod k pomníku padlých.
Po pietním aktu se na hřišti koná
diskotéka – DJ PAŤAS a táborák.
Občerstvení, pečené makrely.

Město Potštát zve všechny občany a žáky

na slavnostní koncert dne 8. května 2012
od 15,00 hod v sále potštátského zámku
u příležitosti životního jubilea
paní Ireny Krškové.
V programu vystoupí žáci a absolventi základní umělecké školy.
Součástí programu bude společná píseň, kterou máte možnost se předem naučit.

č. 2/2012 – duben
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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
KARNEVALOVÉ DOVÁDĚNÍ
V pohádkovou karnevalovou školku se ve čtvrtek 2. února
2012 proměnila naše mateřinka. Od rána přicházely děti do
třídy nastrojené za princezny, vodníky, víly, ale i za hasiče,
zdravotní sestřičky nebo různá zvířátka a když zavítal mezi nás
i pan král s komtesou a kašpárkem, pohádkové království
ovládly soutěže. S Popelkou jsme přebírali zrníčka, Budulínek
nás při slalomu naučil přenášet hrášek na lžičce, krejčíkovy
knoflíky procvičily všechny ve zručnosti a do obrázku klauna
jsme se trefovali míčky. Pobavili jsme se také u lyžování,

dováděli s nafukovacími balónky, házeli barevnými kroužky
a společně si zatancovali. Na závěr vydařeného soutěžení
všem přítomným maskám předal pan král sladkou odměnu ze
své pokladnice, komtesa rozdala balónky a kašpárek vyčaroval
lízátka. Fotografie z karnevalu i dalších aktivit v naší školce na
Potštátě si můžete prohlédnout na internetových stránkách
www.skolka.zspotstat.cz
Za kolektiv MŠ zaslala Martina Kuchařová

POHÁDKOVÝ TÝDEN V MŠ NA POTŠTÁTĚ
V rámci týdenního tématu Má nejoblíbenější kniha, se děti
v naší mateřince učily se známými pohádkami.V pohádce Tři
prasátka se dozvěděly, že píle a pracovitost vyhrává nad pohodlností a každý postavil svému vlastnoručně vyrobenému
prasátku domeček. Budulínkovi děti pomohly namalovat
a spočítat hrášek, ke Koblížkovi namalovaly lišku a také si tuto
pohádku zahrály jako herci v divadle. Při tomto představení si
také připomněly, jak se mají v divadle správně chovat. V pohádce O Třech medvědech si děti procvičily porovnávání velikostí,
zasoutěžily si a prohlédly encyklopedii. No a v poslední pohádce pomohly pejskovi a kočičce upéct dort. Všechny pohádky
byly protkány básničkami, písničkami a různými pohybovými
hrami, ale také sladkými odměnami. Největší radost ale měly
z dortu, který si mohly sami před snědením pěkně ozdobit.
Za kolektiv MŠ zaslala Ivana Stískalová

DEN UČITELŮ VE 4.–5. ROČNÍKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Jak všichni víme, dne 28. března si připomínáme velkou
osobnost pedagogiky Jana Ámose Komenského. Na tento den
jsme si s dětmi ve třídě řekli, že si na chvíli vyměníme role. Já
budu celý den žákyně a vylosovaní žáci budou vyučujícími
v jednotlivých hodinách. To bylo nadšení!!! A tak jsem ve
čtvrtek 28. 3. zasedla do lavice a nechala se učit novými
mladými „pedagogy.“ To jste měli vidět, s jakým elánem a nadšením pracovali. Den dopředu si již tyto slečny učitelky a jeden
pan učitel udělali přípravy, nadepsali si tabule, nachystali si
pomůcky a těšili se na druhý den. Musím je velmi pochválit,
hodiny si velmi pěkně připravili, někteří si donesli pomůcky
i z domu. Byla jsem pozornou žákyní, protože mne vše opravdu
zaujalo, střídaly se různé činnosti, pracovali jsme s kartičkami,
hráli jsme matematické hry atd.
A kdopak jsou ti naši noví učitelé?
Sára Kocjanová – český jazyk, Natálie Němcová – český jazyk,
Klaudie Faxová – matematika, Vojta Javorek – přírodověda.
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Všichni potom obdrželi pochvalný list a malou sladkou odměnu.
Mgr. Hana Kelnarová, třídní učitelka
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Výsledky recitační soutěže
I. kategorie
1. místo:
2. místo:
3. místo:

1.–3.ročník:
Jonáš Skřebský
Nicol Uherová a Jan Machala
Denisa Švandelíková, Šimon Klabačka a Marek Jahn

II. kategorie
1. místo:
2. místo:
3. místo:

4.–5.ročník:
Vendula Janoušková
Natálie Němcová a Sabina Trnová
Julie Němcová, Diana Kalvodová a Šárka Parmová

III. kategorie 6.–7. ročník:
1. místo:
Hana Passingerová a Nikola Parmová
2. místo:
Daniel Dostál
3. místo:
Aleš Biskup a Šárka Adámková

Výsledky pěvecké soutěže
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Natálie Němcová a Sára Kocjanová
Denisa Švandelíková
Nicol Uherová

Na závěr musím podotknout, že rozhodování poroty bylo velmi těžké. Všechny děti se moc snažily a mnohé výkony
byly na stejné úrovni. Proto se nakonec rozdávalo tolik cen, ale přesto i na jiné velmi šikovné děti se nedostalo. Snad
budou mít příští rok více štěstí. Děkujeme také všem rodičům a prarodičům, kteří přišli svoje ratolesti povzbudit a přišli
se na soutěž do školy podívat.

Výsledky soutěže o nejvšestrannějšího sportovce
1. stupeň
Soutěžilo se v šesti disciplínách: florbalový slalom, válení plného míče po lavičce, sedy-lehy, skoky přes švihadlo, skok
daleký z místa a člunkový běh. Zúčastnilo se celkem 28 dětí.
1. kategorie
1. místo:
2. místo:
3. místo:

1.–2. ročník:
Eliška Parmová
Tomáš Stískal
Vašek Jahn

3. kategorie 4. ročník:
1. místo:
Vojta Javorek
2. místo:
Pavel Pepernik a Klaudie Faxová
3. Místo:
Tereza Polachová

2. kategorie 3. ročník:
1. místo:
Jan Machala
2. místo:
Jan Maršálek
3. místo:
Matěj Fojtík

4. kategorie 5. ročník:
1. místo:
Šárka Parmová
2. místo:
Dominika Polachová
3. místo:
Martin Machala

2. stupeň
Velcí soutěžili v těchto disciplínách: běh do schodů, trojskok, florbalový slalom, sedy–lehy a hod do terče.
Závodilo 15 žáků.
Výsledky:
6.–7. ročník: 1. místo: Michal Bulej
2.místo: Nikola Herzigová
3. místo: Pavel Podešva
8.–9. ročník: 1. místo: Josef Bartoš
2. místo: Petr Šporánek
3. místo: Jakub Kuchař
Gratulujeme všem výhercům a těšíme se na soutěže
v příštím školním roce.
Mgr. Martina Hollasová
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Z U Š Po t š t á t
Práce a výsledky žáků a pedagogů ve školním roce 2011/2012

Národní soutěž ZUŠ MŠMT
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné a žesťové
dechové nástroje Hranice 2012
IV. kategorie zobcová flétna
Vojtěch Javorek
I. kategorie příčná flétna
Vojtěch Javorek

II. kategorie trubka
Václav Haitl

1. místo s postupem do krajského kola
(Vyučující: Michaela Kuželová)
1. místo s postupem do krajského kola
(Vyučující: Eliška Tkadlecová)

1. místo
(vyučující: Václav Voldán)

Národní soutěž ZUŠ MŠMT
Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu
Přerov 2012
III. kategorie sólový zpěv
Michaela Radová
IX. kategorie sólový zpěv
Iveta Honyšová

1. místo s postupem do krajského kola
(Vyučující: Jana Fröhlichová)
1. místo s postupem do krajského kola
(Vyučující: Jana Fröhlichová)

I. kategorie komorní zpěv
Radová Švecová

2. místo

I. kategorie komorní zpěv
Pěvecké duo Radová Hollas

1. místo s postupem do krajského kola

I. kategorie komorní zpěv
Pěvecké duo Hollas – Maléřová 2. místo

Národní soutěž ZUŠ MŠMT
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné a žesťové
dechové nástroje Hranice 2012
IV. kategorie zobcová flétna
Vojtěch Javorek

1. místo s postupem do ústředního kola

I. kategorie příčná flétna
Vojtěch Javorek

1. místo s postupem do ústředního kola

Vojto, přejeme hodně úspěchů v ústředním kole.
Soutěž se bude konat na pověřené základní umělecké škole v městě Kladně
ve dnech 3.–6. května 2012.

strana 8

č. 2/2012 – duben

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

Národní soutěž ZUŠ MŠMT
Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu
Olomouc ZUŠ „Žerotín“ 2012
III. kategorie sólový zpěv
Michaela Radová

2.místo
(Vyučující: Jana Fröhlichová)

I. kategorie komorní zpěv
Pěvecké duo Radová–Hollas

3. místo

Ivetka Honyšová do krajského kola této soutěže nenastoupila, onemocněla.
Nedá se nic dělat, byla horkým želízkem školy.

Krajská přehlídka pěveckých sborů Olomouckého kraje Uničov 30. 3. 2012
Dětský pěvecký sbor Sluníčko

stříbrné pásmo
(Vyučující: Jana Fröhlichová a Karel Kotrla)

Gratuluji všem žákům za vzornou reprezentaci školy a pedagogům patří poděkování za přípravu žáků na soutěže
a výsledky. Neztratili jsme se ani letos!
A co náš čeká za soutěže dál do konce školního roku?
Tradiční mezinárodní soutěž trubačů lovecké hudby na
konci měsíce dubna, tentokrát v Kostelci nad Černými lesy.
Škola vysílá soubor do kategorie soubory a v kategorii
sólistů nás budou reprezentovat Jana Kozubíkova ml., Jan
Oprštěný a Pavla Šindlerová. Na začátku měsíce června
o prvním víkendu pojedeme k našim přátelům na Slovensko k Povážské Bystrici na Manínskú tiesňavu, kde se

zúčastníme 35. ročníku celoslovenské súťaže ve hře na
lesnicu a poĺovnický roh. O týden na to se staneme
účastníky naší 18. národní soutěže mysliveckých trubačů
ve hře na lesnice na Olšině. Tento rok byly pověřeny
pořadatelstvím VLS ČR, divize Horní Planá. A jak se umístí
naši trubači na všech soutěžích, o tom Vás budeme
informovat v dalším z vydání potštátského zpravodaje.
Jana Kozubíková

VÝCHOVNÝ KONCERT
3. dubna přijeli na naši školu nám už známí hudebníci manželé
Kocúrkovi z Brna, bývalí členové Státní filharmonie Brno.
Přestože už u nás byli poněkolikáté, vždy se na jejich zajímavé
vystoupení moc těšíme. Pokaždé je totiž jiné. Kocúrkovi cestují
po celém světě a vozí si odtamtud vzácné suvenýry - hudební
nástroje, které u nás neuvidíte. Nejen že na svých koncertech
o svých cestách a těchto netradičních nástrojích poutavě
vyprávějí, ale vždy i na ně zahrají! Letos jsme mohli vidět i staré
české-světově ojedinělé dva nástroje, a to niněru a valašský
roh. Kocúrkovi jsou totiž i sběrateli různých zvláštních a málo
známých hudebních nástrojů, se kterými nás právě na svých
koncertech postupně seznamují. A patří jim za to velký dík.
Dokonce i děti z mateřské školy vydržely téměř hodinu
poslouchat! Obrovský úspěch měl například přednes známé
Chačaturjanovy skladby Šavlový tanec, který na housle
bravurně předvedla paní Kocúrková. Měli jste vidět, co tahle
krásná skladba i s malými dětmi dokáže. Svůj koncert šikovně
Kocúrkovi propojili i s jinými vyučovacími předměty např.
angličtinou, prvoukou, matematikou nebo zeměpisem a nezač. 2/2012 – duben

pomněli také využít ve svém působení fenomén jménem
internet.
Už teď jsme zvědaví, s čím nás tito skvělí hudebníci překvapí
příště.
Mgr. Martina Hollasová
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VZÁCNÉ SBÍRKY V ZÁMKU V POTŠTÁTĚ
pokračování článku z č. 6/2011
V jedné další místnosti stály obrovské kufry ozdobené uměleckým kováním. Při otevření, jak se říká, zůstala pusa otevřená:
vedle japonských a čínských přepychových oděvů (300 ks –
IK) hodnostářů ze žlutého, červeného a modrého hedvábí
s vetkanými draky, slunci a jinými symboly zde ležela kimona
Japonek se širokými šerpami,a všelijakými tajemnými
maličkostmi, k ozdobě půvabných bytostí. V jiném kufru ležely
ručně tkané látky indiánských žen a péřové ozdoby jejich
náčelníků. Dále nadchly, hlavně mužskou mládež, kovbojské
rekvizity z kůže a sametu dálných amerických prérií, včetně
klobouků nezvyklých rozměrů
V sále kamenů a rud nescházely ani drahokamy v přírodním
stavu, vedle výrobků brusičů z Amsterodamu. Dokonce zde byl
zlatý písek a zlatá ruda, přirozeně i platina. Ta však byla uložena
pro svou cenu ve sklepním trezoru.
Miniatury velkých památek celého světa, napodobeniny
vysokých pohoří se svými pěšinami a cestami, seníky a ochrannými chýšemi, vodopády, propastmi, tunely a dráhami, květinami a zvířaty, pro obzvláštní radost dětí. Obrovský globus
s vyobrazenými třemi cestami kolem světa pana hraběte
Athura D.-W., reliéfy hraběcích usedlostí, sestavené lesním
radou Sommerem, mohutné mapy a atlanty, herbáře, minerály
a sbírky mincí, nástroje, začínající od kameníků, až nakonec.
po mnohé modely strojů a drah všech druhů, obzvláště samotně jím sestrojený dobře fungující vlak se vším příslušenstvím,
který přivážel hostům pohoštění nebo něco malého na zub, ke
stolu pod mohutnými kaštany. Tyto však před několika lety
zlomila vichřice. Mnohé fyzikální přístroje, a krátce, všechny
učební pomůcky pro výuku přírodních nauk, nabízely mládeži
nejcennější názornou výuku a dospělým obohacení vědomostí.
Celá tyrolská selská jizba od příjemných kachlových kamen až
po kolovrátek. Rokokový pokoj, tak jako ostatní cenný, starý
mobiliář, koberce, vázy atd. půjčoval často a rád pan hrabě
Siegmund D.-W. pro vybavení jeviště různým spolkům.

Pěveckému spolku daroval vybavení rokokového pokoje.
Ředitel měšťanské školy Theodor Röhrich, který zemřel 17. 4.
1938 v Novém Jičíně, trávil během své aktivní služby, každou
volnou hodinu pořádáním, zakládáním katalogů a záznamů,
uložených v zámeckém muzeu, zaprvé z vědeckého zájmu
a z radosti nad bohatstvím a různorodostí sbírek, a zadruhé,
z vděčnosti nad množstvím učebních pomůcek, kterými
vybavil kabinety národní a měšťanské školy nebo je, v každý
čas, ochotně zapůjčil pro výuku. Všechny školy si mohly
muzeum prohlédnout, jak často chtěly.
Když byli návštěvníci hluboce dotčeni návštěvou muzea, bylo
často slyšet tvrzení,že neviděli v hlavních městech Evropy nic
krásnějšího. O to bolestnější a politováníhodnější byl, pro obec
Potštát, provedený prodej neobyčejně cenných sbírek, pro
dědické spory a vysoké dědické daně 1938. Jedna část byla
prodána soukromým zájemcům do Opavy, Prahy a na další
místa, některé byly darovány a všelicos bylo rozkradeno.
Největší díl padl, na více než příznivý prodej, zlínskému králi
obuvi, Baťovi. Významná část se nachází v Napajedlech, v zámku, který patřil také firmě Baťa, a část byla umístěna v Baťově
muzeu ve Zlíně. V Potštátě nezůstalo nic zpátky (černá skříň se
stolem a čtyřmi křesly se žlutým, brokátovým potahem, dnes
umístěný v přízemí zámku v Potštátě, zakoupil bývalý německý
tajemník obce a majitel obchodu s textilem Schmidt, nyní
prodejna drogerie, který byl po válce konfiskován – IK). Veškeré
obyvatelstvo bylo otřeseno.
Dnes je největší sál muzea využíván k tanci a slavnostem, na
jehož parketovou podlahu padly zkrátka všechny jasany kolem
hřbitova. Po odchodu Němců byl v části zámku umístěn denní
domov pro děti (mateřská školka – IK). Avšak v současnosti
slouží českému vojsku, proti vůli obyvatel a nařízení úřadu
památkové péče nesmělo být v jeho okolí absolutně nic
změněno nebo proměněno.
Poldi Neusser – překlad z němčiny Irena Kršková
Oprava – minulý článek o mobiliáři i foto připravil Jiří Doupal

„SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2012“
Město Potštát bylo vybráno v rámci projektu nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových
do projektu Senioři komunikují.
Jedná se o absolování vzdělávacího kurzu základního ovládání a užívání osobních počítačů
a platebních karet.
2 kursy budou probíhat v měsíci květnu a další dva pak na podzim tohoto roku.
Květnový kurz je již zcela zaplněn, zájemci na podzimní kurz se mohou hlásit na městském úřadě.

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 12. 4. 2012.
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