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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 25. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 24. 6. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 16,30 hodin.

Usnesení
z 24. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 22. 4. 2014
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky – L. Krasňáková
2) Kontrolu usnesení
3) Ceník surového dříví 2. čtvrtletí 2014, prodávaného městem Potštát
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) Smlouva o dílo s firmou SAS 4 FINISH na vybudování
opěrné zídky a kanalizace na místní komunikaci
k lokalitě pod skalou
b) Schválení bezúplatného převodu majetku ve vlastnictví Ol. kraje do vlastnictví města Potštát (chodníky)
a bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města
Potštát do vlastnictví Ol. kraje (pozemky pod krajskými sinicemi)
c) Schválení zástupce na Valnou hromadu společnosti
VaK Přerov a.s.
d) Záměr na prodej byt. domu č.p. 31, Potštát, Bočkovo
nám. za cenu 600 000,- Kč
3) Rozpočtové opatření č. 1/2014 ve výši příjmů i výdajů
47 041,00 Kč
4) Navýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města Potštát
2
o 10%, tj. na 34,- Kč/m s platností od 1. 9. 2014
5) Udělení výjimky z počtu žáků Základní školy a Mateřské
školy Potštát na školní rok 2014/2015 s tím, že uhradí
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost
6) Uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů a Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy a dodatku č.1 k této smlouvě
7) Příjem dotace od Olomouckého kraje na 19. slavnosti
města Potštát ve výši 20 000,- Kč a pověřuje Vyhlášení
výběrového řízení a kriteria na poskytování půjček z FRB
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města Potštát pro rok 2014
8) Udělení výjimky z počtu žáků Základní školy a Mateřské
školy Potštát na školní rok 2013/2014 – (pro MŠ) s tím, že
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost
9) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě Města Potštát s p. Tomášem Věntusem, o vzájemném bezúplatném užívání
části pozemku a části stavební haly; pověřuje starostu
k podpisu tohoto dodatku
10) Navýšení částky rozpočtu na opravu místní komunikace
o 200 000,- Kč (opěrná zídka, kanalizace, veřejné osvětlení k p. Čejkovskému)
11) Smlouvu s fy Metalšrot Tlumačov na odběr kovového
odpadu pro rok 2014; pověřuje starostu k podpisu této
smlouvy
12) Vypracování projektové dokumentace na Energetické
úspory HZS Potštát fy ASA EXPERT; pověřuje starostu
k podpisu smlouvy na vypracování PD s touto firmou
13) Začlenění správního území Potštátu do působnosti MAS
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko na roky
2014–2020; pověřuje starostu k podpisu smlouvy o spolupráci s MAS
14) Požadavek občanů – odjezd autobus. linky ve 21.00 hod
z Potštátu do Hranic; pověřuje starostu k projednání
tohoto požadavku s aut. firmou ARIVA MORAVA
15) Finanční příspěvek pro Církevní dětský domov Emanuel
Stará Ves ve výši 10 000,- Kč; pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o poskytnutí tohoto finan. příspěvku
16) Finanční příspěvek pro SDH Potštát ve výši 40 000,- Kč
17) Ceny obvyklé pozemků dle katastrálního území v působnosti obce Potštát pro rok 2014
18) Napojení inženýrských sítí ke stavebním pozemkům v lokalitě „Modrá hvězda“ – vodovod, kanalizace
19) Záměr na pronájem pozemků p.č. 697 a p.č. 682 v k.ú.
Potštát – Horní Předměstí
20) Stažení bodů č. 23, 24, 25, 26, 28 z jednání – záměry na
pronájem částí pozemků p.č. 1118 v k.ú. Potštát – město,
p.č. 845/14 v k.ú. Boškov, p.č. 897 v k.ú. Potštát – město,
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p.č. 259/2 v k.ú. Kovářov u Potštátu, p.č. 1160 v k.ú.
Potštát – město
21) Záměr na pronájem pozemků p.č. 18 a p.č. 21 oba v k.ú.
Kovářov u Potštátu
22) Výši finančních nákladů na vybudování přístřešku v lokalitě Harta – 16 000,- Kč
23) Stažení bodu z jednání – Zprostředkovatelská smlouva
na prodej nemovitosti č.p. 31 Potštát, č.p. 39 Kyžlířov
a stavebních pozemků v lokalitě „Modrá hvězda“
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne
10. 3. 2014
2) Prodej bytového domu č.p. 39 na pozemku p.č. 163 v k.ú.
Kyžlířov za cenu 1 500 000,- Kč
3) Žádost o změnu Územního plánu města Potštát na částech pozemků p.č. 1719, p.č. 1720, p.č. 1721, p.č. 1136/1,
p.č. 1725, p.č. 1726, p.č. 1727, p.č. 1739, p.č. 1740, p.č.

1741, p.č.1757, p.č. 986 v k.ú. Lipná pro výstavbu
větrných elektráren
4) Žádost o trvalé užívání pozemku p.č. 1158 v k.ú. Potštát –
město ze dne 20. 12. 2013
5) Zhodnocení finančních prostředků města u Moravského
peněžního ústavu
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1) Místostarostovi města – svolat schůzku zastupitelů města
a členů bytové komise za účelem stanovení dalšího
postupu při prodeji bytového domu č.p. 39 v Kyžlířově a
prodeji dalších nemovitostí ve vlastnictví města Potštátu.
Termín: do 20. 3. 2014
V Potštátě dne 20. 2. 2014
Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Divadelní představení „Jak je důležité míti Filipa“
V sobotu 3. května na potštátské jeviště zavítal divadelní soubor Ventyl s komedií Oscara Wildea s názvem
„Jak je důležité míti Filipa“. Diváci, kteří se přišli podívat, zaplnili polovinu sálu.
Představení mělo úspěch a bylo plné vtipných hlášek. Představení trvalo asi dvě hodiny.
Na zkušených hercích nebyla vidět tréma a byli dokonale sehraní se svou rolí.
Divadelnímu souboru děkujeme a těšíme se na jejich další návštěvu.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Dne 7. 5. 2014 se deštivým
Potštátem rozsvítily lampiony.
Konal se lampionový průvod na
památku obětem 2. světové
války. Sešli se představitelé
města, dospělí i děti. Seřazení
průvodu začalo v 19:30 před
zámkem. Poté se průvod přesunul k památníku u hřbitova, kde
byl položen věnec a zapálena
svíčka.
Význam tohoto státního svátku
nám připomněl krátkým projevem starosta města. Na závěr
pietního aktu byla zazpívána
státní hymna a poté byli všichni
zúčastnění pozváni na místí
fotbalové hřiště. Zde byl nachystán táborák, pečené makrely
a občerstvení, které připravili
členové SDH Potštát. Diskotékou provázel DJ Petr.
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PLETENÍ Z PAPÍRU
Ruce dvanácti šikovných pletařek vytvořily
v úterý 8. 4. 2014
v Potštátské knihovně
velikonoční věnce a vajíčka z papíru
tentokrát technikou krouceného pletení.
Knihovna Potštát

ČARODĚJNICE MĚLY SLET
V pátek 2. 5., pár dní po Filipojakubské noci, ale též Noci
čarodějnic, Valpuržině noci (neboť Valpurga byla patronkou
čarodějnic) nebo také noci Beltine, se naše potštátské
čarodějnice sešly u Žabince alias kašny na náměstí ozdobené
krásným žabákem a lekníny uvnitř. Každá se musela zapsat do
čarodějnické knihy svým správným čarodějnickým jménem
a pak už se společně průvodem šlo na hřiště, kde už na
všechny děti i dospělé čekaly čarodějnické soutěže: krmení
hada, sběr hub na koštěti, lovení žab na udici a pro dospěláky
slalom se zametáním hadů a soutěž v pojídání rohlíků. Moc
zajímavé bylo i věštění z čarodějnické koule a mnohé děti se
dozvěděly něco ze své budoucnosti. Jestli tomu opravdu věřily,
zůstane tajemstvím.
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Byla také postavena májka s pomocí našich hasičů a samozřejmě ani bez správného čarodějnického ohně by to nešlo.
Tento zvyk pochází z doby Keltů, kdy oheň měl odradit všechny
neblahé magické síly. I jeho popel měl svůj význam. Věřilo se,
že popel má moc na zvýšení úrody nebo plodnosti dobytka,
jenž se jím procházel. Skákání přes oheň pak mělo působit na
plodnost dívek a žen.
Nechybělo ani občerstvení v čarodějnickém stylu.
A na závěr si mohli všichni zatancovat na čarodějnické diskotéce našeho DJ Jakuba Silného.
Děkujeme našemu aktivnímu SRPŠ za uspořádání této pěkné
a zábavné akce.
Mgr. Martina Hollasová
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V Hodinové věži se zalíbilo poštolkám.
Nejen, že se zde zabydlely, ale nakladly i 12 vajíček.
č. 3/2014 – červen
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DEN MATEK
Město Potštát pořádá každoročně ke Dni matek posezení
maminek. Letos to bylo již po desáté. V pátek 9. května se sál
zámku zaplnil nejen maminkami, babičkami a prababičkami,
ale i dětmi z místní základní a mateřské školy, které přišly
maminkám k svátku popřát.
Pan starosta všechny přítomné dámy přivítal a děti maminkám
poděkovaly nejen písničkami, básněmi, ale i tancem. Součástí
tohoto odpoledního setkání bylo i předvedení kosmetiky Mary
Kay kosmetickou poradkyní, která některé dámy nalíčila a další
obdarovala kvalitní rtěnkou. O další program se postarala
Mlynářská kapela Nejistota pana Františka Kopeckého.
Věříme, že se maminkám celý program líbil a prožily tak
příjemné páteční odpoledne.

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
PÁŤÁCI PROŽILI EXKURZI V PEKÁRNĚ
Ve středu 16. 4. v rámci projektu Řemesla navštívili naši páťáci
potštátskou pekárnu. Přivítal nás majitel pan Fojtík a hned „se
dal do práce“. Bylo dobře, že provoz zrovna „spal“, protože jinak
bychom nemohli vidět všechno. Pan Fojtík nám krásně a názorně vysvětlil vše od prvního mísení mouky až po konečné
upečení pečiva. Nejvíce nás zajímal chléb a rohlíky a otázky
na pana Fojtíka se jen hrnuly. Na kusu těsta jsme například
viděli, jak se rychle a přesně oddělují rohlíkové kousky.
Dozvěděli jsme se i to, jak se dosáhne správného tvaru chleba
na speciálním pásu, jak a kde se pečivo nechává kynout a že se
už nepoužívají dřevěné sázecí lopaty do pece. Mohli jsme vidět

celou několikapatrovou pec zevnitř a pochopili jsme tak lépe
způsob sázení pečiva do ní.
Dětem se líbily i digitální měřiče a ovladače veškerého vybavení. Nakonec jsme byli zavedeni do skladů mouky a ostatních
pekárenských přísad a surovin a také tam jsme vyslechli
spoustu informací.
Z pekárny jsme odcházeli moc spokojeni a obohaceni o nové
zážitky.
Moc děkuji panu Fojtíkovi za projevenou ochotu a čas, který si
pro nás našel.
Mgr. Martina Hollasová

ŠKOLNÍ VEČÍREK
Uplynul rok a celá škola už od března žila opět tzv. večírkovým
duchem. Letos se SRPŠ dohodlo na tématu Divoký západ,
a proto žáci 2. st. s p. uč. Hejlem vymysleli a vyrobili odpovídající
výzdobu: veliké kaktusy, totemy, kolty, indiánské ozdoby nebo
šerifské hvězdy.
11. dubna se v sále zámku sešli návštěvníci večírku rovněž
stylově oblečeni. Naprostá většina byla oděna do kárované
košile nebo halenky v kombinaci se sukní nebo kalhotaminejčastěji riflovými. Téměř nikdo nepřišel bez kovbojského
klobouku a mnozí nezapomněli ani na doplňky v podobě pistole,
šátku, sladěné obuvi a šperků.
Jako vždy byl večírek doménou deváťáků, kteří při prezentaci
v podání jejich třídního p. uč. Karla Tlamychy byli představeni
a diváci byli seznámeni s jejich koníčky a přáním budoucího
studia. To nebylo zdaleka všechno – zatančili nám krásný valčík
a později i tři country tance, přesně jak se na večírek Divokého
západu sluší. Nezalekli se ani toho, že s pomocí jejich „lektorky“
– paní ředitelky – naučí zájemce z řad diváků dva z nich.
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K těmto pěkným tanečním vystoupením přibylo ještě jedno –
břišní tance v podání Sabiny Trnové, Natálie Němcové, Klaudie
Faxové a Sáry Kocjanové. A bylo se opravdu na co koukat!
Děkujeme za nevšední podívanou!
Také náš bar a bufet byl téměř trvale zaplněn – bodejť, když
i veškeré občerstvení bylo stylové:
kdo měl žízeň, dal si Cola-lokovu limonádu, ohnivou vodu nebo
Whis-colu, kdo měl prázdný žaludek, mohl se nasytit třeba
medvědími řízky.
K poslechu nám hrála oblíbená kapela Kalej, která ani tentokrát
nezklamala a dokázala rozproudit chuť k tanci i v zapřísáhlých
netanečnících.
Nezbývá než poděkovat našemu SRPŠ a paní ředitelce za
zorganizování večírku, deváťákům za taneční ukázky a skvěle
vymyšleného průvodce pro hosty, dětem a p. Hejlovi za pěknou
výzdobu a všem návštěvníkům večírku za účast.
Snad se ale příští rok sejdeme ve větším počtu.
Mgr. Martina Hollasová
č. 3/2014 – červen
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RECITAČNÍ A PĚVECKÁ SOUTĚŽ
VE ŠKOLE
Ve středu 26. března nastal konečně ten den, kdy mohli všichni přihlášení žáčci ukázat své recitátorské a pěvecké umění.
Paní učitelky se jim věnovaly několik týdnů, aby jejich vystoupení bylo co nejpřesvědčivější a tréma co nejmenší.
Po 13 hodině se už začaly scházet maminky a babičky, (ale nejen ony), aby podpořily svoje ratolesti a držely jim palce. Ještě
musím dodat, že letos poprvé se soutěž konala v malém oddělení MŠ, aby prostředí bylo komornější, útulnější a veselejší
a také aby děti bylo lépe slyšet a porota mohla snadněji hodnotit.
A tady jsou výsledky:
1. kategorie (1.a 2. třída):

1. místo
2. místo
3. místo

Filip Bartoš za krásnou interpretaci Bubáka
Verunka Skýpalová a Markétka Podešvová
Lukáš Janoušek

2. kategorie ( 3. a 4. třída):

1. místo
2. místo
3. místo

Šimon Klabačka za báseň o líném línovi
Eliška Brachánková a Natálka Burečková
Nicol Uherová

3. kategorie (5.–7. třída):

1. místo
2.místo
3. místo

Jonáš Skřebský za skvělé dramatické ztvárnění Erbenovy Polednice
Natálie Němcová
Marek Jahn a Jan Machala

Podle počtu oceněných dětí je vidět, že porota to zase měla velmi těžké, tak jako ostatně každý rok, výkony byly velmi
vyrovnané.
Uznání také obdržela děvčata ze 6. ročníku za přednes svých vlastních básní. Byly to Kristýna Šušková, Sára Kocjanová
a Sabina Trnová.
V pěvecké soutěži letos moc soutěžících nebylo, proto mohla vzniknout pouze jediná kategorie.
Eliška Skálová za píseň Skálo
1. místo
Aneta Hodoušová za Pilky
2. místo
Kryštof Klabačka za těžkou píseň Velrybářská výprava
3. místo
Děkujeme všem účinkujícím, učitelům za přípravu dětí a také všem přítomným divákům za účast a za rok se snad opět
sejdeme při příjemně prožitém kulturním odpoledni.
Mgr. Martina Hollasová

POHÁDKOVÁ BESEDA
S KAMARÁDY Z VEČERNÍČKŮ
V KNIHOVNĚ POTŠTÁT
Úterní dopoledne 18. 3. 2014 přišly děti MŠ na
besedu o pohádkách. Naším zájmem byly pohádky
na dobrou noc a večerníčky. Společně jsme i vzpomínali jaké kamarády z večerníčků známe. Udělali
jsme si večerníčkovu papírovou čepici se kterou děti
na hlavách odešly do školky.
č. 3/2014 – červen
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POTŠTÁTSKÝ HOUSLOVÝ KLÍČ VE ŠKOLE
pokračovala v ZUŠ. Tam už šlo o náročnější záležitosti určené
dětem navštěvujícím ZUŠ. Jako velmi příjemné zpestření
hudebního víkendu všichni považovali sobotní vydařenou
grilovačku u paní Krškové.
Děkujeme nejen učitelům, kteří s dětmi nacvičili ukázky, ale
také paní ředitelce za organizaci a paní Šnajdárkové za
nachystané občerstvení. Paní Kršková byla opět moc spokojená a užívala si se zadostiučiněním plody své celoživotní
práce.
Mgr. Martina Hollasová

Zase po roce – 4. 4. – hostila naše škola paní učitelky (a jednoho pana učitele), kteří se přihlásili na školení seznamující
učitele s hudebními pomůckami paní emeritní ředitelky Ireny
Krškové. Jako každý rok bylo celé páteční dopoledne věnováno ukázkám dětí, které se svými učitelkami předváděly práci
se šlapacími notami, magnetickými kolečky a notami, s xylofony, na které hrály jednoduchá říkadla, a spoustou dalších
hudebních pomůcek, které rozvíjejí hudební sluch, cit i představivost. Postupně se vystřídaly děti z MŠ a žáci 1. i 2. stupně.
Odpoledne a pak také v sobotu a v neděli dopoledne výuka

ZUŠ Potštát informuje:
A CO NÁS ČEKÁ DÁL DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU?
Soutěže:
V pátek 30. května se rozjel soubor trubačů VLS ČR, s.p. divize nad Bečvou a ZUŠ Potštát na 19. ročník Národní soutěže
s mezinárodní účastí do Konstantinových Lázní. O dalším víkendu se přesouvá náš soubor na Slovensko do malého
městečka Lutila, kde proběhne 38. ročník Celoslovenské soutěže ve hre na lesnici a poĺovnický roh.
CO myslíte, podaří se obhájit umístění získaná v minulém roce?

Rok české hudby – pozvání na koncerty:
V rámci Potštátských slavností, v pátek 13. 6. 2014 v 18.00 hodin vystoupí žáci a soubory naší „zušky“ na slavnostním
koncertu v sálku školy. A v následujícím sobotním dopoledni, Vás rádi uvítáme při Dnu otevřených dveří – Paní Hudba Vás
vítá.
Pro žáky klavírního oddělení a nejen je chystáme překvapení. Přivítáme mezi námi profesory Konzervatoře Brno, klavíristy
Mgr. Milana a Mgr. Renatu Bialasovi. Žáčkům přiblíží klavír trochu jinak a budou hlavně hrát pro děti. Koncert pro děti se
koná v pondělí 23. června ve 14.00 hodin.

A pak jen v prvním červnovém týdnu postupové zkoušky žáčků do dalšího ročníku
a na konci měsíce – vytoužený den, pátek 27. června – rozdání vysvědčení

a HURÁ NA PRÁZDNINY.
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KURZ LOVECKÉ HUDBY
A ZUŠ POTŠTÁT
V sobotu 12. 4. 2014 se v Potštátu konal 2. seminář lovecké
hudby pro praktické trubače na lesnice a borlice. Proběhl pod
patronací ZUŠ Potštát a Trubačské školy prof. A. Dyka při OMS
Kroměříž ve spolupráci s Klubem trubačů ČMMJ a časopisem
Myslivost.
Již v pátek 11. 4. 2014 jsme byli posluchači na slavnostním
koncertu myslivecké hudby s podtitulem „Pocta starým
mistrům lovecké hudby“, který se konal na oslavu 15-ti letého
výročí založení souboru trubačů VLS ČR, divize Lipník nad
Bečvou. Na koncertu vystoupily žáci ze ZUŠ Potštát, dále
trubači z VLS ČR, s.p. divize Plumlov, trubači z VLS ČR, s.p.
divize Lipník nad Bečvou a také trubačští kolegové ze Slovenska, Střední odborné školy lesnické Liptovského Hrádku pod vedením předsedy klubu
slovenských trubačů Edmunda Hatiara. Po
několika projevech organizátorů a gratulantů
nás krátkým slovem potěšil i předseda klubu
trubačů Petr Šeplavý. Sobotní ráno po snídani
jsme se sešli v místní základní umělecké škole
a po slavnostním zahájení byla započata samotná výuka. Tři hodiny dopoledne a tři hodiny
odpoledne jsme se pod vedením zkušených
lektorů věnovali správné interpretaci oficiálních
signálů a úlovků prof. Antonína Dyka a Josefa
Selementa a jejich uplatnění v myslivecké praxi.
Znalost správné interpretace je velice důležitá.
Především tehdy, pokud se sejdou trubači na
myslivecké akci a nejsou spolu sehráni, mohou
přesto společně hrát myslivecké signály pokud
znají a dodržují oficiální notový zápis. A toto bylo
č. 3/2014 – červen

cílem celého kurzu. Během výuky jsme si připravili několik
skladeb na malý koncert pro emeritní ředitelku ZUŠ Potštát
Irenu Krškovou u ní před domem. V podvečer se pak konalo
slavnostní ukončení a rozdání certifikátů.
Celý víkend se nesl ve velmi přátelském duchu a kontakt
s kolegy a kamarády trubači byl velmi přínosný. Moc děkujeme
všem organizátorům v čele s paní Kozubíkovou za příjemné
chvíle strávené s mysliveckou hudbou. Těšíme se na setkání na
dalších trubačských akcích.
Rovné tóny všem kolegům trubačům přejí
Petr a Lucie Sadílkovi
trubači na borlici a lesnici
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Potštát v proměnách času 8.
Na několika historických pohlednicích je Potštát prezentován
jako sommerfrische /letovisko/. Tomu musela odpovídat jak
poloha města, jeho vybavenost, tak i přístup obyvatelstva
k návštěvníkům a dovolenkářům, kteří chtěli strávit volno
mimo svůj stálý domov.
Na Potštátě bylo, jak známo, více než šest hospod
a ubytovacích zařízení. Jedním z hotelů byl také Hotel Vícha na
náměstí. Obyvatelé města zjevně rádi přijímali „lufťáky“ na byt
a tím si přivydělávali na živobytí. K tomu, aby na Potštátě bylo
co nabídnout, potřebovalo „letovisko“ krom přírody ještě něco
na víc. K létu patří samozřejmě koupání. Je fakt, že jsme měli
celkem pět rybníků, ale koupání v rybníce nebylo to správné
ořechové. Potštát si asi potrpěl na solidní nabídku těm, co si
zde přijeli odpočinout a utratit nějaké ty peníze. Proto bylo
rozhodnuto, že na Boškovském potoku bude koupaliště. To
původní, předválečné, mnozí ještě pamatujete. Bylo situované
pod strání u lesa v oblouku potoka tekoucího z Boškova v KÚ Padesát Lánů. Dle úřední vyhlášky pro potřeby stavebního řízení z roku 1933
je nařízeno komisionální jednání dotčených stran na místě samém v pátek 14. 4. 1933. Myslím, že zvolili pro stavbu ideální místo, téměř ve
městě, ale současně v klidu přírody. Toto prvorepublikové koupaliště sloužilo až do roku 1965, kdy se místo opravy dočkalo zrušení
a vybudování nového koupaliště, se dvěma oddělenými bazény pro děti a dospělé. Koupalištěm „nového typu“ se budeme zabývat v dalším
článku č. 9.
Nyní se pojďme podívat, jak to na tom
„koupáku“ vypadalo. Při cestě mezi hlavní silnicí na
Olomouc a vstupní branou, v místě, kde je dnes
fotbalové hřiště, stála stodola. U vstupu do areálu
ještě nebylo volejbalové hřiště, které bylo zbudováno
poněkud později. Východní strana byla lemována
dřevěnou stavbou s kabinkami na převlékání po obou
stranách vstupu s pokladnou uprostřed. Nad ní byla
vyhlídková terasa s věží, kde vlál na žerdi prapor.
Vodní plocha velikosti 40 x 20 m neměla všude
stejnou hloubku. Dno bylo svažité postupně. Od
hloubky 15 cm, až k hloubce 2,5 m před hlavní
budovou. Levý i pravý břeh bazénu měl poněkud
zešikmené břehy, takže z vody mohl každý vystoupit
téměř v kterémkoli místě. Pravý břeh koupaliště
lemovala širší plocha zakončená stavbou kuželny
a malé prodejny občerstvení. Zadní čelo parcely bylo vyhrazeno na
sprchy, sluneční a pískové lázně a hřištěm pro děti. Zde byl možný
odpočinek na lehátkách, které si mohl návštěvník vypůjčit. Levý břeh
koupaliště tvořil chodník lemující celý jeho břeh s lavičkami až k hlavní
budově. Voda přitékala do bazénu betonovým potrubím z Boškovského
potoka přes stavidlo a pískový filtr.
Všechny tři pohlednice vyjadřují ducha onoho místa. Bylo to
skutečně místo kultury, odpočinku a letních radovánek. Jak se zdá,
obyvatelé trávili společný čas v letních měsících dost intenzivně právě na
koupališti. Výbava lehátky, sprchou, občerstvením, kuželnou i dechovkou
hrající v uniformách, to nebyl jen tak ledajaký podnik!
Nálada byla vskutku lázeňská.
Hezký den přeje AP
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