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POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J
www.potstat.cz

č. 4/2014 – srpen

Občanské sdružení Rozvoj Potštátska o.s.
Vás zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
v lovu kapra obecného
23. 8. 2014 na vodní nádrži Harta u Potštátu

Program
Registrace

6:15 – 6:45

Seznámení s pravidly

6:45 – 7:00

1. kolo

7:00 – 11:00

2. kolo

12:00 – 16:00

Vyhodnocení

16:30

Soutěž je
pro kategorii od 15-ti let
Startovné 300 Kč
Věcné ceny pro závodníky

Připraveno bohaté občerstvení,
pivo, limo, grilované klobása, uzené párky …
Na účast se těší pořadatelé
Rozvoj Potštátska o.s.
č. 4/2014 – srpen
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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 26. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 26. 8. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 16,30 hodin.

Usnesení
z 25. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 24. 6. 2014
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky – p. Ladislavy Maršálkové
2) Kontrolu usnesení
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Smrčka,
Ing. Luboš Maršálek
ověřovatele zápisu: Petr Jahn
2) Program jednání s rozšiřujícími body:
a) zadat vypracování pasportu kanalizace společnosti
Projekty Vodam s.r.o.
b) prodej bytového domu č.p. 31, Boškovo nám., Potštát
c) sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
do jednoho celku
d) vypracování technického řešení odvodnění polní
cesty Padesát Lánů – Michalov
e) rozšíření veřejného osvětlení v místních částech
Kovářov a Lipná
f) odkoupení pozemku p.č. 1486/7 v k.ú. Lipná o
2
výměře 68 m
3) Závěrečný účet města Potštát za rok 2013, jehož součástí
je „Přezkoumání hospodaření města Potštát za rok 2013“
s výhradou – byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem
c) ( § 10 odst. 3 písm. b) zákona)
– Územní celek nedodržoval stanovené postupy účtování
při převodu majetku
4) Návrh na odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření města Potštát za rok 2013
5) Účetní závěrku města Potštát za rok 2013
a) účetní závěrku ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov,
příspěvková organizace, za rok 2013
b) záporný výsledek v hospodaření ZŠ a MŠ Potštát,
okres Přerov, příspěvková organizace, za rok 2013 ve
výši – 23 297,56,- Kč uhradí příspěvková organizace
svým kladným výsledkem hospodaření v roce 2014
6) Odpisový plán ZŠ a MŠ Potštát pro rok 2014
7) Dofinancování mzdových prostředků pro ZŠ a MŠ Potštát
ve výši 211 064,- Kč na rok 2014
8) 9 členů Zastupitelstva města Potštát pro volební období
2014–2018
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9) Zasíťování pozemku p.č. 814 v k.ú. Potštát – Dolní Předměstí, a pověřuje starostu k projednání tohoto s fy ČEZ a
VaK , a.s. Přerov
10) Opravu chodníků před základní školou, k pekárně a úpravu
plochy před sportovním hřištěm v Lesní ul.
11) Vybavení dětského hřiště na Boškově hracími prvky v ceně do 60 000,- Kč
12) Provozní řád sportovního hřiště Lesní ul., Potštát s doplněním zodpovědné osoby a telefonních čísel – Policie ČR,
Hasiči, Záchranná zdravotnická služba
13) Záměr na pronájem části pozemku p.č. 221/1 v k.ú. Kovářov u Potštátu
14) Záměr na pronájem pozemku p.č. 159 v k.ú. Kovářov u
Potštátu
15) Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1717 v k.ú. Potštát
– Horní Předměstí
16) Záměr na pronájem pozemku p.č. 819 v k.ú. Padesát Lánů
17) Záměr na pronájem pozemků p.č. 947, p.č. 948, p.č. 949,
všechny v k.ú. Potštát – město
18) Záměr na pronájem pozemků p.č. 2035, p.č. 2049, p.č.
2099, všechny v k.ú. Kyžlířov
19) Záměr na pronájem pozemků p.č. 1634, p.č. 1636, p.č.
1639, p.č. 1645 všechny v k.ú. Lipná
20) Zrušení bodu jednání – záměr na pronájem pozemků
p.č. 1753, p.č. 1756, p.č. 1748, p.č. 1734, p.č. 1736
všechny v k.ú. Kovářov u Potštátu
21) Záměr na pronájem pozemku p.č. 1027 v k.ú. Boškov
22) Vypracování pasportu kanalizace na Potštátě společností
Projekty Vodam s.r.o. v ceně 175 000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy s touto firmou
23) Prodej bytového domu č.p. 31 na Bočkově nám. Potštát za
cenu 600 000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní
smlouvy
24) Rozšíření veřejného osvětlení v Kovářově a Lipné o 6 světel dle cenové nabídky ČEZ a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy na realizaci a dodatku na provozování veřejného
osvětlení
25) Začlenění veřejné dopravy do systému Olomouckého
kraje a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti s Ol. krajem
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26) Vypracování technického řešení odvodnění polní cesty na
Padesáti Lánech – Michalově
27) Odkoupení pozemku p.č. 1486/7 v k.ú. Lipná městem
Potštát za cenu 1 000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu
kupní smlouvy a provedení vkladu do katastru nemovitostí

vlastnictví manželů Galasových, oba pozemky v k.ú.
Potštát – město
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
------------------------V Potštátě dne 25. 6. 2014

Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1) Vyhlášení záměru na směnu části pozemku p.č. 1158 ve
vlastnictví města Potštát za část pozemku p.č. 1238 ve

Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

UPOZORNĚNÍ !!
Žádáme občany, aby se řídili ustanoveními Obecně závazné vyhlášky č.2/2013 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností. Porušení této OZV lze postihovat jako přestupek či jiný správní delikt.
Znění OZV č.2/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností je
na www.potstat.cz.

OTEVŘENÍ MUZEA
Dne 16. 6. 2014 byla slavnostně
otevřena

,,Expozice historie Potštátska“
Pásku přestřihla čestná občanka
paní Irena Kršková.
Velice mile nás překvapil zájem
a počet návštěvníků.
Věříme, že tento zájem bude trvat
i nadále.

č. 4/2014 – srpen

strana 5

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J

OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTMI
Potštátské slavnosti se konaly již tradičně od pátku do neděle,
a to 13–15. června. V pátek slavnosti zahájili učitelé a žáci
potštátské základní umělecké školy slavnostním koncertem.
Následovala diskotéka, kterou provázek DJ Petr. V sobotu byl
program pestrý již od ranních hodin. V 9 hod., za zpěvu
chrámového sboru, byla slavnostně otevřena nová historická
expozice Potštátu. Poté jsme slavnostně přivítali nové občánky
do svazku města a také se rozloučili se žáky 9. třídy ZŠ a MŠ
Potštát. Hlavní program slavností však začal ve 13 hodin. Po
zahájení starostou města, přivítal děti klaun Pepino prcek.
Následovala celá řada dalších vystoupení v podání ZŠ a MŠ
Potštát, břišních tanečnic, Stepping Mothers, SDH nebo také
skupiny 7th Move – skákací boty.
Starší občané si také přišli na své. V podvečer vystoupila
početná dechová skupina Partutovjanka. Předvedla se také

místní chlapecká hudební skupina Devon. Sobotním večerem
nás provázela skupina MYBAND, která pro zpestření zahrála i
revival skupiny Lucie. Na místním fotbalovém hřišti byla
oddílem kopané v neděli připravena přátelská fotbalová utkání.
Zahrály si ženy proti mužům, TJ Sokol proti týmu Martina
Pavlíka a další. Od pátku do neděle bylo zajištěno občerstvení
místními podnikateli a spolky.
Děkujeme všem vystupujícím, podnikatelům, spolkům
i Olomouckému kraji za zdárný průběh slavností a příští rok
na shledanou.
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CHOVNÝ RYBNÍK VE VOJENSKÉM PROSTORU LIBAVÁ
OBSADILA RYBÁŘSKÁ MLÁDEŽ

Stalo se již tradicí, že u příležitosti Mezinárodního dne dětí
pořádají Vojenské lesy a statky s.p., divize Lipník nad Bečvou ve
spolupráci s místní organizací Českého rybářského svazu Hranice závody mládeže v lovu ryb udicí. Tak tomu bylo i v tomto roce,
kdy se v sobotu 31. května 2014 konal POHÁR MLÁDEŽE
V LOVU RYB UDICÍ.
Po propršeném týdnu se počasí konečně na chvíli umoudřilo
a modrá obloha přivítala u prezence na břehu chovného rybníka
Dolní Heřmánky 33 nadšených, k vítězství odhodlaných mladých rybářů. Aby si hoši nemysleli, že rybařina je jen mužskou
záležitostí, přihlásily se do závodu i tři dívky. Po nástupu závodníků a seznámení s pravidly a organizací závodu bylo zahájeno
první kolo. Ryby na sebe nenechaly dlouho čekat, a tak již po
chvíli první šťastlivci úspěšně předávali své úlovky rozhodčím k
měření (za každý cm byl jeden bod). Asi největší radost měl
devítiletý Honzík Lapáček, který jako první rybu zdolal kapra
o délce 59 cm. Po dvou a půl hodinách závodu byla vyhlášena
půlhodinová přestávka, ve které bylo pro závodníky připraveno
občerstvení. Každý dostal také tašku s upomínkovými předměty
a sladkostmi, které věnovaly Vojenské lesy a statky. Posíleni se
mladí rybáři pustili opět do závodu a taktizováním se snažili
zlepšit svou bilanci z prvního kola. Ve druhém kole se zhoršilo
počasí, nebe se zatáhlo a začal foukat vítr. O půl jedné zazněl
hvizd píšťalky hlavního rozhodčího, který ukončil závody. Komise rozhodčích se sesedla ke sčítání výsledků.
Závodníci byli podle věku rozděleni do dvou kategorií – mladší
6 až 13 let, starší 14 až do 16 let. Ceny do závodu byly pořízeny
z finančního příspěvku poskytnutého Olomouckým krajem.
Po sečtení výsledků došlo konečně k vyhlášení výsledků. Celč. 4/2014 – srpen

kem bylo uloveno 241 kusů ryb
o celkové délce 41,33 m, což
znamená, že průměrně na každého závodníka připadlo 7,3 kusu.
Bohužel, šesti rybářům se nepodařilo ulovit ani rybičku, odměněni byli alespoň za snahu.
V mladší kategorii obsadil 1. místo – Jan Tureček s 383 body,
2. místo – Ludmila Oravová
s 334 body a 3. místo – Jakub
Kaniecki s 300 body. Za největší
ulovenou rybu v této kategorii si
odnesl cenu již zmiňovaný Jan
Lapáček, když k původnímu kaprovi 59 cm přidal dalšího o délce
60 cm. Ve starší kategorii se na
prvním místě umístil Jaroslav
Tureček se 740 body, druhé
místo obsadil Tomáš Rypar se
252,50 body a na místě třetím
se umístil Rudolf Kysilka se
105 body. Největší rybu, ve starší
kategorii, kapra 43 cm ulovil Petr Novák.
Na závěr předal ředitel závodu pan Lukáš Kovár za Vojenské lesy
a statky s.p., divize Lipník nad Bečvou pohár rybáři, který ulovil
nejvíce kaprů, a tím se stal Jan Lapáček se třemi ulovenými
kapry (59, 44 a 60 cm).
Hlavní rozhodčí úplně na závěr poděkoval všem závodníkům
za bezproblémový průběh závodu a všem pořadatelům za
pomoc při uspořádání vydařené akce.
Po sborovém pozdravu „Petrův zdar“ se všichni začali pomalu
rozcházet.

Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor!

Oznámení
pro všechny
mladé rybáře …
Tak si představte,
že i letos se uskuteční tradiční závody mládeže v lovu ryb
udicí na vodní nádrži Harta u Potštátu. Závody se
uskuteční v sobotu 6. září 2014, zápis účastníků do závodu
bude na hrázi od 6,30 hodin.
Závody se konají za každého počasí.
Mohou se zúčastnit všichni zájemci o rybařinu ve věku
od 6 do 16 let.
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Středeční dopoledne 25. 6. 2014 přišly děti první třídy do knihovny na přezkoušení, zda se za letošní školní rok naučily
všechna písmenka. Každý si vybral knížku, ze které přečetl
krátký úryvek. Po té se podepsaly do kroniky a dostaly pamětní
list.
V rámci celostátní akce ,,Už jsem čtenář” dostaly také knížku pro
prvňáčka a drobné dárky.
Dohodli jsme se, že po prázdninách děti „prověříme“, zda knížku
přečetly.

TJ Sokol Potštát, oddíl kopané, chce touto cestou poděkovat všem fanouškům, pořadatelům a dalším lidem,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu všech fotbalových zápasů v předešlé sezóně a dalších kulturních akcí, které
pořádáme. Vaše přízeň nás velice potěší i v další sezóně. Děkujeme.
TJ Sokol Potštát – oddíl kopané.

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
OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
PŘI ZŠ A MŠ POTŠTÁT
U příležitosti konání Potštátských slavností, výročí školního
stravování a v rámci dne otevřených dveří ZŠ a MŠ Potštát, byla
ve školní jídelně připravena výstavka, na které si návštěvníci
měli možnost prohlédnout normy pro stravování dětí a žáků
před padesáti léty a zároveň receptury, které se používají v současném provozu. Byli seznámeni s potravinami, které zařazustrana 8

jeme v jídelníčku např.: bulgur, kuskus, pohanku, cizrnu, špaldu
i koření – kurkumu, zázvor a jiné. Dále s pravidly sestavování
jídelního lístku, se zařazováním luštěnin, ryb, bezmasých pokrmů s omezováním sladkých jídel. Žáci 2. a 4. třídy v rámci
vyučování vytvořili zdařilé panely podle potravinové pyramidy.
Šnajdárková Emilie
č. 4/2014 – srpen
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MLADÍ HASIČI
Přišlo jaro a mladí hasiči začínali trénovat na první půli závodů,
které je v letošním roce čekají. Trénovali požární útoky a také
štafety. Poskládali jsme úplně nová družstva a někteří se s hasičským sportem setkali úplně poprvé v životě. Jejich první
závody byly v Hranicích, kde se běhaly štafety a hned na to
navazovaly požární útoky, které předváděli v neděli. Po dvou
denních závodech se Mladší žáci umístili na 15. místě a Starší
žákyně na místě 6.. V první polovině celé sezóny odběhli osm
útoků za 4 týdny. Také si zazávodili na domácí půdě, kde se
mladším ani starším žákyním moc nedařilo. Mladším žákům se
nepodařilo spojit „B”, a bylo z toho 7. místo s časem 37:69.
Starší žákyně měly problém se spojením savic a skončily na
místě 10. s časem 39:41. Poté přišly i nějaké vítězné víkendy
pro mladší žáky, jejich poháry můžete vidět ve výloze místní
drogerie. V družstvu Mladších žáků závodí dvě holčičky, které
ještě chodí do mateřské školy! Starším žákyním se podařilo
v úplně novém složení, ve kterém běhají teprve pár víkendů,
ukončit požární útok v čase 16:56. Budeme doufat, že se nám
bude v další polovině závodů dařit více, a že nějaký pohár do
výlohy přibude.
Mladší žáci: Adéla Kubová, Jan Zlámala, Tereza Faxová, Jakub

Stískal, Veronika Skýpalová, Martin Jeřábek, Markéta Skýpalová, Zuzana Jeřábková.
Starší žákyně: Julie Němcová, Sára Kocjanová, Natálie Němcová, Sabina Trnová, Tereza Polachová, Klaudie Faxová,
Dominika Polachová.
SDH Potštát

Potštát v proměnách času 9.
Minule jsem popisoval prostředí a nálady na koupališti kolem roku 1935. Na těchto pohlednicích je koupaliště nově vybudováno a vnímáno
jako kulturní místo k odpočinku a zábavě. Pojďme se tedy podrobněji zabývat provedením bazénového tělesa z roku 1933. Pro pochopení
situace jsem připojil náčrtek profilu bazénu. Celá nádrž měřila na délku cca 40m. Byla budována jako postupně svažitá, ze západní strany
směrem na východ k hlavní budově. Na začátku měla vodní plocha hloubku pouze 15cm, zatímco na konci byl bazén hluboký 1,8m,
s prohloubením na doskočišti o dalších 70cm. Tedy celková hloubka 2,5m Jak vidno z profilu, byla celá nádrž rozdělena na tři oddíly s rozdílnou hloubkou vody. Oddělení „děti“ i neplavci se zhruba rovnalo délce 10 + 10m. Každý oddíl byl na hladině vyznačen šňůrou s plováky tak,
aby nemohlo dojít k úrazu nebo nečekanému zanoření do hluboké vody. To stejné bylo i v oddělení neplavci, opět odděleno od jiné hloubky
vody plovákovou šňůrou na hladině. Tohle je možné vidět na dobových pohlednicích minulého článku. V každém z oddílů byla postupně
narůstající hloubka a současně s tím klesala teplota vody. Nejteplejší voda byla na začátku v dětském oddělení a chladná v doskokovém žlabu.

Dno bylo dlážděno břidlicovými bloky ve tvaru dlaždic. To mělo své opodstatnění, poněvadž každá dlaždice byla uložena samostatně v
pískovém loži. Jednak to byl místní materiál, který byl na Potštátě téměř všude, a za druhé nemohlo vlivem mrazu dojít k destrukci dna. Tohle
řešení bylo velmi důmyslné a šikovné oproti betonu. Ten byl při nové konstrukci koupaliště kolem roku 1965 litý ve velkých plochách a to se
také projevilo následný rok vlivem mrazu. Pokud mráz nadzvedl břidlicovou dlažbu, tak ji zase na jaře položil na její původní místo a škoda
nevznikla žádná. Naproti tomu betonové dno velmi trpělo.
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Jak jsem již psal v předchozím článku, dalo se z původního bazénu vylézat téměř kdekoli, protože jeho boční stěny byly šikmé. Do vody
samozřejmě vedly kamenné schody na obou stranách, ale šikovnější plavci schody nepotřebovali. Nové bazénové těleso mělo stěny kolmé, do
nichž vedly známé trubkové žebříky s velkými oblouky na vrchní straně. Ve velkém bazénu byly asi jen dva a dva na každé straně, takže bylo
nutné se k nim nejdříve nějak dostat, jinak se z vody nedalo vylézt, kvůli převislému okraji betonového ostění. Voda do obou bazénů byla
filtrována v lese u potoka pískovým filtrem a napájela tak v nezměněné podobě oba bazény, jak z roku 1933 i 1965.
Potštát leží v nadmořské výšce kolem 500m nad mořem. Z hlediska klimatických podmínek byly na Potštátě nádherné zimy. S létem to bylo
na koupání trochu horší, ale přesto projektant lesní koupaliště v roce 1933 zvládl perfektně. Ploché a velmi pozvolné dno dlážděné tmavou
břidlicí bylo dokonalým slunečním kolektorem té doby. Tenkou vrstvu vody typicky 0-15cm na začátku, slunce prohřívalo překvapivě rychle.
Voda totiž přitékala právě do tohoto místa a dál směřovala do hlubších partií. Tím bylo zajištěno, že se teplá voda dostala i do větších
hloubek. Jako dítě si pamatuji, že jsme do vody vstupovali vždy z té nejmenší hloubky. Pokud bylo málo vody a hladina nedosahovala až na
konec dlážděné plochy, byly některé kameny obnažené a rozpálené na nesnesitelnou teplotu, až se z vody kouřilo. My se vždy drželi za
trenýrky s gumičkami modré barvy a s jekotem zkoušeli, jak dlouho vydržíme stát na kamenech rozpálených sluncem. Když jsme vstupovali

do nového bazénu s počáteční hloubkou 1,4m, tak jsme se také drželi za trenýrky, ale poněkud z jiných důvodů. Ve velkém bazénu se voda
totiž za celé léto nestihla vůbec ohřát. Při hlubším zkoumání obou projektů se mi nepodařilo zjistit ani v jednom případě, kdo byl duchovním
otcem projektu z roku 1933, ani toho pozdějšího.
Jak známo, sláva potštátského „koupáku“ postupně upadala. Vandalismus se podepsal na zařízení a výbavě koupaliště a alkoholové
dýchánky mládežníků postupně způsobily úpadek celého areálu tak, že v bazénech již nebyla voda a březový háj rostoucí přímo v puklinách
betonového dna zakryl svými korunami to neštěstí a bídu, která koupaliště potkala. Stromy kolem boškovského potoka také vyrostly a
milosrdně zakryly výhled, takže nikdo jedoucí po silnici na Olomouc pak netušil, že na Potštátě nějaké koupaliště vůbec kdy bylo.
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 31. 7. 2014.
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