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M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e
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 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 18. 2. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 16,30 hodin.

Usnesení
z 21. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 17. 12. 2013
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky – s. Lucie Krasňákové
2) Kontrolu usnesení
3) Žádost manželů Galasových na dlouhodobý pronájem
pozemku
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Smrčka, Ing. Luboš
Maršálek
ověřovatele zápisu: Petr Jahn, MUDr. Karla Hladíková
2) Program jednání s rozšiřujícími body:
a) poplatky za pronájem hrobového místa
b) Smlouva s fy VODAM s.r.o. na vytyčení kanalizační
sítě na Potštátě
3) Rozpočtové opatření č. 5/2013 ve výši příjmů i výdajů
5 794 510,10 Kč
4) Rozpočet města Potštát na rok 2014 ve výši 16 416 081,- Kč
5) OZV č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – na rok 2014 poplatek
ve výši 500,- Kč
6) Finanční dar městu Hranice ve výši 98 322,- Kč na provozování varovného a hlásného protipovodňového systému
v obvodu ORP Hranice a pověřuje starostu k podpisu Darovací smlouvy mezi Městem Potštát a Městem Hranice
7) Smlouvu o dílo č. 32/2013 s fy VODING Hranice, s.r.o.
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
8) Termíny jednání ZM Potštát na rok 2014

SCHVÁLENÉ TERMÍNY JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
NA ROK 2014
18. 2. v 16:30 hod.
22. 4. v 16:30 hod.
24. 6. v 16:30 hod.
26. 8. v 16:30 hod.
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9) Finanční příspěvek na rozvoj a provoz oddílu kopané
SOKOL Potštát ve výši 30 000,- Kč
10) Revokaci b.j.č.11 jednání ZM Potštát dne 29.10.2013 –
schválení prodeje bytového domu Bočkovo nám. 31,
Potštát, panu Ruskovi
11) Záměr na pronájem části pozemků p.č. 1603 a části p.č.
1602 oba v k.ú. Potštát – Horní Předměstí
12) Záměr na pronájem pozemku p.č. 1968 v k.ú. Kyžlířov
13) Navýšení poplatků za pronájem hrobového místa s platností od 1. 1. 2014
14) Nabídku fy PROJEKTY VODAM s.r.o., Hranice č. 13092
„Potštát – kanalizace a čistírna odpadních vod“ – Technická pomoc a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Žádost římskokatolické farnosti Drahotuše o finanční příspěvek na opravy.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1) Starostovi města – projednat s právníkem možnost uzavření smlouvy o dlouhodobém užívání pozemků manželi
Galasovými a Městem Potštát. Jednání se týká příjezdového pozemku do dvora domu č.p. 23 a příjezdu ke dvorům domů č.p. 25 – 31 na Potštátě.
V Potštátě dne 18. 12. 2013
Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Karel Galas
starosta města
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Spolek Kudy z nudy
Vás zve na

ŠIBŘINKY
22. března 2014
od 19:00 hod. v sále zámku.
K tanci a poslechu zahraje Olga a Karel

HASIČSKÝ BÁL
Statistika evidence obyvatel k 31. 12. 2013
Celkový počet obyvatel: 1 188 osob
Z toho: Potštát
752
Boškov
87
Kovářov
113
Kyžlířov
145
Lipná
91

Narození:
Úmrtí:
Přistěhovaní:
Odstěhovaní:

12 dětí
3 osob
31 osob
18 osob

STATISTIKA 2013
MÍSTNÍ KNIHOVNA POTŠTÁT
Počet registrovaných čtenářů:
z toho do 15 let:
Počet návštěvníků:
Počet výpůjček celkem:
z toho: beletrie – dospěláci
naučná – dospěláci
beletrie – děti
naučná – děti
časopisy

110
31
978
10 925
4 524
1 360
438
65
4 538

Jak už bývá zvykem, vždy v polovině ledna členové SDH Potštát
pořádají Hasičský bál. Letos nebylo jinak. Konal se 18. ledna
v sále zámku. K tanci i poslechu zahrála skupina Rytmik.
I přes malou účast se bál vydařil.
Děkujeme všem zúčastněným.

PŘEDVÁNOČNÍ DOPOLEDNE
Předvánoční dopoledne se stalo tradicí. Již po čtvrté se nám se svým
vánočním pěveckým i recitačním vystoupením představily děti ze
základní a mateřské školy. Se souborem známých i méně známých
koled vystoupil chrámový sbor a také Lucka a Iveta Honyšovy.
Návštěvníci mohli shlédnout i zakoupit např. různé papírové a pletené
vánoční ozdoby, medové svíce, medovinu, perníkové výrobky, jmelí,
ozdoby na zahrádky, šperky, přáníčka, cukrovinky, salámy, klobásky,
výrobky domácí zabíjačky atd. Zahřát se mohli teplým punčem
alkoholickým i nealkoholickým či svařákem.

Místní knihovna Vás zve na

PLETENÍ Z PAPÍRU
Kde: prostory knihovny
Kdy: 11. 2. 2014
Od 14:00 hod.
S sebou: ruličky, kolíčky, nádobu
na obplétání
Všichni jste srdečně zváni…

Prodejní výstavy publikací
manželů Krškových v roce 2014:
červen „Potštátské slavnosti“ zámek 9–12 hodin v knihovně
listopad „Setkání seniorů“
zámek 14–17 hodin v sále
prosinec „Vánoční jarmark“
zámek 9–12 hodin v knihovně

č. 1/2014 – únor

KROTITELÉ DLUHŮ
•
•
•
•

Naštvala Vás někdy banka nebo pojišťovna?
Trápí Vás dluhy s vysokými úroky a nesmyslnými poplatky?
Zklamalo Vás někdy jednání a přístup některých pojišťováků?
Máte člověka, který Vám bezplatně poradí, jak projít finanční džunglí?

Jestli Vás zaujala alespoň jedna ze zmíněných otázek, přijďte si bezplatně poslechnout
přednášku dne 11. 2. 2014 v 17 hodin na téma: Jak efektivně využít finanční trh
a přitom nenaletět.
Nezávazné přednášky jsou garantovány a prezentovány manažerem nadnárodní
holdingové společnosti, OVB Allfinanz, a.s., která působí na evropském trhu více než
43 let. Zmíněná společnost zrealizovala spolu s Českou televizí a dalšími partnery pořad
na ČT1: Krotitelé dluhů. Mimo jiné se zabýváme dalšími projekty, jako např. projekt,
který je schválen ministerstvem školství, učení finanční gramotnosti na základních
školách.
Manažer holdingu OVB Allfinanz, a.s.: Ing. Petr Bagar, telefon: 777 243 801
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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

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Spolek Kudy z nudy v sobotu 7. prosince připravil pro místní
děti Mikulášskou nadílku. Na děti čekal Mikuláš se svou
družinou, ve které nesměli chybět hodní andílci a také čerti pro
zlobivé děti. Celá družina se sešla na náměstí u Vánočního
stromku, který Mikuláš svou zázračnou holí rozsvítil. Poté se
všichni přesunuli do sálu zámku, kde na děti čekala nadílka
a soutěže. Od 20:00 hod. byla připravena diskotéka pro
dospělé. Ve 22:00 hod. na návštěvníky čekalo vystoupení
mažoretek a doprovodných hudebníků v podání členů spolku.

KONCERT V ZŠ
20. listopadu nás po dvou letech poctil svou návštěvou
manželský pár Kocůrkových, na jejichž koncert se vždy velmi
těšíme. Není to totiž nikdy obyčejný koncert, na který je člověk
zvyklý. Vždy nás čeká několik hudebních překvapení, a to ve
formě seznámení s mnoha roztodivnými hudebními nástroji,
které jsou dovezeny z dalekých krajů nebo jsou na zakázku
vyrobeny podle středověké předlohy z dávných dob.
Nejúžasnější zážitek pak přijde vždy tehdy, když pan Kocůrek
na všechny tyto nástroje zahraje, nejčastěji s doprovodem
houslí. A nejen to, rádi posloucháme i zážitky z cest, o které se
s námi tento hudebník rád podělí. Letos jsme se seznámili
například s pouštním nástrojem z rákosu,s arungem – z rohu
pouštní gazely, s betlémským kozlím rohem neboli dvojflétnou,
na kterýžto nástroj se dodnes v okolí Betléma hraje, s indiánskou flétnou z hlíny, se středověkou píšťalou s měchuřinou

a mnoha dalšími. Třeba s trumpetou klarinou bez klapek,
kterou všichni známe z pohádky Pyšná princezna. Dozvěděli
jsme se o ní, že to byl ve středověku nejdražší hudební nástroj,
neboť byl bohatě zdobený drahokamy. Zajímavý byl také
nástroj žaltář z doby svatého Václava, podobný loutně a mohli
jsme si poslechnout píseň o sv.Václavovi.
Pěkné byly i Mozartovy skladby zahrané na „obyčejné“ housle.
Kocůrkovi nezapomněli ani na současnost, kdy jsme si vyslechli píseň od skupiny Green Day s kytarovým doprovodem.
Závěr patřil všem dětem a společnému zpívání lidových písní
doprovázené opět na kytaru. Také jsme stihli zopakovat něco
z angličtiny a dozvědět se něco o pyramidách nejen v Egyptě.
Zkrátka – byl to silný zážitek pro dospělé i pro děti a už teď se
těšíme na příště.
Mgr. Martina Hollasová

VÁNOČNÍ LADĚNÍ

Rok se s rokem sešel a my jsme se opět ponořili do příprav na
vánoční akademii, kdy děti chystají se svými učiteli svá vystoupení a také připravují výzdobu tělocvičny, aby byla navozena ta
správná vánoční atmosféra. Nesmíme ale zapomenout na
společné pečení perníčků nebo tvoření adventních věnců, tyto
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dvě akce již tradičně předcházejí hlavnímu sobotnímu odpoledni, které tentokrát připadlo na 14. 12. 2013.
Nejroztomilejší byly jako vždy ty nejmenší děti z mateřské
školy, které předvedly nejen soubor písní a básniček, ale i perfektní taneční vystoupení. Diváci ale mohli shlédnout i bohatý
program školáků. Nechyběly scénky (především v režii sedmáků), u kterých nezůstala jediná bránice v klidu, dále pak
vánoční básně, písně, divadlo, zpěv náročnějších vánočních
skladeb, atd.
Kdo měl chuť, mohl si zajít něco koupit k jídlu či pití. Zde
děkujeme všem učitelům za upečené dobroty. Nechyběla ani
oblíbená prodejní výstavka vánočních výrobků z rukou žáků
i učitelů, při které se vždycky tak krásně utrácí!
Prostě – vše se vydařilo jak mělo a my děkujeme nejen
účinkujícím, ale i všem divákům , že si v tom vánočním shonu
udělali čas a přišli se podívat na naše žáky.
Mgr. Martina Hollasová
č. 1/2014 – únor
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ČAS MIKULÁŠŮ A ČERTŮ
Ještě než mezi děti do mateřské školky zavítal Mikuláš se svou
družinou, proměnily se všechny děti i paní učitelky v pekelně
strašidelné čerty a čertice a společně si zařádily na čertovském
dni.Čertíci tančili s plamínky kolem kouzelného hrnce, skládali
čertovské puzzle, hráli karty o zlaté dukáty, házeli těžkými pytli
a hmatem rozeznávali roztodivné věci v pytli. Nakonec si
zatančili ještě jeden pekelný tanec kolem kouzelného hrnce,
což se jim vyplatilo, protože ten se během tanečku naplnil
samými dobrotami, na kterých si čertíci s chutí pochutnali.
A když do školky přišel Mikuláš,anděl a ,,doopravdický čert“,
všechny děti ukázaly svou statečnost a zazpívaly pěknou
písničku. Za to dostali od Mikuláše jak jinak, než sladkou
odměnu. Velký dík patří šikovným rodičům, kteří dětem vyrobili
moc hezké čertovské masky.
Čertice z MŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2014/2015
Ředitelství ZŠ a MŠ Potštát vyhlašuje dne 11. 2. 2014
zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Potštát
na školní rok 2014/2015.
Zápis proběhne od 13.00 do 16.00 v budově ZŠ Potštát.
S sebou: rodný list dítěte

Ve čtvrtek 28. 11. 2013 si děti 1. + 4. třídy společně s paní
učitelkou v knihovně napsaly dopis Ježíškovi.
Společně jsme si povídali o historii vánočního stromečku.
Vyrobili jsme si papírové ozdoby, které jsme si hned na náš
stromeček pověsili. Děti dostaly drobný dárek a něco na
zub. Věříme, že dětem Ježíšek jejich přání splnil.

Ředitelství ZŠ a MŠ Potštát
VYHLAŠUJE ZÁPIS DO MŠ
Dne 5. 3.2014 od 8,00 – 16,00 proběhne
ve velkém oddělení Mateřské školy Potštát zápis do MŠ
na školní rok 2014/2015.
Rodiče si s sebou vezmou občanský průkaz a rodný list

ROK ČESKÉ HUDBY 2014
Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, která od
svého založení v roce 1924, kdy se konaly oslavy k výročí Bedřicha Smetany, každých deset let připomíná významná výročí
osobností české hudby. Česká hudba má svou nezpochybnitelnou tradici a je známá po celém světě. Jména jako Dvořák,
Smetana, Janáček, Martinů, Fibich jsou doma i v zahraničí
určitou značkou české kultury v oblasti klasické hudby. Z té
modernější nelze opomenout Ilju Hurníka nebo Petra Ebena.
Na Nový rok Česká filharmonie oficiálně zahájila Rok české
hudby 2014 slavnostním koncertem. Vystoupila na něm mimo
jiné světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená a houslista a koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček. Ve
světové premiéře zazněla orchestrální verze výběru z cyklu
Písně milostné Antonína Dvořáka. Program večera řídil šéfdirigent Jiří Bělohlávek. Filharmonici dále přispějí k Roku české
hudby ještě jedním ojedinělým počinem – vydáním kompletu
Dvořákových symfonií, které vyjdou u příležitosti 110. výročí

č. 1/2014 – únor

úmrtí slavného skladatele.
Po celý rok budou nabízený našimi divadly a orchestry divadelní a baletní vystoupení, výstavy i festivaly.
Program Roku české hudby bude zakončen společným galakoncertem 17. prosince v pražské O2 aréně, kde vystoupí pod
taktovkou dirigenta Jakuba Hrůši světoví sólisté a orchestr
sloučený z hráčů souborů z celé České republiky.
Základní umělecká škola Potštát přispěje několika koncerty.
První z nich se uskuteční v pátek 11. dubna 2014 v sále
potštátského zámku – Slavnostní koncert k Roku české hudby
s podtitulem pocta mistrům české lovecké hudby a v neděli
odpoledne 18. května 2014 Májový koncert, v kostele sv.
Matouše ve Stříteži nad Ludinou. Na koncertech vystoupí žáci
a pedagogové školy. Další koncerty pak budou uskutečněny
v podzimních měsících tohoto roku.
Tradici udržujeme tím, že ji rozvíjíme!
Jana Kozubíková
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Potštát v proměnách času 6
Na vojenské speciální mapě Rakousko-Uherské armády z roku 1835 je Potštát uveden jako Festung – pevnost. To by znamenalo, že
cZdravím čtenáře Potštátského Zpravodaje v novém roce 2014. Doufám, že Vám, milí čtenáři, přinese moje snažení trošku radosti a pár
informací o našem městě a jeho proměnách.
V posledním čísle loňského roku 6/2013 jsem uvedl bez komentáře pár pohlednic, které snad vyvolaly zájem a polemiku o tom, odkud
to vlasně je. Dnes se s dovolením vrátím k jednomu obrázku, který mi dal při mém pátrání po jeho původu dost zabrat.
Do rukou se mi dostala čtyřokénková
pohlednice s několika náhledy.
Předpokládám, že „starousedlíci“ ví co vidí na
prvních třech obrázcích. Čtvrtý obraz je
značen jako „partie von der Niedergasse.“
Kde to mohlo být? Niedergasse byla
historicky vzato ulice vedoucí od lesní správy
směrem ke kinu. Žel, dnes je pojmenování
ulic na Potštátě z historického hlediska
poněkud zmatečné a nesourodé. Moje pátrání
začalo u bývalého kina, kde jsem prošel
koryto potoka a hledal pravděpodobné místo
stavby. Dostal jsem se až za dům
Nevimových, dnes Pavlíkovi. Vše
nasvědčovalo tomu, že zde vzhledem
k prudkému břehu na protější straně potoka
dům nemohl stát. Dále je tento potok
zatrubněn až k soutoku s Boškovským
potokem. Druhá možnost byla projít Boškovský potok od splavu u Vosáhlového proti proudu kolem domu čp. 149. Tady se mi naskytl
pohled v porovnání s pohlednicí naprosto přesný.

Kamenná navigace potoka i s přístupovými schůdky k vodě, široké koryto stejně jako v roce 1902 bez valného množství vody a
provizorní lávka ve tvaru trámu. Jen dům číslo 147, který ještě v době pořízení pohlednice nestál, mi zakrýval pohled na toto stavení.
Zdá se, že toto malé, útulné a skromné stavení na hraně potoka z roku 1902 bylo později mezi válkami přestavěno na kolářskou dílnu,
ve které pracoval pan Šustek z domu čp.163. Současné číslo tohoto domku jsem nenašel.
Hezký den přeje AP
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2. DÍL
Umisťování, povolování a užívání vybraných staveb, podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb

č. 1/2014 – únor
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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. 2014.

strana 8

č. 1/2014 – únor

