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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 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 19. 2. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 16,30 hodin.

Usnesení
z 14. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 18. 12. 2012
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Určení zapisovatelky – p. Ladislava Maršálková, ověřovatele zápisu – p. MUDr. Karla Hladíková a p. Petr Jahn
Kontrolu usnesení z 13. jednání ZM Potštát
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: ing. Miroslav Smrčka, ing. Luboš
Maršálek
Program jednání včetně rozšíření o 3 body a stažení bodu
č. 17 z jednání
Rozpočtové opatření č. 6/2012 ve výši 2 878 663,- Kč
v příjmech a výdajích
Rozpočet na rok 2013
Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 3/2008 o finanční
kontrole
OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve výši 500,- Kč na poplatníka, s platností od 1. 1. 2013
Dodatek č. 2 k vnitřnímu předpisu č. 2/2008 o sociálním
fondu
Termíny jednání Zastupitelstva města Potštát na rok 2013
Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby č.
2012063-09 ze dne 2. 1. 2009 včetně dodatku č. 1 mezi
Veolia Transport Morava a.s. a Městem Potštát
Zpracování podkladů pro žádost o navrácení historického
majetku firmou Hrdlička s.r.o. a pověřuje starostu města
k podpisu smlouvy s touto firmou
Zakoupení historického majetku do muzea Potštátu za
cenu 46 000,- Kč
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Finanční příspěvek na provoz záchranné stanice
Bartošovice ve výši 1 000,- Kč
Úhradu nákladů ve výši 10 276,- Kč Církevnímu dětskému
domovu Emanuel Stará Ves za 4 potštátské děti, které
jsou v tomto domově umístěny
Finanční příspěvek na provoz a rozvoj oddílu kopané Sokol
v Potštátě ve výši 40 300,- Kč na rok 2013
Záměr na pronájem pozemků p.č. 1178, p.č.627,
p.č.2238, ostatní plocha, v k.ú. Lipná, na dobu 10 let a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy se Zemědělskou a.s. Spálov
Prodej pozemků pod čerpací stanicí a vodojemem p.č.
154 v k.ú. Kovářov u Potštátu, p.č. st. 261 a p.č,. st. 683
oba v k.ú. Potštát – Horní Předměstí firmě VaK Přerov, a.s.
Prodej části pozemku p.č. 632 v k.ú. Potštát – Horní
Předměstí
Prodej pozemku p.č. 1719/1 v k.ú. Kyžlířov
Prodej pozemku p.č. 1699 v k.ú. Kovářov u Potštátu
Prodej pozemku p.č. 656 v k.ú. Lipná
Prodej pozemku p.č. 77 v k.ú. Boškov
Prodej částí pozemku p.č. 76/1 v k.ú. Boškov
Prodej částí pozemku p.č. 65 v k.ú. Kyžlířov
Záměr na prodej části pozemku p.č. 1427/3 v k.ú. Lipná
Smlouvu o dílo na demoliční práce budovy č.p. 33 a č.p.
34 na Bočkově náměstí včetně domu č.p. 32 a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy
Finanční příspěvek pro SDH Potštát ve výši 40 000,- Kč a
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy
Vypracování PD a EA firmou ASA EXPERT a.s. pro žádost o
dotaci na zateplení byt. domu č.p. 18 v Potštátě a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy s touto firmou
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M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e
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.

2) Místostarostce – prověřit finanční možnosti pro poskytnutí dotace oddílu kopané Potštát
V Potštátě dne 29. 8. 2012

Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1) Starostovi města – vystavit jmenovací dekret p. Zdeňku
Němcovi a sestavit komisi k provedení inventury prostředků JSDH Potštát

Tříkrálová sbírka 2013
vářově,
v Potštátě, Boškově, Ko
ově
Kyžlířově, Lipné a Boňk

PRÁCE V ROCE 2012
Lipná
• Výměna reproduktorů místního rozhlasu
• Přeložka místní komunikace ze soukromého pozemku
• Úprava místní komunikace autobusová točna – odvodnění zřízení příkopu, osázení svahu.
• Odstranění náletových dřevin na místních komunikacích
a veřejných prostranství
• Sečení trávy
• Úklid autobusových čekáren
• Rozšíření veřejného osvětlení o 3 světelné body•Z i m n í
údržba
• Zadání na vypracování projektové dokumentace vodovod Lipná
• Digitalizace katastru

Kyžlířov
•
•
•
•

Zahájena výstavba hřiště
Sečení trávy
Zimní údržba
Digitalizace katastru

Kovářov
• Odstranění náletových dřevin místních komunikací a vodního toku
• Sečení trávy
• Zimní údržba
• Digitalizace katastru

Boškov
• Odstranění náletových dřevin hřiště a místních komunikací
• Oprava elektroinstalace, vnitřních omítek a střechy knihovny
• Výstavba vodovodu
• Zajištění projektové dokumentace a stav. povolení na vodovodní přípojky
• Obnova příkopu a čištění kanalizace – točna
• Sečení trávy
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Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Karel Galas
starosta města

• Zimní údržba
• Oprava mostku

Celkem bylo vybráno

31 907,- Kč.

e.

Všem dárcům děkujem

Potštát
• Rozšíření místní komunikace P. Lánů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Následná péče na biokoridorech LBK1,2 P. Lánů
Oprava a rozšíření ústředního topení
Zřízení části oplocení pod zámeckou zahradou
Terénní úpravy zámecké zahrady, zřízení tanečního parketu
Ořez nebezpečných větví v zámecké zahradě
Rekultivace úvozu Harta
Projekt suchého poldru Modrá Hvězda
Odstranění části náletových dřevin na veřejných prostranstvích a místních komunikacích
Restaurování sochy Sv. Floriána
Projekt a dotace na výměnu oken a zateplení budovy ,,B“ ZŠ
Sečení veřejných prostranství
Čištění chodníků / délka všech chodníků je 2139 m/
Zabezpečovací práce na bývalé továrně
Oprava části oplocení hřbitova
Oprava schodů do ZŠ
Částečné zateplení školní jídelny a bytu
Protipovodňová opatření – zřízení hladinoměru na Veličce a Kovářovském potoce, srážkoměru na úpravně vody
ve spolupráci s ORP Hranice, digitální povodňový plán
Úprava místní komunikace na Oderské ulici
Zimní údržba

Společné
• Pořízení digitálního pasportu místních komunikací
• Napojení vodovodu na vodovod Hranice
• Přípravné práce na výstavbu místní komunikace – Michalov
• Příprava projektu na opravu místní komunikace Boškov
– Kouty
• Zadání na vypracování protipovodňových opatření
• Práce v obecních lesích.
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ČINNOST KNIHOVNY ROK 2012
Již tradičně se v roce 2012 konaly v knihovně akce pro děti, ale i dospělé.
Začalo to zapojením do soutěže s Českým Ježíškem, s velkým zájmem se
setkalo odpolední posezení spojené s výukou pletení z papíru, obnovili jsme pro
ženy ,,MDŽ“ s odborným výkladem a ukázkou kosmetiky.
Březen – Měsíc knihy v letošním roce měl téma „Sladký život s knihovnou“
a také besedy s dětmi MŠ a ZŠ byly v tomto duchu, tedy se sladkou odměnou.
Květen a červen byl spojen s velkým zájmem a obdivem vlastnoručně
vyrobené keramiky MUDr. Dany Špatkové, kterou nám umožnila vystavit.
V srpnu jsme se rozloučili s prázdninami odpolednem plných her. V září jsme
přivítali prvňáčky ZŠ a MŠ. Bylo provedeno nové topení do místností v přízemí,
kam se bude knihovna stěhovat. V říjnu jsme podruhé pletli z papíru.
Mikulášská tombola a psaní dopisu Ježíškovi byly akce prosince. Většina akcí
se dá považovat za zdařilé a hojně podpořené nejen dětmi, ale i dospělými.
Na rok 2012 nebyla podána žádost o dotaci z programu Veřejné informační
služby knihoven – VISK 3 na Ministerstvo kultury odbor knihoven .
Studentům jsme zajistili prostřednictvím MKS službu půjčování knih z jiných
knihoven. V roce 2012 bylo takto zapůjčeno 123 odborných knih převážně
z Vědecké knihovny Olomouc.
V roce 2012 bylo z rozpočtu města pořízeno 141 knih v hodnotě 14 578,- Kč.
Počet registrovaných čtenářů:
Počet čtenářů do 15 let:
Počet návštěvníků za rok 2012:
Počet výpůjček za rok 2012:
Celkový knižní fond:
Počet periodik:

104
31
1 233
12 027
9 887 knih
14 časopisů
Maršálková Ladislava

Město Potštát Vás zve
nejen děti na

Dětský maškarní
karneval
v sobotu 2. 3. 2013
ve 14.00 hod v sále zámku
Celým odpolednem
Vás provede
umělecká agentura LEV
Na co se můžete těšit?
soutěže, disco,
tombola,
vyhodnocení masek
Vstupné:
Masky zdarma – Děti 10,- Kč – Dospělí 20,- Kč
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SDH Potštát pořádá dne 16. 2. 2013 v Kovářově, Kyžlířově a Potštátě

VODĚNÍ MEDVĚDA
Členové sboru děkují všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na Hasičský Bál
konaný dne 25. 1. 2013

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
DOBA ADVENTU NA NAŠÍ ŠKOLE
Stalo se již tradicí, že celý prosinec – a někdy i kousek listopadu
– věnují učitelé se svými žáky přípravě na Vánoční akademii.
Nacvičují se koledy, básničky a scénky, jsou pořádány vánoční
dílny, na kterých se intenzivně zhotovují výrobky k prodeji. Také
maminky byly aktivní a mnohé z nich pomáhaly nejen při
výrobě ozdob, ale i na dvou adventních akcích – výrobě
adventních věnců a pečení perníčků.
V sobotu 15. 12. se tedy všichni sešli ve dvě hodiny odpoledne
v tělocvičně. Rodiče a všichni ostatní návštěvníci mohli
nakoupit z nepřeberného množství krásných vánočních ozdob
a dekorací, které vyrobily především děti, a doma si jimi
vyzdobit sváteční stůl či stromeček. Nechybělo ani občerstvení
– zákusky, káva, čaj. Přesto všichni byli nejvíce zvědavi na
vystoupení svých dětí a opravdu bylo na co se koukat. Vánoční
básně a písně, dramatizace pohádek, tanec, pohybové
ztvárnění vánoční písně v kouzelném podání dětí MŠ, scénka
k písni Babička Mary, vánoční reklama, sólový zpěv a také
neznámé latinské vánoční písně v provedení žáků 2. stupně.
Jak vidíte, program byl velmi pestrý a dvě hodiny uběhly jako voda.

Děkujeme všem, kteří si i v předvánočním shonu našli čas a
přišli podpořit naše děti. Těšíme se už na příští adventní
posezení.
Mgr. Martina Hollasová

PŘEDNÁŠKA O PSECH
V pátek 30.listopadu se všechny děti z mateřské školky a 1. stupně sešly v tělocvičně, aby zde
mohly zhlédnout přednášku „ Poznej svého psa“. A bylo na co koukat a co poslouchat, neboť
slečna si dovedla živého psa, byl to krásný zlatý retrívr. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého
o chovu a výcviku psa, ale hlavně si vyzkoušely, a to názorně, jak se chovat při setkání s cizím
psem. Myslím, že pro všechny žáky byla přednáška velmi užitečná.
Mgr. Martina Hollasová
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ČERTOVSKÝ DEN
V úterý před Mikulášem, se naše školka proměnila v peklo. Ze
všech dětí i paní učitelek se stali čerti a čertice, kteří si celý den
pekelně užili! Ráno si každý vyrobil čertíka jako ozdobu,
kterého si všichni odpoledne odnesli na památku domů.
Tancovali jsme čertí tanečky, skládali čertovské puzzle, házeli
plnými pytli a hráli čertovské karty o zlaté dukáty. Čertovské
dopoledne jsme zakončili dováděním okolo hrnce, ve kterém
se po čarování objevila lízátka. Věříme, že naše čertovská
zábava děti pobavila a pomohla jim v překonání strachu,
protože když do školky následující den zavítal Mikuláš s čertem
a andělem, každý dokázal bez slziček zazpívat písničku a nebo
přednesl básničku!
Čertice z MŠ

HALLOWEEN V POHÁDKOVÉM LESE

Letošní Halloween jsme si opět všichni pořádně užili. Velké
dovádění začalo hned po příchodu do školky, kdy k nám

pomalu přicházely víly, princezny, čerti, strašidla a další
pohádkové bytosti. Pro děti byly připraveny omalovánky
strašidel, zatančili jsme si a zacvičili s Ježibabou, a pak už
začala opravdová strašidelná zábava. Přišel mezi nás s písničkou Houbový skřítek, víla Lesněnka, která se za chladného
počasí nachladila a měla velkou rýmu, a také Víla lesního ticha.
Tři bytosti z lesa zavedly děti před tajemnou bránu a po zaříkání
se nám cesta do Pohádkového lesa otevřela. Úkolů byla
spousta. Velkou dýni děti kutálely klikatou cestičkou, v gumácích musely projít bažinou, proletět trasu na koštěti, zahrály
si na vítr a zachraňovaly malé pavoučky, kteří jim za odměnu
darovali malou sladkou odměnu. A pak už nastal ten pravý čas
na kouzla a čáry. Začali jsme písničkou a tanečkem, ale
sladkosti jsme si přičarovali až díky kouzelným plamínkům,
které nevykouzlily jen dobroty, ale hlavně úžas a rozzářené
obličeje dětí. S pohádkovým lesem jsme se rozloučili společným, strašidelným rejem.
Zaslaly pohádkové bytosti z MŠ na Potštátě

Poděkování
Mateřská škola děkuje manželům Oharkovým za adventní kalendáře na Mikuláše,
které dětem v prodejně předala hodná teta čertice, a také manželům Fojtíkovým
z místní pekárny, kteří dětem udělali moc pěkné mikulášské balíčky.
Vše udělalo dětem velikou radost.

ZŠ a MŠ a SRPŠ Potštát
Vás zve na

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VEČÍREK
tentokrát ve stylu „Black and Whait“
v pátek 19. 4. 2013 od 19.30 v sále zámku.
K tanci a poslechu hraje skupina ALEX,
zpívá potštátská rodačka Alexandra Šustková.
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ZÁPIS DO MŠ V POTŠTÁTĚ
Kdy: 7. 3. 2013 ve čtvrtek od 8,00 – 16,00 hod
Kde: v oddělení Včelek
Rodiče si s sebou vezmou rodný list dítěte
a občanský průkaz.
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Harald Skala
Svědkové z kamene
Aneb heraldické památky z kamene na rod Des Fours
V noci 24. února roku 1634 byl v Chebu zavražděn Albrecht
z Valdštejna, císařský generalisimus a vévoda Frýdlantský. Již
několik dní před Valdštejnovou smrtí se na jeho statcích
v severních Čechách objevil plukovník Adolf Pucheim aby
jménem armády konfiskoval majetek „zrádce“.
Frýdlantské vévodství, v té době největší panství v severních
Čechách, bylo posléze rozděleno mezi císaři věrné důstojníky.
Zabavena byla i panství důstojníků, kteří zahynuli s Valdštejnem oné osudné noci.
Jedním z důstojníků, kteří byli císařem odměněni, byl Mikuláš
svobodný pán Des Fours de Mont et Athienville. Pocházel
z Lotrínska, do Čech se dostal v r. 1611 s vojskem Pasovských,
které za císaře Rudolfa II. vyplenilo Prahu a část jižních Čech.

Vstoupil pak do služeb bavorského kurfiřta Maximiliána,
bojoval v řadách Katolické Ligy, v roce 1618 přestoupil do
vojska císaře Ferdinanda II. v kterém dosáhl značných úspěchů
a posléze hodnosti polního podmaršála a majitele kyrysnického pluku.
Již v roce 1628 udělil vévoda frýdlantský Albrecht z Valdštejna
panství Hrubý Rohozec s 23 vesnicemi a městečkem
Železným Brodem v léno Mikulášovi Des Fours. Po
Valdštejnově smrti daroval císař toto panství Mikulášovi Des
Fours jako dědičné, v letech 1635 a 1636 pak ještě panství
Malá Skála, Semily a Sloupno u Nového Bydžova.
Des Foursové byli povýšeni 1634 do stavu říšských hrabat
a obdrželi v r. 1636 inkolát v království Českém.
Rod usazený v severních Čechách až do roku 1949 získával
v příštích staletích další statky nejen v Čechách, ale i na Moravě.
Dnes připomínají tento svého času bohatý a rozšířený rod
pouze stavební památky které se zachovaly na jejich bývalých
panstvích.
Že tyto architektonické památky vděčíme právě příslušníkům
tohoto rodu ukazují kamenné znaky zachované na mnohých
z těchto staveb. Jim je věnován tento příspěvek.
Návštěvník přicházející k zámku Hrubý Rohozec, hlavnímu
rodovému sídlu Des Foursů, nespatří nad vstupní branou jejich
znaky, ale znaky jejich předchůdců, odu Krajířů z Krajku. Je
chvályhodné, že Des Foursové zachovali památky na předchozí majitele zámku i při pozdějších přestavbách a úpravách.
Teprve ve vnitřním nádvoří nacházíme mramorovou desku
s latinským nápisem a znakem rodu Des Fours, zasazenou do
zdi na pravé straně nádvoří. Tato deska kryla mnohá leta vstup
do rodinné hrobky v kostele sv. Salvátora na Starém městě
Pražském. Po zrušení krypty v roce 1856 nechal František
Vincenc hrabě Des Fours-Walderode desku dopravit na Hrubý
Rohozec a zasadit do zdi nádvoří.
Další kamenný znak – tentokrát kombinovaný Des Fours –
Walderode, vidíme nad zadním vchodem do zámku ze strany
zahrady. Kdy a za jakých okolností došlo k spojení znaků
vysvětlíme na konci příspěvku.
Irena Kršková
Potštát ©2013

Bývalý náhrobní kámen, dnes zasazen do zdi nádvoří
na Hrubém Rohozci

Pokračování příště

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 31. 1. 2013.
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