Potštát a okolí

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J
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č. 5/2012 – říjen

P O Z VÁ N Í
N A J E D N Á N Í Z A S T U P I T E L S T VA M Ě S TA
Starosta města Vás zve na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 30. 10. 2012 v zasedací místnosti městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 16,30 hodin.

Usnesení
z 12. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 28. 8. 2012
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky p. Radany Němcové, ověřovatele
zápisu p. MUDr. Karlu Hladíkovou a p. Petra Jahna
2) Kontrolu usnesení z 11. jednání ZM
3) Žádost oddílu kopané o finanční dotaci
4) Zprávu p. starosty o činnosti firmy EUROBOWL
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Smrčka
2) Program jednání včetně rozšíření o 2 body
3) Rozpočtové opatření č.4/2012 ve výši 1 416 766,60,- Kč
v příjmech a výdajích
4) Přidělení půjčky z FRB p. Monice Drábkové
5) Odvolání velitele JSDH Potštát p. Petra Šegedy k 31. 8.
2012
6) Jmenování velitele JSDH Potštát p. Zdeňka Němce s účinností od 1. 9. 2012.
7) Snížení výše nájemného budovy č.p. 36 ZUŠ Potštát na
200,- Kč/m2/rok
8) Prodej pozemku p.č. 298 v k.ú. Padesát Lánů
9) Prodej části pozemku p.č. 801/1 v k.ú. Padesát Lánů
10) Prodej pozemku p.č. 359/1 a části pozemku p.č. 845/7
oba v k.ú. Boškov
11) Prodej pozemku p.č. 971 v k.ú. Boškov
12) Záměr na prodej bytového domu č.p. 47, na pozemku p.č.
st.18, Potštát, Školní ulice
13) Koupi vyhořelé budovy – bývalé továrny, na p.č. st. 8 a p.č.
st. 9 v k.ú. Potštát Město
za cenu do 150 000,- Kč

č. 5/2012 – říjen

Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Projednání záměrů na prodej pozemků – body programu
jednání 13–18. Po doplnění vyjádření stavebního úřadu se
budou projednávat na dalším jednání ZM.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1) Starostovi města – vystavit jmenovací dekret p. Zdeňku
Němcovi a sestavit komisi k provedení inventury prostředků JSDH Potštát
2) Místostarostce – prověřit finanční možnosti pro poskytnutí dotace oddílu kopané Potštát
V Potštátě dne 29. 8. 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

MR HRANICKO KOMPOSTÉRY
V rámci Mikroregionu Hranicko bylo zakoupeno 40 kompostérů o objemu 720 a 900 litrů. Občanům, kteří o kompostéry projevili zájem, byly kompostéry předány do užívání.

Vzhledem k tomu, že žadatelů bylo čtyřicet, nemůžeme již
další zájemce uspokojit.

ČÍSLOVÁNÍ HROBŮ
Na základě konzultace s Ing. Václavem Grafem, provozovatelem veřejného pohřebiště ve Valašském Meziříčí a odborníkem na pohřebnictví, bylo v měsíci září provedeno nově
očíslování jednotlivých hrobů na místním hřbitově v Potštátě.
Nová čísla jsou připevněna v levém horním rohu ze zadní
strany náhrobní desky. Toto očíslování bude sloužit k lepší
orientaci při projednávání záležitostí týkajících se hrobového
místa. V případě Vaší návštěvy na MěÚ, týkající se záležitosti

s hrobovým místem, je potřeba uvést číslo hrobu. Číslo se
shoduje s číslem uvedeným na smlouvě o pronájmu hrobového místa.
Žádáme občany, aby v případě opravy či nové kamenné desky,
číslo znovu připevnili na novou nebo opravenou desku.
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na MěÚ Potštát,
v kanceláři matriky.

POTŠTÁTSKÁ VODA
Historie: Zásobování Potštátu pitnou vodou má dlouhou
historii, ale i vodárenskou tradici. První návrh, jak zásobit
město pitnou vodou pochází z roku 1938, kdy rakouská firma
G. Rumpel A.G. zpracovala projekt prameniště, zemní vodojem
2 x 50 m 3 a rozvodnou síť po městě, včetně přípojek. V tomto
lesním prameništi byla voda jímána zářezy, které v suchých
létech téměř vyschly a pitnou vodu bylo nutno dovážet. Pro
další rozvoj města a zásobení pitnou vodou se postavila u cesty
směr na Hranice v roce 1958 čerpací stanice o výkonu 2 l/s
a následně u potoka Veličky se v roce 1970 postavila úpravna
vody s pískovým filtrem o výkonu také 2 l/s. Z důvodu častých
havárií na ocelových řadech probíhaly ve městě postupně od
roku 1986 rekonstrukce vodovodů, kdy se nahradil stávající
poruchový ocelový vodovod, novým potrubím z plastovéno
materiálu. V 80. letech postavily Vojenské lesy a statky Lipník
nad Bečvou na potoku Velička vodní nádrž Harta. U přehradní
sypané nádrže byla v roce 1994 postavena nová úpravna vody
Potštát o výkonu 6 l/s s akumulací 85 m 3. Nad úpravnou vody
stojí na kopci zemní vodojem Potštát o obsahu 250 m 3 ze
kterého je zásobeno město a místní části Kyžlířov a Kovářov.
Do Kyžlířova se pitná vody přivedla z rozvodných řadů Potštátu
v roce 1996 a Kovářov byl připojen v roce 2002. Pro zajištění
dostatečného tlaku v potrubí se pro Kyžlířov a Kovářov
vybudovaly automatické tlakové stanice. V této podobě se
tento skupinový vodovod provozoval do 23. 7. 2012, kdy se
úpravna vody u Harty odstavila z provozu a tím začalo nové
zásobovaní pitnou vodou.
Současnost: Od 24. 7. 2012 došlo k zásadní změně v zásobování Potštátska a místních částí pitnou vodou. Město
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Potštát, Kyžlířov, Kovářov, dále obce Olšovec, Střítež nad
Ludinou, Uhřínov, Středolesí a Boškov jsou součátí novéno
Skupinového vodovodu Potštát, zásobovaného z úpravny vody
Lhotka. Zdrojem vody pro tuto úpravnu vody jsou 2 vrty HV
101 a HV 102 kvalitní podzemní vody. Jedinou úpravou je zde
hygienické zabezpečení vody chlórem. Voda ve všech
ukazatelích splňuje požadavky vyhlášky číslo 252/04 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na dodávku vody a četnost
rozsahu kontroly pitné vody. Nízkým obsahem dusičnanů je
vhodná i k přípravě kojenecké stravy. Má rovněž mnohem lepší
senzorické vlastnosti (chuť a pach) než voda z ÚV Potštát, která
byla upravována z povrchového zdroje. Oproti této voda z ÚV
Lhotky navíc splňuje i doporučené limity pro koncentraci
vápníku a hořčíku. Limit daný výše citovanou vyhláškou pro
tvrdost vody (součet molární koncentrace vápníku a hořčíku) je
2–3,5 mmol/l. Průměrná tvrdost vody z úpravny vody Lhotka
je v letoším roce 2,42 mmol/l. Jedná se tedy o středně tvrdou
vodu. Průvodním jevem tvrdosti je vznik tzv. kotelního kamene
při ohřívání vody. Povlak z varných konvic lze velmi snadno
odstranit např. povařením vody s octem. Konzumace takové
pitné vody je však s ohledem na lidské zdraví daleko vhodnější
než pití vody měkké.
Závěr: Tato nová a moderní koncepce zásobovaní pitnou
vodou Skupinového vodovodu Potštát je postavena na vysoké
vodohospodářské úrovní a bude sloužit ke spokojenosti
i dalším generacím Potštátska.
Pavel Jeřábek
Vedoucí provozu vodovodů
Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
č. 5/2012 – říjen
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VYHOŘELÁ TOVÁRNA?
Vzhledem k neřešené situaci vlastníků k zabezpečení vyhořelé továrny, která ohrožuje svým stávajícím stavem okolí
a nevzhledně vyčnívá do náměstí, Město Potštát zakoupilo
tento objekt do svého vlastnictví a to na základě schválení
koupě usnesením z 12. jednání zastupitelstva města Potštát
ze dne 28. 8. 2012.
O osudu vyhořelé továrny můžete přispět k rozhodnutí i vy
občané a to anonymní anketou.
Během měsíce října Vám bude doručen dotazník k vyplnění.

Přehled dluhů za nájem bytů
Města Potštát

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
sobota 10. 11. 2012
Boškov
Potštát
Kovářov
Lipná
Kyžlířov

8.00–8.45 – točna
9.00–10.00 – náměstí
10.15–11.00 – točna
11.15–12.00 – točna
12.15–13.00 – točna

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 !!!

Městský úřad v Potštátě zve seniory nad 65 let na

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
které se bude konat
v pátek 23. listopadu 2012 od 14.00 hodin
v sále zámku.
V programu vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Potštát
a duo Ladislava Hynčici.
Protože pro Vás chceme připravit pohoštění,
prosíme o potvrzení Vaší účasti na tel: 581 624 275
nebo osobně na MěÚ v kanceláři matriky.

č. 5/2012 – říjen

čp. 23

6 149

čp. 31

26 386
80 644

čp. 32

36 026
7 989
4 952

čp. 120

11 313

Tyto dluhy jsou vymáhány soudně.
U Okresního soudu v Přerově jsou
podány návrhy na vyklizení bytů.
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Z á k l a d n í š ko l a Po t š t á t

VÍTÁNÍ
ŽÁKŮ 1. TŘÍDY 2012
Dne 3. září 2012 se již tradičně konalo
slavnostní vítání nových žáčků
ZŠ a MŠ Potštát v obřadní síni města.
Letos přišlo poprvé do 1. třídy 15 dětí.
Po slavnostním projevu
děti dostaly drobný dárek a pamětní list.
Společně s rodiči a paní učitelkou se
pak odebraly do školy do své třídy.
Všem přejeme ve škole hodně
úspěchů a trpělivosti.

VÝSLEDKY JARNÍHO SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
A SBĚRU VÍČEK Z PET LAHVÍ
Nejlepší sběrači školy:

Eliška Brachánková – 715 kg
Soutěž tříd: 1. místo – 1. ročník
Šimon Klabačka
– 576 kg
2. místo – 2. ročník
Jan Matyáš
– 550 kg
3. místo – 3. ročník
Tomáš Stískal
– 345 kg
Julie Němcová
– 239 kg
Celkem za celou školu (i MŠ – jmenovitě Tomečková, Stískal, Faxová, Zlámala, Jeřábkovi, Skypalovi a Šporánek) se nasbíralo
7.882 kg, což je krásný výsledek a už několik let jsme tolik nenastřádali. Samozřejmě že získané peníze půjdou nazpět k našim
žáčkům, např. ve formě cen za různé školní soutěže,nákupu netradičních Vv potřeb atd.
Výsledky sběru víček:

1. místo – 1. ročník
– 40,2 kg
2. místo – 4. a 5. ročník – celkem 42 kg
3. místo – 2. a 3. ročník – celkem 25,70 kg
Celkem bylo nasbíráno 131,2 kg víček.
Moc děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se aktivně podíleli na obou akcích, velmi si toho vážíme.
Mgr. Martina Hollasová

ODPOLEDNE PLNÉ HER
V KNIHOVNĚ
Prázdniny se nám pomalu chýlily ke konci, tak nás napadlo
trochu si je zpestřit. Úterní odpoledne 14. 8. 2012 jsme
v knihovně připravili pro malé i velké děti odpoledne plné her.
Děti měly možnost vyplnit doplňovačky, vymalovat omalovánky, zahrát si pexeso, karty, kulečník, piškvorky, složit puzzle
a další hry. Někteří vyzkoušeli vše.Společně jsme si zahráli
a pobavili se. Pro všechny byla oblíbená tombola a občerstvení.
Věříme, že jsme jim trošku vylepšili náladu končících prázdnin
a zase rádi do knihovny přijdou.
strana 4
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M a t e ř s k á š ko l a Po t š t á t
Poděkování
MŠ děkuje manželům Oharkovým,kteří dětem v uplynulém školním roce připravili bohaté balíčky na Mikuláše, a také
věnovali sladkosti na oslavu Dětského dne. Dále také manželům Fojtíkovým z místní pekárny za spoustu dobrot, které
děti dostaly jako výhry na Dětském dni a v pokladu. Ještě jednou děkujeme, vše udělalo dětem velkou radost.

TÝDEN NA TÉMA: TO JSEM JÁ
Na začátku týdne jsme zažili krásné překvapení! Přišli nás
navštívit děti z první třídy se svojí novou paní učitelkou Mgr.
Hanou Kelnarovou a přišli nám povědět, jak se všem daří ve
škole, zazpívali nám a jako překvapení všem paním učitelkám
ze školky i naší tetě Martě předali poděkování za přípravu do
školy! Moc děkujeme a přejeme všem dětem i paní učitelce
v první třídě hodně jedniček a spoustu krásných zážitků při
poznávání nového!
Děti ze školky se také učily a poznávaly své tělo, pomocí nové
didaktické pomůcky mohly pozorovat co se v těle ukrývá a
naučily se rozeznávat některé funkce těla. Zdokonalovaly své

smysly v různých úkolech, hádankách i činnostech. Závodili
jsme v tělocvičně, skákali na trampolíně a cvičili na žebřinách.
Pozorovali jsme přírodu a proměny podzimu. Hráli si s listím a
také si ho malovali na výkres. Hráli jsme si s hračkami, skládali
stavebnice a učili se vyřešit logické hádanky. Třídili jsme
geometrické tvary a skládali z nich obrázky dle své fantazie.
Cvičili jsme i tancovali podle CD a doprovázeli zpěv hrou na tělo
i Orfovy nástroje. Děti z oddělení Sluníček si vyrobily svou
postavičku z papíru a ozdobily ji nalepováním. Děti z oddělení
Včelek se zdokonalovaly v grafomotorických cvičeních a vyráběly podzimní listy i žaludy na výzdobu schodiště školy.

DŘEVĚNÁ MAKETA PUCHARTU
Student olomoucké univerzity, Jiří Doupal, je velký znalec Puchartu, ví
o každém jeho kameni. V minulých dnech vytvořil pro potštátské
muzeum dřevěnou plastiku bývalého hradu, za což mu patří velký dík.
V letošním posledním roce studia připravuje magisterskou práci o
potštátském zámku, která má mít kolem tisíce stran. Přejeme mu hodně
úspěchů a děkujeme za nebývalou přízeň, kterou Potštátu věnuje.
Irena Kršková

TJ SOKOL Potštát – ODDÍL KOPANÉ – Sezóna 2012/2013
A máme tady první vítězství !!!
22. 9. 2012 naši chlapci, otrlí z horských podmínek, využili schopnosti přežít cokoli a kdekoli – a právě déšť
na hřišti, který jiným borcům ubírá na kvalitě – naše chlapce osvěžil a nakopl k nevídaným výkonům.
Zápas s Prosenicemi vyhráli 4:3 a bujarý pokřik byl slyšet až tady u nás. Hoši gratulujeme!!!
29. 9. 2012 Potštát – Lázniky 0:1
Další rozpis fotbalových zápasů najdete zde ve zpravodaji a prosíme naše fanoušky o větší účast
a hlavně povzbuzení hráčů...
...všichni v životě potřebujeme povzbudit a němé publikum rovná se žádné publikum...

K.H.

Fotbalové zápasy které nás čekají do konce roku:
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

č. 5/2012 – říjen

6. 10.
14. 10.
20. 10.
28. 10.
3. 11.

15.30 hod
15.00 hod
15.00 hod
14.30 hod
13.30 hod

D. Hranice – Potštát
Černotín – Potštát
Potštát – Jezernice
H. Nětčice – Potstát
Potštát – Žákovice
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SDH POTŠTÁT – MLADÍ HASIČI
Potštátští mladí hasiči ovládli střítežské finále a mladší vyhráli
Velkou cenu OSH Přerov 2012
V neděli 9. září měli na hasičských závodech ve Stříteži nad
Ludinou potštátští mladí hasiči svůj den. Nebyl to jen obyčejný
závod, ale poslední ze 13 závodů zařazených do velké ceny
OSH Přerov. Již po sobotním závodě v Partutovicích bylo jasné,
že v kategorii mladších žáků zvítězí ve velké ceně družstvo
z Potštátu. Možná, že o to horší byla nervozita před nedělním
startem pro to, aby potvrdili roli favorita letošního ročníku. Za
vydatné podpory vedoucích, rodičů, prarodičů, starosty města
a členů SDH Potštát mladší potvrdili, že požární útok prostě
umí a ve Stříteži se umístili na 1. místě s časem 15,26s .
V kategorii starší se potštátští hoši umístili na krásném 3. místě
s časem 14,58s., a tak stejně jako mladší postoupili do tradičního Střítežského finále, ve kterém se utkávají tři nejlepší družstva v obou kategoriích o uzenou šunku. Po ukončení požárních útoků základní soutěže se šest nejlepších družstev nedělního klání postavilo znovu na startovní čáru, aby změřily své
síly ve Střítežském finále. V kategorii mladší to byla s Potštátem
ještě Velká a Soběchleby. Potštátští šli na řadu jako třetí a s ča-

sem 15.07s. vyhráli i Střítežské finále a jedna šunka byla doma.
V kategorii starší Potštát změřil síly se Špičkami a Olšovcem a
jako poslední start nedělního závodu předvedli naši hoši
neuvěřitelný útok s časem 14.35s., a domů se vezly šunky dvě.

Potštátští mladí hasiči zaútočili na Bochořskou sovu
Jedinečný, ohromující, nádherný… takový byl sobotní závod
mladých hasičů v požárním útoku v Bochoři. Jedná se o noční
závody s výstižným názvem „O Bochořskou sovu“. Mladí hasiči
z Potštátu se této soutěže zůčastnili podruhé. Na zahajovací
nástup nastoupilo 100 družstev mladých hasičů z toho 38
v kateg. mladší, a 62 v kateg. starší. Zahajovací ohňostroj po
setmění umocnil atmosféru nočního závodu a hned po něm se
rozjely požární útoky na dvou základnách. Potštát mladší
nastoupil na provedení svého útoku jako patnácté družstvo v
pořadí. Všichni, kdo se v požárním sportu pohybují byli zvědaví
na to, zda potvrdí roli letošního mistra – vítěze velké ceny OSH
Přerov 2012. I když už v tomto závodě „o nic nešlo“, potštátské
družstvo složené ze samých děvčat se v tak silné konkurenci
hasičských týmů ze 7 okresů chtělo předvést. Po přípravě
základny se rozezněl startérův výstřel a potštátské mladé
hasičky vyběhly na svůj nejlepší požární útok tohoto roku. Čas
14,78s. byl tím nejlepším, který tento rok dokázali na soutěži
vybojovat. Do konce závodu v kategorii mladší zbývalo ještě
24 požárních útoků a jen Loučka u Zlína dokázala Potštátské
předběhnout. Krásné druhé místo a velikou sovu jsme si z tohoto závodu vezli domů.
V kategorii starší Potštát skončil na 24. místě, což je v konkurenci 62 družstev pěkné umístění. Diskotéka, vyhodnocení
všech družstev, závěrečný ohňostroj, bezchybná organizace –
díky SDH Bochoř za tento zážitek.

Žádný úspěch není zadarmo, je za ním spousta práce a času ať
už dětí či vedoucích, kteří je k požárním sportu přivedli. Naše
radost je o to větší, že na Potštátě mladí hasiči dlouhou dobu
nefungovali. Začátky před třemi lety nebyly jednoduché, byli
jsme vděční za každou pomoc či radu. Všem těm, kteří nám
jakkoliv pomohli a fandili, chceme tímto poděkovat. Děkujeme
i všem sponzorům a městu Potštát za celoroční podporu.
Sestavy družstev v roce 2012:
Mladší: Julie Němcová, Sára Kocjanová, Tereza Polachová,
Natálie Němcová, Dominika Polachová, Sabina Trnová,
Klaudie Faxová, Ondřej Orgoň.
Starší: Vladimír Maňák, Dominik Dokoupil, Jan Novobilský,
Lukáš Swaczyna, Martin Vaněk, Michal Bulej, Martin Maňák.
Kluci a holky, jsme na vás pyšní!!!
Zvláštní poděkování patří sponzorům, kteří přispěli mladým
hasičům na nákup proudnic a koše:
Pavlík Ivo, Kudy z Nudy, Siladi František, Buržak Milan,
Buchlovský Petr, Oharek František, Restaurace na Baště,
Passingerová Zita, Statky Potštát, manželé Brázdovi,
Škařupová Adéla, Pila Potštát s.r.o – p. Lév.
Děkujeme Restauraci na Baště, p. Oharkovi, p. Chorinové, p.
Siladimu – za sponzorský dar – pohoštění na opékání při
ukončení sezóny.
Vedoucí mladých hasičů
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