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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 12. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 28. 8. 2012 v zasedací místnosti městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 16,30 hodin.

Usnesení
z 11. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 26. 6. 2012
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky p. Ladislavy Maršálkové
2) Kontrolu usnesení
3) Ceník surového dříví
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 3 body a zrušení bodu
jednání č. 11
3) Rozpočtové opatření č. 3/2012 ve výši příjmů a výdajů
240 312,44,- Kč
4) Přidělení půjček z FRB p. Elišce Drábkové, Svatavě Silné
a Milanu Spáčilovi
5) Firmu na zhotovení Plánu rozvoje města Potštát
2014–2020, a to Hranickou rozvojovou agenturu, z.s.
6) a) Návrh darovací smlouvy VLS s.p.
b) přijetí darovaných pozemků do majetku města
c) pověřuje starostu podpisem smlouvy
7) Podání žádosti na obnovu zámeckého parku do ROP
NUTS II Střední Morava prostřednictvím Hranické rozvojové agentury a pověřuje starostu podpisem smlouvy
8) Opravu topného systému v ZŠ a MŠ Potštát
9) Žádost o finanční příspěvek pro kroužek florbalu ve výši
5 000,- Kč
10) Prodej nemovitostí č.p. 31, č.p. 32 v Potštátě a č.p. 39
v Kyžlířově prostřednictvím realitní kanceláře
11) Záměr na prodej části pozemku p.č. 801/1 v k.ú. Padesát
Lánů
12) Záměr na prodej pozemku p.č. 971 v k.ú. Boškov
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13) Záměr na prodej pozemku p.č. 298 v k.ú. Padesát Lánů
14) Záměr na prodej pozemku p.č. 359/1 a části pozemku p.č.
845/7 oba v k.ú. Boškov
15) Žádost o zajištění bezpečnosti na komunikaci u zdravotního střediska
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Podání žádosti firmou AXIA na energetickou úsporu hasičské zbrojnice Potštát
2) Žádost p. Rajmunda Slámy o provedení změny hranic
pozemků formou Souhlasného prohlášení
3) Koupi části pozemku p.č.28 v k.ú. Kyžlířov od p. Patrákové
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1) Prověřit výši finančních prostředků v rozpočtu města,
které by byly použity pro další 2 žadatele o půjčku z FRB
města.
Zodpovídá : místostarostka
2) Zviditelnit „Potštátské skalní město“ formou úpravy zeleně
3) Zjistit, zda je možné upustit od zvonění kostelních zvonů
v 6.00 hodin.
4) Zjistit možnosti k omezení rychlosti na komunikaci u zdravotního střediska včetně finančních nákladů.
Zodpovídá: starosta
V Potštátě dne 27. 6. 2012
Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta
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M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e
ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ POTŠTÁTSKA NAPOJENÍM
NA SV HRANICE
V měsíci srpnu 2012 bude ukončena stavba vodovodního
přivaděče z Hranic do Potštátu. Napojením Potštátu na SV
Hranice dojde současně k napojení okolních obcí a to
Uhřínova, Středolesí a Boškova k tomuto přivaděči, tím se
vyřeší dlouhodobý nedostatek kvalitní pitné vody nejen pro
nově napojené obce, ale také pro obce Potštátska, které byly
napojeny na úpravnu vody Harta.
Náklady na vybudování celé akce jsou 33 950 000 Kč.
Podíl financování:
Ministerstvo zemědělství ČR
Olomoucký kraj
Vodovody a kanalizace Přerov
Město Hranice
Město Potštát

Finanční prostředky Hranic a Potštátu jsou použity na dofinancování hlavního rozvodného vodovodního řadu v obcích
Uhřínov a Boškov, na tyto řady jsme nedostali potřebné
prostředky.
23. 6. 2012 došlo k propojení vodovodního řadu Lhotka –
Potštát a byla odstavena úpravna vody Harta.
V současné době probíhá realizace vodovodních přípojek
v Boškově.

14 850 000,4 600 000,9 500 000,2 500 000,2 500 000,-

17. POTŠTÁTSKÉ SLAVNOSTI
Již 17. potštátské slavnosti se konaly od 15.–17. 6. 2012. V pátek odpoledne sehráli místní fotbalisté přátelský zápas proti
Bělotínu. V kostele sv. Bartoloměje byla sloužena mše svatá za
občany Potštátu a místních částí doprovázena hrou trubačů
VLS ČR s.p., divize Lipník nad Bečvou a zpěvem mužského
pěveckého sboru z Větřkovic. Na večerní zábavě zahrála místní
hudební skupina DEVON.
Program slavností pokračoval v sobotu dny otevřených dveří
v Základní škole, Základní umělecké škole. Zájemci mohli
shlédnout expozici historie Potštátu, výstavu panenek v historických kostýmech a výstavu paličkovaných výrobků. V deset
hodin se dveře obřadní síně otevřely pro vycházející žáky
9. třídy, aby se slavnostně rozloučili se základní školou.
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Program pokračoval odpoledním vystoupením základní a mateřské školy Potštát, mažoretek Mini Poupata z DDM Hranice,
Break dance z DDM Hranice. Netradičním vystoupením
electric Boogie ohromila diváky skupina Funky-D z Olomouce.
Všichni přítomní se přesvědčili, že jim titul vícemistři Evropy
a mistři ČR náleží právem. S několika tanečky se představily
místní břišní tanečnice Afroditky. Mladí hasiči předvedli na
náměstí požární útoky. V podvečer zahrála k poslechu Hudecká muzika Franty Kopeckého se kterou si někteří i zazpívali. Od
20 hodin hrála k tanci hudební skupina SUNSET. Po setmění
tanec s loučemi zatančily břišní tanečnice Kleopatry.
Během celého víkendu si mohli občané užít pouťových atrakcí
a stánků. V sobotu se oblibě těšilo dočasné tetování a malování
na obličej. Nechybělo zde ani bohaté občerstvení. V neděli
slavnosti zakončil fotbalový zápas mužů proti ženám a zápas
fotbalového týmu TJ Sokol Potštát proti mužům z Potštátu.
Starosta města děkuje všem občanům a spolkům, kteří se
podíleli na přípravě a zdárném průběhu slavností.
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NÁVŠTĚVA U JUBILANTA
Dne 6. července 2012 jsem byla navštívit, spolu s panem
Františkem Klabačkou, našeho bývalého faráře, kanovníka
P. Gustava Riedla, u příležitosti jeho nastávajících 90. narozenin 16. července. Nalezli jsme jej ve vzorné péči v klášteře Sester sv. Kříže v Kroměříži. V Potštátě působil v letech
1964–1972 a zanechal zde hlubokou stopu v srdcích lidí
vzornou a obětavou prací pro zdejší náboženskou obec.
Měl zato, že farář má při svém odchodu zanechat kříž. A tak
se i stalo. Nechal jej vytvořit z železničních pražců. Říkal, že
těžce trpěli pod tíhou vlaků a odlétající jiskry v nich
zanechaly vypálené důlky bolesti. Mimo Kristův korpus na
něj pořídil tři kruhy, znázorňující slzy, slunce a utrpení. Stojí
před oltářem ve farním kostele. Na oltáři zachránil dřevěné
sochy svatých máčením v octové lázni před červotočem.
Měl velké úspěchy ve výuce náboženství, byl vynikající
řečník a zpěvák. Měl velký cit pro umění, což prokázal i na
dalším působišti, v Katedrále minor na Sv. Kopečku u Olomouce, který předal po roce 1989 ve vzorném stavu, jako
jeden z mála, premonstrátům. Zde posléze prožíval léta
v důchodu, do kterého mohl jít až v 84 letech. Na Potštát
vždy rád vzpomínal, hlavně na svého největšího obdivovatele a přítele, o kterého, v době nemoci na zámku pečoval,
na PhDr. Ivana Kršku, který by se letos 24. července dožil
80 let.
Poděkovali jsme mu za jeho velikou a obětavou práci a přáli
jsme mu klid, mír, zdraví a Boží požehnání do dalších let.
Na závěr nám požehnal a zúčastnili jsme se mše svaté
v krásné klášterní kapli, na kterou ho odvezl v kolečkovém
křesle pan Klabačka. Poté jsme se plni hlubokého duchovního prožitku vrátili domů, na Potštát.
Irena Kršková, 26. července 2012

Kříž a oltář ve farním kostele v Potštátě

Návštěva na Sv. Kopečku 2010

DEN JAKO Z POHÁDKY
Bylo nebylo, 2. 6. 2012 bylo a pohádkově se soutěžilo. Na
jednom malebném hřišti v Potštátě, které díky našim
fotbalistů pookřálo a mohl by nám ho závidět i samotný
Harry Potter s celým famfrpálem, se čistě náhodou střetly
mnohé pohádkové bytosti. Byla tam Beruška, Včelka Mája,
Křemílek s Vochomůrkou, Ohnivé ženy, čarodějnice, klaun
a jiní.
Pro děti všech věkových kategorií, od těch v plenčičkách až
po ty, t.č. prožívající „náročné“ období puberty, byla
přichystána spousta úkolů a soutěží. Museli se utkat s přesilným Kiklopem, proplést se pavoučí sítí, skákat v pytli,
střílet na balónky, zapojit veškeré smysly k poznání neznámého a uhodnout neuhodnutelné. Za splnění všech
podmínek byly všechny děti, díky pohádkovým spon-
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zorům, pohádkově odměněny.
Zasoutěžit si mohli i „občankově“
dospělí avšak trvale s dětskou duší.
Obří Člověče nezlob se utahalo
i opravdové hráče. Ringo, kop do
branky a jiné radosti provázely celé
odpoledne patřící dětem.
Bylo připraveno chutné občerstvení a celou dobu nás
provázela hudba „Silných“ zážitků.
Také já tam byla, jedla jsem, kofolu pila (víno bych pila,
kdybych neřídila) a seděla bych tam dodnes, kdyby
nezazvonil zvonec…. a pohádky je konec.
Vaše Červená Karkulka
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PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ

Po celoročním snažení zvládnout všechny nástrahy
znalosti písmen abecedy, přišli dne 27. 6. 2012 do naší
knihovny žáci první třídy na zkoušku, zda se to všem
podařilo. Po přivítání jsem prověřila jednoho po druhém jak
jsou dobří čtenáři. Někteří byli trošku překvapeni, ale
nakonec to všichni dokonale zvládli. Za odměnu dostali
osvědčení ,,Znalec abecedy – čtenář“ a také malé dárečky
a sladkost.
Před odchodem se všichni podepsali do pamětní knihy
a někteří se stali čtenáři naší knihovny.
Maršálková knihovnice

na Potštát
Městská knihov ti na
zve všechny dě

é her“
ln
p
e
n
d
le
o
p
d
„O
0 hod.
12,00 do 15.0

a 2012 od
v úterý 14. srpn
í
y a občerstven
Drobné odměn

FOTBAL TO JE HRA
Milé dámy,
celý život s trochou opovržení přemýšlím nad chlapy a jejich
vášní honit se na fotbalovém hřišti za kulatým nesmyslem. Po
posledním zážitku však musím, ač nerada přiznat, že je
obdivuji...
Psal se den 17. 6. 2012…byla jsem při tom…bylo 32°C ve stínu
a naše okouzlující, minimálně oděná „11-ka“ se rozhodla
pokořit tu „směšnou“ hru – proti Výběru z Výběru...
Přiznám se, že rozhodčí byl výjimečný a dělal co mohl, ale
pochybuji, že mu fungovaly hodinky... slíbených 15 minut
poločasu bylo nekonečných, z nás lilo jak z konve, hlava se
v tom vedru točila jak po těžkém draku a protihráči, zejména ti
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nejmenší, byli jak malé blechy. Byli prostě všude.. nedali se
zničit, zahubit a ani jinak zneškodnit... Do šatny jsme v
poločase odcházely s 2 bodovým náskokem a ten jsme
udržely, samozřejmě díky rozhodčímu a ženským zbraním, až
do konce utkání.
Naši začínající fotbalisté již ukázali při přátelských utkáních
s „Výběrem z Potštátu“, Bělotínem a Spálovem, že to myslí
vážně a fotbalovou sezónu začnou letos v srpnu – máme se na
co těšit...
Hoši do toho...
K. Hladíková
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POHÁR MLÁDEŽE V LOVU RYB UDICÍ

Začátkem června, přesněji 2. června se konečně mladým
rybářům v okolí Vojenského výcvikového prostoru Libavá
vyplnil jeden se snů, a to závodit v lovu ryb na velmi dobře
zarybněném revíru. Tohoto dne se uskutečnil na chovném
rybníku Horní Čermná Pohár mládeže v lovu ryb udicí. Rybník
obhospodařují Vojenské lesy a statky s.p., divize Lipník nad
Bečvou. Akci uspořádali společně Vojenské lesy a statky s.p.,
divize Lipník nad Bečvou, místní organizace Českého rybářského svazu Hranice a rybářský kroužek Potštát.
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 svazu Hranice.
Do závodu se přihlásilo celkem 18 závodníků, z toho 3 dívky.
Nejmladší závodnicí byla teprve sedmiletá Kamila Bartošová.
Závod byl rozdělen na dvě kola po dvou hodinách, mezi jednotlivými koly bylo pro účastníky závodu i pro jejich „trenéry“
a „manažery“ připraveno občerstvení.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
Kategorie 6–13 let 1. místo Tomáš Rypar 1302 bodů
2. místo Daniel Ševčík 1262 bodů
3. místo David Roreček 1244 bodů
Největší ulovená ryba – Kapr obecný o délce 44 cm – ulovil
Daniel Ševčík
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Kategorie 14–16 let 1. místo Josef Bartoš
1034 bodů
2. místo Nikolas Ševčík 740 bodů
3. místo Milan Buržák
347 bodů
Největší ulovená ryba – Kapr obecný o délce 48 cm – ulovil
Jan Tureček
Pohár pro absolutního vítěze si odnesl Tomáš Rypar z Hranic za ulovení 54 kusů ryb o celkové délce 1302 cm.
Závodníci celkem ulovili 362 kusů ryb v celkové délce 9309 cm.
Po předání hodnotných cen, které věnovala do závodu místní
organizace Českého rybářského svazu Hranice, 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.
Za pořadatele Ing. Miroslav Pazlar

POZVÁNKA
na rybářské závody mládeže v lovu ryb udicí,
které se uskuteční v sobotu 15. září 2012
na chovném rybníku Horní Čermná.
Prezentace závodníků od 6,30 hodin.
Bližší informace budou vyvěšeny
na informační desce Městského úřadu
Potštát.
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VZPOMÍNKA NA IVANA KRŠKU
Historik a archivář by letos v červenci oslavil úctyhodných osmdesát let
V červenci letošního roku vzpomeneme
nedožité 80. narozeniny historika, archiváře,
vlastivědného pracovníka PhDr. Ivana Kršky.

Ivan Krška se narodil 24. 7. 1932 v Hranicích, odkud se rodina
odstěhovala do Brna již v roce 1933. Jeho dětství zasáhla za
okupace tragická událost, když koncem roku 1939 byl zatčen
jeho otec, funkcionář odbojové organizace Obrana národa,
a po delším věznění byl počátkem roku 1943 popraven.
Po ukončení gymnázia a především studia na brněnské univerzitě získal Ivan Krška jako žák profesora J. Šebánka znamenitou
průpravu pro své povolání archiváře. Své první místo nastoupil
v roce 1955 v Zemědělsko-lesnickém archivu v Bučovicích.
Počátkem roku 1956 již působil jako archivář ve Státním
archivu v Brně (dnes Moravský zemský archiv), odkud musel v
roce 1959 z náboženských a politických důvodů odejít. Vrátil
se do rodných Hranic jako okresní archivář. Hranicko a Lipnicko tak získalo kvalitního archiváře, historika, obětavého
vlastivědného pracovníka, znalce dějin měst a obcí.
S velkým elánem se věnoval budování hranického okresního
archivu, jehož depozitáře byly umístěny v potštátském zámku,
Hranicích a Lipníku nad Bečvou. Po územní reorganizaci v roce
1960 se stal hranický archiv součástí Okresního archivu (dnes
Státní okresní archiv) Přerov. PhDr. Krška byl vedoucím archivního pracoviště v Potštátě a Lipníku nad Bečvou.
Neúnavnou činností, houževnatostí a snažením se mu podařilo
zachránit mnoho písemností a cenných archiválií. Tyto postupně zpracoval a vyhotovil k nim archivní pomůcky – katalogy
a inventáře.
Výsledkem jeho úsilí jsou desítky inventářů k fondům měst,
obcí, škol, far, spolků, pozůstalostí (mj. Archiv města Lipníka
n. B. z let 1376–1945 o 1100 stranách, Archiv města Hranice
z let 1554–1945, Archiv města Potštátu, Archiv města
Drahotuše). Inventář k rozsáhlému fondu ONV Hranice z let
1945–1960 je značně využíván k dohledávání dokladů k restitucím, rehabilitacím, odškodnění, státnímu občanství. Badateli
je též vyhledáván katalog prezidiálních spisů Okresního úřadu
Hranice z let 1870–1945.
Dr. Krška se zabýval dějinami obcí a far na Hranicku a Lipnicku,
dějinami správy a přepisem dosud neznámých archiválií.
K nejvýznamnějším patří studie „Archiv města Lipníka n. B.“

(SAP, 41, 1991, s.1–112), v níž prokázal znalost fondu a podal
obraz dějin města a jeho správy. Je též autorem „Místopisu
obcí na Potštátsku, Lipnicku a Hranicku“ (in: Okres Přerov,
Ostrava 1988), dále „Brněnské právní naučení Uherskému
Hradišti“ (Brno v minulosti a dnes, 1962), „Brněnská městská
listina z první poloviny 14. století“ (Brněnský archivní věstník
1958), „Pořádání písemností římskokatolických farních úřadů“
(Severomoravský archivní zpravodaj, 1960) a řady dalších.
PhDr. Krška byl znám veřejnosti svými přednáškami s regionální tématikou, pořádáním výstav archiválií, články a studiemi
publikovanými v odborném i regionálním tisku (Zpravodaj
města Hranic a lázní Teplic n. B., Lipenský kulturní kalendář,
Zpravodaj VLS Lipník, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín,
Oderské vrchy a další).
Dr. Krška byl dlouhá léta kronikářem Potštátu, kde žil, zasloužil
se o rozvoj obce. Byl zde zakládajícím členem strany lidové,
poslancem MNV Potštát a členem SDH. Pracoval i v předsednictvu OV Čs. strany lidové v Přerově. I po odchodu do důchodu
byl aktivní, osobně se podílel na řadě kulturních akcí, především výstav z oblasti historie, konaných na potštátském
zámku, proslovil řadu vyhledávaných populárně-odborných
přednášek, jako dobrý zpěvák zpíval v kostelním sboru.
Realizoval se též jako průvodce po Potštátě. Díky této aktivitě
se Potštát se svou historií dostával do podvědomí širší
veřejnosti.
Dr. Krška patřil ke stálým přispěvatelům sborníku Státního
okresního archivu (SOkA) Přerov. PhDr. Ivan Krška zemřel
15. 2. 2009 v hranické nemocnici, pochován je v rodinném
hrobě na Potštátě.
Věra Fišmistrová

Pohled na město Potštát z r. 1826 z osvědčení tovaryše
(Okresní archiv Přerov – Henčlov).
Přetisk z měděné matrice Dílna umělecké grafiky v Novém Jičíně

Společnost Kudy z nudy zve všechny na

„Ukončení prázdnin”
v sobotu 25. 8. 2012 od 15,15 na hřišti v Potštátě.
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. 7. 2012.
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