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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 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 29. 10. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 16,30 hodin.

Usnesení
ze 18. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 27. 8. 2013
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky – p. Lucie Krasňákové
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 – rozšíření o tyto body
jednání
a) Rozpočtové opatření č.3/2013
b) Žádost farní rady o finanční příspěvek
c) Pozastavení prodeje, směňování a pronájmu pozemků ve vlastnictví města do doby schválení nového
Územního plánu města Potštát
Zrušení bodu jednání č. 16 – záměr na prodej pozemku
p.č. 923 v k.ú. Boškov
3) Rozpočtové opatření č. 3/2013 ve výši příjmů i výdajů
271 622,- Kč
4) OZV č.1/2013, kterou se zrušuje OZV č.3/2011 ze dne
21.6.2011 o místním poplatku za VHP a jiné technické
zařízení povolené Ministerstvem financí
5) OZV č.2/2013, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
6) Smlouvu o zřízení práva věcného břemene mezi Městem
Potštát a Mikroregionem Hranicko, a to bezúplatně po
dobu vlastnictví vodovodu Mikroregionem Hranicko;
pověřuje starostu k podpisu této smlouvy
7) Umístění 1 ks zpomalovacího prahu – umělohmotného,
demontovatelného – na komunikaci vedoucí kolem
zdravotního střediska a dopravního značení omezujícího
rychlost motorových vozidel na Kovářově – 30 km/hod
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8) Směnu části pozemku p.č. 623 za pozemek p.č.660/2
v k.ú. Lipná
9) Prodej pozemku p.č. 1014 a části pozemku p.č. 1015 oba
v k.ú. Potštát panu Drexlerovi
10) Prodej pozemku p.č. 1800 v k.ú. Potštát – paní Chorinové
11) Prodej pozemku p.č. 1766/1 v k.ú. Kovářov u Potštátu
panu Janečkovi
12) Prodej částí pozemku p.č. 845/8 v k.ú. Boškov paní
Brokešové, panu Zdanovcovi a paní Antonové
13) Prodej části pozemku p.č. 1427/3 v k.ú. Lipná paní
Ptáčkové a Svačinové
14) Záměr na pronájem části pozemku p.č. 692 v k.ú. Potštát –
Horní Předměstí
15) Záměr na pronájem části pozemku p.č. 694 v k.ú. Potštát –
Horní Předměstí
16) Finanční příspěvek na zhotovení látkového přehozu na
pohřební nosítka
17) Pozastavení prodeje, směny a pronájmu pozemků ve vlastnictví města Potštát do doby schválení nového Územního
plánu města Potštát s výjimkou udělenou Zastupitelstvem
města Potštátu
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Prodej pozemků p.č. 881, p.č. 882, p.č. 886 všechny v k.ú.
Boškov
2) Prodej části pozemku p.č. 1387 v k.ú. Potštát – Dolní
Předměstí
V Potštátě dne 29. 8. 2013
Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta
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UPOZORNĚNÍ – Změna územního plánu
Možné požadavky změn a nesrovnalostí mezi připravovaným a plánovaným územním plánem
hlaste na Městském úřadě Potštát do 31. října 2013!!!

Vítání občánků
19. října v 10.00 hodin
obřadní síň Města Potštát

Rodičům budou zaslány osobní pozvánky

Pozvání

ry nad 65 let

senio
Posezení se

2013
Kdy: 22. 11.
ku Potštát
Kde: sál zám
0 hodin
V kolik: 14:0

Divadelní soubor
Tyl Drahotuše
uvede představení

Poprask v laguně
Kdy: sobota 12. 10. 2013
Kde: sál zámku Potštát
V kolik: 19:00 hodin

ní pozvánky

u zaslány osob

Občanům budo

Vstupné dobrovolné

POTŠTÁTSKÉ PRVŇÁČKY
PŘIVÍTAL
STAROSTA MĚSTA
Svůj první školní den zahájili potštátští prvňáčci slavnostně.
V obřadní síni děti, rodiče a prarodiče přivítal starosta města
Karel Galas, který přednesl slavnostní projev. Představil jim
třídní paní učitelku a žáčkům popřál hodně úspěchů v učení
a jedniček v žákovské knížce. Každý školáček dostal malý
dárek v podobě školních potřeb a pak už se šlo do opravdové
školy. Ve třídě na ně čekaly připravené pomůcky a dárky. Na
všech jedenácti prvňácích bylo vidět, že už se na školu moc těší
a my jim přejeme, aby se jim ve škole dařilo.

č. 5/2013 – říjen

strana 3

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

VÁNOCE V LÉTĚ
Slavit Vánoce a konec roku v tričku, kraťasech a s typickým
červeným čepcem na hlavě?
Tak to bylo námětem letošního ukončení prázdnin místního
spolku Kudy z nudy. Na tyto netradiční akce jsme si již na
Potštátě zvykli. Letošním Vánocům v létě předcházelo
indiánské léto a léto na Havaji.
Letních Vánoc se zúčastnila i vánoční družina, která je zahájila.
Dále byly připraveny soutěže pro děti i dospělé. Nejprve
soutěžily děti, které byly rozděleny do týmů. A tak o nejlepší
výsledky mezi sebou zápasily jednotlivé skupiny. Při
vyhodnocení výsledků byly všichni soutěžící oceněni. Své
odměny našli pod vánočním stromkem a předal jim je přímo
Santa Claus. Soutěže dospělých byly realizovány obdobně.
Večer jsme se z Vánoc přesunuli na oslavy Silvestra. Bohatý
program zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin v podání
členů spolku opravdu navodil silvestrovskou atmosféru, kterou
nás provázel Leoš Mareš. Představili se nám např.: Dara Rolins
a Karel Gott, Eva Pilarová, Eva a Vašek, Lunetic, Damiens,
Michal David, Petra Janů, Věra Špinarová, bratři Nedvědové…

Oslavy silvestrovského večera byly zakončeny oslnivým ohňostrojem!!!
Velice se těšíme, co si pro nás spolek Kudy z nudy
připraví na příští rok.

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU I NA POTŠTÁTĚ

V sobotu 3. srpna 2013 proběhly závody v požárním útoku
mužů a žen poprvé i na Potštátě. Jednalo se o pohárovou
soutěž, která nebyla zahrnuta do Velké ceny OSH Přerov, což
bylo znát i na účasti. Zúčastnilo se celkem 9 závodních
družstev ve dvou kolech požárního útoku. Z toho 3 v ženské
kategorii a 6 v mužské. SDH Potštát se pochlubil novým
požárním strojem, který byl pořízen z finančních prostředků
sboru dobrovolných hasičů bez finanční podpory Města. První
se na startovní čáře objevili domácí s časem 17:02, který si
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vylepšili v druhém kole na 16:32. Musíme podotknout, že čas
mužů se zlepšil cca o 4 sekundy oproti předchozím požárním
útokům s původním požárním strojem. Jde vidět, že tato nemalá investice nebyla zbytečná. Ženským týmům se na Potštátě
moc nedařilo. Nejlepší, a zároveň vítězný čas byl 20:10. Jsme
rádi, že tento čas mělo družstvo z Potštátu a pohár za 1. místo
zůstal doma. V mužské kategorii vyhrály Opatovice s časem
15:53. I přes velké horko a malou účast se závody vydařily.
SDH Potštát
č. 5/2013 – říjen
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KOLOBĚŽKOVÝ
ZÁVOD
7. září 2013 proběhly na náměstí závody
dětí na koloběžkách. Děti byly rozděleny do
tří kategorií podle věku. Trasa byla dlouhá
100, 200 a 300 m. Startovalo se u zámku
a cíl byl u hodinové věže na náměstí.
Pro juniory a dospělé byl od 13:00 hodin
připraven dlouhý závod na koloběhu. Trasa
byla o délce 14–35,5 km, vymezena Potštát
– Kovářov – Luboměř pod Strážnou.

NABÍDKA KONCERTŮ ZUŠ POTŠTÁT
v období říjen – prosinec 2013
24. října

Slavnostní koncert
k 95. výročí vzniku Československa

sál ZUŠ Potštát v 18.30 hodin

22. listopadu

Betlémy

Hranice, Galerie M + M v 17.00 hodin

5. prosince

Koncert v čase adventním

jídelna v ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou v 18.30 hodin

8. prosince

České myslivecké Vánoce

Praha, Rudolfinum Dvořákova síň v 11.00 hodin

13. prosince

Koncert v čase adventním

Partutovice v 16.00 hodin

19. prosince

Koncert v čase adventním

Potštát, sálek ZUŠ Potštát v 18.30 hodin

25. prosince

Vánoční troubení a Betlém

Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka
a kostel v 16.00 hodin

I tento rok účinkuje Soubor trubačů VLS ČR,s.p.divize Lipník nad Bečvou
při Svatohubertských mších a koncertech lovecké hudby.
Můžete si přijet náš soubor vyslechnout v následujících termínech:
6. října

Svatohubertská mše B dur

Budišov nad Budišovkou

13. října

Svatohubertská mše B dur

Prostřední Bečva, 10.00 hodin

26. října

Evropské myslivecké dny

Dub nad Moravou

27. října

Svatohubertská mše B dur

Větřkovice

10. listopadu

Svatohuberská mše B dur

Špičky, 9.30 hodin

koncert lovecké hudby

Špičky, kulturní dům, 11.30 hodin

Svatohubertská mše B dur

Hustopeče nad Bečvou, 8.00 hodin

koncert lovecké hudby

zámek , 11.30 hodin

17. listopadu

č. 5/2013 – říjen

strana 5

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

o
ANEB PODZIMNÍ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE

Dna 7. září 2013 se na vodní nádrži Harta u Potštátu
uskutečnily rybářské závody mládeže o „Hastrmanův škrpál“.
Závody uspořádali společně Český rybářský svaz, místní organizace Hranice, která se postarala o organizační zajištění závodu a věnovala hodnotné ceny a dále pak občanské sdružení
Rozvoj potštátska, které zapůjčilo dobře zarybněný revír.
K prezenci se dostavilo celkem 18 závodníků, z toho tři
dívky. Potěšující bylo, že se do závodu přihlásili i mladí rybáři až
z Vítkova. Po krátkém nástupu a seznámení s pravidly byl závod
zahájen prvním kolem, které trvalo dvě a půl hodiny. Jelikož se
bodoval každý centimert ulovených ryb, prováděli měření
úlovku rozhodčí tvoření členy Českého rybářského svazu, kteří
dbali nad regulérností celého závodu. Převážně lovenou rybou
byla plotice, ale ulovil se i kapr a cejn. Mezi jednotlivými koly
byla půlhodinová přestávka, ve které byla pro účastníky
závodu připravena malá svačinka. Druhé kolo bylo ukončeno o
půl jedné. Následovalo sčítání výsledků a pak napjatě
očekávané vyhlášení výsledků a předání cen.
A jak to vlastně dopadlo?
Celkem lovící nachytali 192 kusů ryb o celkové délce
34,39 metrů.
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Mladší kategorie
1. místo Daniel Panáček (Vítkov)
2. místo Daniel Ševčík (Hranice)
3. místo Jan Tureček (Paršovice)

Starší kategorie
Jakub Tesař (Vítkov)
Michal Mrázek (Vítkov)
Matěj Andrš (Hranice)

V mladší kategorii (od 6 do 12 let) byli odměněni hodnotnými
cenami závodníci, kteří se umístili do desátého místa a ve starší
kategorii (od 13 do 16 let) do pátého místa. Největší rybu kapra
o velikosti 45 cm v mladší kategorii ulovil Tomáš Vašinka
(Hranice) a ve starší kategorii Michal Mrázek (Vítkov) ulovil
kapra 47 cm. Absolutním vítězem a trofej nejcennější
„Hastrmanův škrpál“ získal Jakub Tesař (Vítkov) za ulovení
47 kusů ryb o celkové délce 874 cm.
Celkově se akce zdařila a pořadatele zahřála u srdce pochvalná
slova nejen z úst jednotlivých závodníků, ale i od rodičů a od
vedoucích rybářských kroužků, kteří doprovázeli své svěřence.
Za pořadatele
Ing. Miroslav Pazlar
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Potštát v proměnách času 4
Na vojenské speciální mapě Rakousko-Uherské armády z roku 1835 je Potštát uveden jako Festung- pevnost. To by znamenalo, že
centrální část města byla ještě nějak opevněna. Samozřejmě, že se již v této době stavěly hospodářská stavení na Horním i Dolním
předměstí. Také již asi 100 let stál horní kostel a další stavby. Přesto na pohlednicích kolem roku 1910 je jasně patrný půdorys hranic
městské zástavby, jež tvořila původní obrys opevnění. Na těchto dvou pohlednicích je zobrazeno město Potštát z východní a západní
strany, tedy vně někdejších hradeb tvořící historické jádro města. /pozn. autora, Do roku 1848 byla města z vojenského hlediska udržována
v jakési celistvosti a ta která měla vlastní hrazení, si je udržovala včetně městských bran. Např. Lipník nad Bečvou. Po roce 1848 došlo k
masivnímu rozebírání hradebního opevnění a nové domy byly stavěny z tohoto materiálu. Tak to bylo i na Potštátě po roce 1866. Viz tento čl.
č.1/
Východní strana náměstí je fotografována z míst pod Bukáčem - za domem, kde bydleli původně Mikundovi v domku č.p. 191
/Enenkl Rudolf-Philomena 1946/. Mnoho z domů, které zobrazuje tato pohlednice, již nestojí. Tak například: stavení mezi
Matějíčkovými a Kandlerem byl dům, kde bydlela paní Frida Čadová. Tenhle domek byl zbourán někdy kolem roku 1965. Nebo řada
domů u silnice kolem kovářovského potoka s číslem 182 /Pešlovi 1960/ a čp. 173 /Hynčicovi 1975/. Tato zástavba vzala za své při
rekonstrukci křižovatky v zatáčce pod zámkem směrem do Hranic. Jak známo, na Potštátě a v okolí byla celá řada mlýnů jak vodních,
tak větrných. Na říčce Veličce bylo do Hranic možno napočítat celkem 13 mlýnů a pil, jen na katastru obce Potštát jich bylo sedm, z
toho dvě pily.
Bílé průčelí domu na pohlednici asi 1/3 zleva je velmi zajímavý dům. Tehdy mu patřilo č.p. 177. Majitelem byl pan Alka Ferdinand.
Tato stavba nesloužila k mletí obilí jako ostatní mlýny, ale k drcení a lisování lněného semene.
Krajina kolem Potštátu nemá kdovíjak vysokou bonitu a krom brambor, kamení a lnu, se zde nic jiného neurodí. Proto takový mlýn byl
velmi žádoucí a významnou stavbou, protože se lněné semeno používalo jako olejnina na různé potravinářské či technické využití. Tento
Alkův mlýn měl ještě vysoký komín od vyhřívací pece, kde se drť lněného semene musela předehřát, aby lisovaná fermež měla co
největší výtěžnost. Za studena by lisované semeno neuvolnilo tolik oleje jako v horkém stavu. Tím byl proces lisování usnadněn.
Pohon mlýnských strojů u Alků byl samozřejmě vodní, jak jinak na Potštátě. Voda na mlýnské kolo přitékala strouhou kolem již
zmíněných domů č.p. 175, 176 a nad domem 199, kde bydleli po válce Klvaňovi. Na tom by nebylo tak nic divného, kdyby tato strouha
nebyla napájená z rybníka pod zámkem, který je mimo koryto potoka z Boškova a současně kříží potok od Kovářova. Ti čtenáři, kteří si
umí představit situaci vodních toků kolem Kempu a Edenu pochopí, co bylo nutné udělat, aby voda mohla téci stále z kopce. Výpustná
strouha z rybníka nad Spáčilovým / tehdy mlýn Stanovský/ pokračovala na Alkův mlýn prostřednictvím aqaduktu a křížila tak potok z
Kovářova, aby mohla roztáčet kolo v Alkově mlýnu. Důmyslné, co říkáte?
Když ještě u zkoumání této pohlednice zůstaneme, nad tímto mlýnem je vidět řada budov a hospodářských stavení patřící k
zámeckému komplexu. Dnes již tyto stavby nestojí, stejně jako rybník, který napájel pohonovou vodou uvedené mlýny.
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Druhá pohlednice vykresluje západní stranu náměstí. Ta je také velmi zajímavá z mnoha důvodů. Jednak je vidět souvislá řada domů
lemující náměstí od domu č.p. 49 až po dům, který patřil někdejší hraběnce Marii Des Fours Walderode s čp. 31 a Bartolomějským
kostelem. Zástavba domů na hraně svahu k potoku a lesní správě zde v současnosti již taky nestojí. Tak například: Potštát je ochuzen o
domy č.p. 111, 122, 125, 123, a 192, který byl asi v držení Lesní správy, kde v období kolem roku 1965 byli ubytovaní lesní dělníci ze
Slovenska. Při prohlídce katastru nemovitostí jsem ovšem s hrůzou zjistil, že moje poznání Potštátu je značně zastaralé a čísla popisná
dostaly jiné stavby. /pozn. autora Omlouvám se těm majitelům nemovitostí, kteří mají svá čísla domů po těch domech již zbouraných. Mnou
uváděna č.p. jsou z období před válkou. Také jména obyvatelů domů mám v paměti z doby kolem roku 1965. / Prosím o vaše vyjádření k
užitečnosti takových pojednání.
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1. DÍL
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POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ – dvouměsíčník 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 27. 9. 2013.

strana 10

č. 5/2013 – říjen

