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Divadelní soubor Tyl Drahotuše
uvádí
komedii Wiliama Shakespeara

VESELÉ PANIČKY
WINDSORSKÉ
v režii Ramana Čevely
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J. BERNKOPF, O. BERNKOPF, B. ŠTĚPÁN, P. VRÁNA, A. KETTNER
NÁPOVĚDA: A. VOJKŮVKOVÁ SVĚTLA a HUDBA: J. KECLÍK , R. BENEŠ

KDE: Potštát – sál zámku
KDY: 7. 11. 2014 od 18:30 hod.
www.dstdrahotuse.zyro.com
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M ě s t o Po t š t á t i n f o r m u j e
Usnesení
z 26. veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 26. 8. 2014
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky – Lucie Krasňákové
2) Kontrolu usnesení
3) Projednání návrhu zadání územního plánu Potštát
4) Vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů uplatněných k návrhu zadání územního plánu Potštát
5) Zprávu o projednání návrhu zadání územního plánu
Potštát
6) Souhlas s vyhodnocením připomínek, požadavků a podnětů uplatněných k návrhu zadání územního plánu 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) záměr na pronájem části pozemku p.č. 1455 v k.ú.
Potštát – Dolní Předměstí
b) záměr na prodej kulturního domu Boškov
c) záměr na prodej částí pozemku p.č. 1601 v k.ú. Potštát
– Horní Předměstí
d) mimořádné odměny zastupitelům
3) Rozpočtové opatření č.2/2014 ve výši příjmů 2 609 317,Kč a výši výdajů 2 609 317,- Kč
4) Zadání územního plánu Potštát v celém rozsahu předloženého návrhu v souladu s ustanovením § 6 odst. 5
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
úprav a § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav
5) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vodovod Lipná a pověřuje starostu k podpisu
těchto smluv
6) Vyhlášení výběrového řízení a kriteria na poskytování
půjček z FRB města Potštát pro rok 2014

7) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Potštát a p. Danielem Michálkem
a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy
8) Pronájem pozemků p.č. 1634, p.č. 1636, p.č. 1645
všechny v k.ú. Lipná; p.č. 1027 v k.ú. Boškov; p.č. 948, p.č.
949 oba v k.ú. Potštát – město, za podmínky zachování
vzrostlých dřevin a prořezávky dřevin náletových po
konzultaci s vedením města Potštát
9) Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1313 v k.ú. Potštát
– město
10) Záměr na pronájem pozemku p.č. 1624 v k.ú. Potštát –
Horní Předměstí
11) Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1455 v k.ú. Potštát
– Dolní Předměstí
12) Záměr na prodej kulturního domu na Boškově s pozemkem p.č. st. 25 v k.ú. Boškov s navrhovanou cenou do
200 000,- Kč
13) Záměr na prodej částí pozemku p.č. 1601 v k.ú. Potštát –
2
Horní Předměstí za minimální cenu 50,- Kč/m
14) Mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Potštát
ve výši :
– starostovi 30 000,- Kč
– místostarostovi 15 000,- Kč
– ostatní členové každý 5 000,- Kč
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
____
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
Starostovi města – zajistit předání usnesení o schválení zadání
územního plánu Potštát pořizovateli tj. MěÚ Hranice
V Potštátě dne 27. 8. 2014
Karel Galas
starosta města

Mgr. Alena Otáhalová
místostarosta

Volby do zastupitelstva města
a senátu parlamentu ČR
se konají ve dnech

10.–11. října 2014
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Vážení zastupitelé, občané
Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem zastupitelům města Potštát, členům komisí a pracovníkům
Městského úřadu Potštát, kteří nám v uplynulém volební období pomáhali při rozhodování a správě města Potštátu
a jeho místních částí.

Co se podařilo?
Bezpečnost a ochrana obyvatel:
• Zřízení centrálního systému protipovodňové ochrany
(hladinoměry, srážkoměry) napojeného na centrální pult
Městské policie Hranice ve spolupráci s ORP Hranice
a obcemi MR Hranice
• Vypracování vhodných řešení protipovodňových opatření
(poldry, záchytné nádrže)
• Umístění dopravních zrcadel na nepřehledných
křižovatkách, zřízení zpomalovacích prahů
• Vybavení JSDH potřebnou technikou včetně dopravního
vozidla
• Rozšíření veřejného osvětlení v Kovářově a Lipné
• Odstranění nebezpečného objektu bývalé továrny
• Úpravy místních komunikací a opěrných zídek
• Spoluúčast při rekonstrukci cesty Padesát Lánů
Energetické úspory:
• Zateplení budovy ZŠ včetně výměny oken
• Zateplení budovy HZS Potštát (hasičská zbrojnice)
• Částečná oprava topení zámku
• Změna systému topení bytového domu č.p. 120
• Postupná výměna světelných zdrojů zámku
• Obnova technického vybavení MěÚ Potštát
Památky:
• Oprava sochy Sv. Floriána
• Oprava kaple na Padesáti Lánech
• Příspěvek na opravu věže kostela Sv. Bartoloměje
Sport a kultura:
• Zřízení dětského hřiště u ZŠ a MŠ Potštát
• Vybudování víceúčelového hřiště na Potštátě, Lesní ul.
• Ve spolupráci s občany Kyžlířova realizace hřiště
v Kyžlířově
• Zřízení dětského koutku na hřišti v Boškově
• Ve spolupráci s HZS Lipná celková oprava areálu výletiště
v Lipné
• Oprava střechy a el. instalace knihovny Boškov
Občanská vybavenost, ochrana majetku:
• Přemístění knihovny do přízemí – veřejný internet
• Zřízení zasedací místnosti v přízemí
• Zřízení nové expozice – Historie Potštátska
• Pomoc při zajištění přístupového bodu internetu pro část
obce Lipná
• Pořízení kamerových systému na hlídání sportovních
areálů a dětského hřiště
• Digitalizace všech katastrálních území
č. 5/2014 – říjen

• Vybudování dálkového přivaděče vody pro Potštát
s připojením obce Boškov
• Pořízení projektové dokumentace vodovod Lipná,
ve stádiu územního a stavebního řízení
• Pořízení pasportu kanalizace – probíhá
• Pořízení pasportu místních komunikací
• Vybudování nových autobusových čekáren Kovářov
Vzhled obce:
• Pořízena potřebná technika na údržbu veřejných
prostranství
• Úprava terénu po bývalé továrně a kolem sochy
Sv. Floriána
• Úprava skládky u bývalé benzinové pumpy
• Osázení biokoridorů u polních cest P. Lánů
• Částečná oprava oplocení hřbitova Potštát
• Zakoupeny kompostéry pro domácnosti
• Dořešen svoz komunálního odpadu zejména z chatových
oblastí
• Doplněny nádoby na tříděný odpad a použité ošacení do
všech místních částí
Náš cíl:
• Postupně rozvíjet všechny místní části podporou
volnočasových aktivit (budování dětských koutků,
poskytnutí vhodných prostor a ploch pro tyto aktivity)
• Podpora sportu a zájmových sdružení
• Vodovod Lipná
• Zachování provozu školy
• Nezadlužit město !
Větší část nákladů byla pokrytá z dotačních titulů

Nezdařilo se:
•
•
•
•

Vyřešit svoz bioodpadů
Opravit chodníky
Opravit místní komunikace
Dořešit některé vlastnické (majetkové) vztahy, stavby na
cizích pozemcích
• Zabránit vandalizmu a rušení nočního klidu
• Zabránit nedovolenému užívání (skládky dříví, stavebního
materiálu a stavební suti) a znečišťování veřejných prostranství (psí exkrementy, odpadky, nepotřebný materiál)
Poděkování patří také všem spolkům, podnikatelům,
organizacím a občanům, kteří nám pomáhali a kteří nás
podporovali.
Děkujeme
Karel Galas, starosta
Mgr. Alena Otáhalová, místostarostka
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Město Potštát

si Vás dovoluje pozvat na
přátelské posezení seniorů, kteří dovršili 65 let
Zveme Vás tímto
na den 7. 11. 2014 na 14:30 hodin do sálu zámku,
kde pro Vás bude připraveno malé občerstvení
a kulturní program
PROGRAM:
14:30
14:45
15:05
15:30
16:30
18:30

Sraz v sále zámku
Vystoupení MŠ Potštát
Vystoupení ZŠ Potštát
Prohlídka expozice Historie Potštátska
Koncert ZUŠ Potštát
Divadelní představení Veselé paničky windsorské

Svou účast prosím potvrďte na tel. čísle 581 624 275 nebo osobně na MěÚ Potštát.

SDH Potštát
informuje občany o pozastavení
sběru starého elektroodpadu
z důvodu opravy hasičské zbrojnice.
Žádá občany, aby zde neskladovali tento starý
elektroodpad.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu – Potštát 25. 10. 2014
Kyžlířov
Lipná
Kovářov
Potštát
Boškov

8,00 – 8,45
9,00 – 9,45
10,00 – 10,45
11,00 – 12,00
12,15 – 13,00

VÁNOČNÍ JARMARK SE STAL JIŽ TRADICÍ,
letos se bude konat 13. prosince 2014
Tímto vyzýváme kreativní občany a zájemce, kteří by chtěli své výrobky a produkty prezentovat na jarmarku,
aby se přihlásili na MěÚ Potštát v kanceláři matriky osobně nebo na telefonním čísle 581 624 275
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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
HOLA, ŠKOLA VOLÁ
Vítr hvízdá ze strnišť, jeřabiny a šípky se červenají , v povětří se
vznáší draci – neklamné znamení, že je tady podzim a s ním
i škola. Sice neradi, ale usedli jsme do školních lavic a je před
námi dlouhý školní rok, kdy se my učitelé budeme snažit více či
méně úspěšně děti něco naučit a ty více či méně úspěšně se
tomu pokusí vyhnout. Ale s nemalou podporou rodičů jim jistě
něco důležitého v hlavičkách uvízne. A protože nejen věděním
živ je člověk, budeme se snažit, aby škola byla otevřeným

prostorem i pro neformální setkávání rodičů, žáků a učitelů, aby
byla místem poučení, radosti, zábavy a pohybu. Proto Vás celou
širokou veřejnost již teď zvu na tradiční akce, které škola ve
spolupráci se SRPŠ pořádá, ať je to již Drakiáda, Halloween,
pečení perníčků, školní akademie, školní večírek, pěvecká a recitační soutěž, Čarodějnice či dny otevřených dveří.
Každý z Vás bude srdečně vítán.
Mgr. Alena Cvešperová, ředitelka školy

LETOŠNÍ PRVŇÁČCI
Svůj první školní den zahájili potštátští prvňáčci slavnostně. V obřadní síni děti, rodiče a prarodiče přivítal místostarosta
města Mgr. Alena Otáhalová, 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 osmi prvňácích bylo vidět, že už se na školu moc těší a my jim přejeme, aby se jim ve škole dařilo.

DEN PREVENCE NA HŘIŠTI
Letos připadlo na náš oblíbený Den prevence datum 19. září.
Počasí nám přálo, a tak děti brzy po příchodu na hřiště odkládaly
mikiny a bundy. Organizace dne byla nezměněna – každý učitel
měl svoje stanoviště, kde se postupně vystřídaly všechny ročníky. Pomáhali jim také někteří žáci z 8. a 9. třídy. Letos jsme se
zaměřili na tato témata:
č. 5/2014 – říjen

1. pomoc – zajištění základních životních funkcí a stabilizovaná
poloha, protipožární prevence, návykové látky, dopravní výchova, ekologie a třídění odpadu, přežití v přírodě – stanování, rozdělávání ohně, chování při chemickém poplachu. Ve volném
čase si děti mohly na hřišti také zahrát vybíjenou nebo kopanou.
Mgr. Martina Hollasová
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA VODNÍ NÁDRŽI „HARTA“

Dne 23. srpna 2014 se na vodní nádrži Harta v Potštátě
uskutečnily rybářské závody v lovu ryb udicí, které již potřetí
pořádalo občanské sdružení Rozvoj Potštátska. V těchto
závodech se z ulovených ryb bodoval pouze úlovek kapra
obecného. Proto sdružení před závody dosadilo do vody
uvedenou rybu v očekávání bohatého úlovku. Samotného
sportovního klání se zúčastnilo 22 dospělých rybářů – z toho
dvě ženy, závody dětí se uskutečnily o čtrnáct dní později.
Soutěž byla po prezentaci závodníků zahájena v 7 hodin a konala se dvě kola po čtyřech hodinách s přestávkou na občerstvení a s vyhlášením výsledků v 16 hodin. Jak ubíhal čas,
ukazovalo se, že kapři se k braní zrovna nemají a udice do vody
určitě tahat nebudou. To se v průběhu závodu plně projevovalo
a bylo jasné, že může rozhodnout každá ulovená šupina. Rybáři
jsou však v tomto ohledu znalí a ví, že se prostě kaprům nedá
domluvit. To jim ale nic nesebere z dobré nálady a z pobytu
v přírodě při počasí, které se opravdu vydařilo. K tomu samozřejmě přispívalo bohaté občerstvení v podání pivka, makrel,
párků, guláše, a to nejen pro závodníky, ale i pro ostatní
návštěvníky. Dosažené výsledky – všem „profíkům“ vytřela
zrak jedna z žen „amatérka“ Adéla Škařupová, která skončila
suverénně na prvním místě s 175 body a čtyřmi kapry. Na
druhém místě se umístil Kurfurst Michal s 91 body a s prémií
za nejdelší ulovenou rybu. Na třetím místě skončil Buržák
Milan ml. s 45 body. Všichni závodníci si odnesli bohaté ceny,
které do závodů vložilo naše občanské sdružení.
Akce se podle nás podařila a věříme, že se v hojném počtu
sejdeme v květnu 2015 na dalších rybářských závodech,
pořádaných naším sdružením. Dík samozřejmě všem pořadatelům, kteří se na přípravě této akce podíleli. Fotografie
a další informace najdete na webových stránkách
www.rozvojpotstatska.cz.
předseda sdružení
Klvaňa Zbyněk
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Místní knihovna
Vás zve
na

kurz ENKAUSTIKY
(čarování s žehličkou a voskem)

23. 10. 2014 ve 14:00 hod.
v prostorách knihovny
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Základní umělecká škola Potštát v datech aneb máme 25 let
aneb několik důležitých okamžiků školy v datech
1. 9. 1990 odloučení od Lidové školy umění Hranice první „krůčky“ ZUŠ Potštát,
ředitelkou školy je jmenována paní Irena Kršková
1. 9. 1993 škola získává právní subjektivitu
16. 8. 1993 nastupuje do funkce ředitelky Jana Kozubíková
10. 11. 2000 Slavnostní koncert k 10. výročí založení školy – kostel sv. Bartoloměje Potštát
host – Smíšený pěvecký sbor Harmonie Hranice
10. 4. 2001 přichází na svět první CD – hrají pedagogové a žáci
1. 7. 2001 škola přechází delimitací pod KU Olomouc
29. 4. 2005 Slavnostní koncert k 15. výročí založení školy
– na svět přichází druhé CD – Lovecká hudba
– Soubor trubačů VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou slaví 5. výročí
– výstava kreseb Hany Křenkové
24.–31. 5. 2015 odjezd DPS Sluníčko – Ukrajina, Zakarpatská oblast
je podepsána dohoda o pedagogicko – umělecké činnosti s Natalií Hromovou, ředitelkou Dětské
užhorodské umělecké školy Užhorod (2005–2007)
1. 6. 2005 škola – spolupořadatel 10. NSMT Helfštýn 2005
21. 4. 2006 Koncert přátelství uměleckých škol Potštát – Užhorod (Potštát a Hranice)
9.–10. 6. 2007 škola jako spolupořadatel 12. NSMT Horka nad Moravou 2007
10.–13. 10. 2007 odjezd souborů – Ukrajina, Zakarpatská oblast 6.festival slovanské kultury Užhorod
podepsána dohoda o pedagogicko – umělecké činnosti (2007–2011) s Ludmilou Nesuch, ředitelkou
Kyjevské slovanské univerzity v Užhorodě
podepsána dohoda o pedagogicko – umělecké činnosti s Natalií Hromovou, ředitelkou Dětské
užhorodské umělecké školy Užhorod (2007–2017)
21.–25. 5. 2008 Mezinárodní koncert – Ukrajina, Zakarpatská oblast
2.–7. 10. 2008 Mezinárodní koncert Den města – Ukrajina, Zakarpatská oblast, Užhorod
6. 10. 2008 Mezinárodní koncert lovecké hudby – Slovensko, Liptovský Hrádek
17. 10. 2008 Mezinárodní koncert Potštát – host ze Zakarpatí – soubor Sudaruška
3. 4. 2009 Mezinárodní koncert Potštát – host Trubači SLOŠ Liptovský Hrádek
–10. výročí souboru trubačů VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou
– výstava obrazů Václava Nasvětila
1. 9. 2009 otevíráme obor sólový a komorní zpěv
6. 4. 2011 Slavnostní koncert u příležitosti výročí 20 let založení ZUŠ Potštát – hosté
– hosté prof. Jindřich Petráš a jeho žáci
– Dr. Ivan Latko, předseda klubu T. G. Masaryka v Užhorodě
květen 2011 odjezd sólisti – Ukrajina, Zakarpatská oblast
10. 6. 2011 škola – spolupořadatel 16. NSMT Náměšť na Hané
28. 3. 2012 paní Irena Kršková získává ocenění pedagog Olomouckého kraje
květen 2012 Slavnostní koncert k 80. narozeninám Ireny Krškové
18. 5. 2013 odjezd komorního sboru – Ukrajina, Zakarpatská oblast
11. 4. 2014 Mezinárodní koncert Potštát – host Trubači SLOŠ Liptovský Hrádek
– 15. výročí souboru trubačů VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Významné projekty školy:
Toulky lesem s loveckou hudbou 2007 – dosud
Hudba nezná hranic 2005 – dosud
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora uměleckého vzdělávání v ČR (v přípravě – září 2015)
Projekt IVP – projekt bude založen na spolupráci s partnery ze Slovenska a Polska (v přípravě – březen 2015)

Další pokračování:
Pedagogové 1990–2014 a absolventi školy
Ve světě se neztratíme – vzpomínka na soutěže
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Potštát v proměnách času 10.
Dnes se pojďme podívat asi 400m od koupaliště po toku
Boškovského potoka mezi zástavbu Dolního Předměstí. Potok zde
teče v kamenné regulaci kolem původní Šustkovy dílny, (o níž jsem
psal v č. 6) mezi domy čp. 147 a 149. Tady už je zván Veličkou. Těsně
za mostem na Padesát Lánů protéká poměrně velkým splavem. Tato
vodní stavba nebyla samoúčelná, ale souvisí s využitím vodní energie
potoka k pohonu mlýnských strojů. Tento dnes poněkud zanedbaný
a zanešený splav, byl v podstatě jez, který měl za úkol zvednout
hladinu potoka nad jeho přirozenou výšku a umožnit přítok vody
strouhou do rybníka pod zámkem k Stanovského mlýnu. Dnes dům
čp. 170. I v těchto městských partiích se Potštát výrazně proměnil
v čase. Na nejmladší, první pohlednici z roku 1930, je rybník
zobrazen směrem ke kostelu od stavidla Stanovského mlýna. Tady
silnice na Olomouc lemovala břeh rybníka na vysoké hrázní zdi.
Tato komunikace byla docela úzká. Proplétala se úbočím kolem
zámecké zahrady, kde již byla postavena opěrná zeď. Na druhém
záběru z roku 1912, je silnice, kde ještě nebyla podezdívka.

Partie zobrazená na této pohlednici zachycuje pohled z opačné
strany od Hümrových schodů s vjezdem do zámeckého velkostatku
s nějakou postavou muže, o němž nic nevím. Je možné, že to byl

správce statku, nebo panský hajný. V pozadí pro Vaši orientaci je
i Stanovský vodní mlýn a trubkové zábradlí kolem hráze rybníka. Co
je ovšem zajímavé, tak je dům na obou pohlednicích. Je to panská
hájovna, která vzala za své při výstavbě silnice Odry – Olomouc, kdy
spolu s ním byl zrušen a zasypán již zmíněný rybník s přivaděčem
vody a náhonem. Jak to známe dnes, Stanovského mlýn /bývalý
obyvatel kominík Spáčil/ je dnes zcela osamocená stavba na suchu.
Kolem sviští auta směrem do Hranic a na Olomouc. Na ploše
někdejšího rybníka je autobusová zastávka se stánkem fy
Buchlovský.

Na poslední nejstarší fotografii je stejná panská myslivna zobrazena
z jižní strany již v roce 1855, kde je možné vidět též Hümrovy schody
a silnici k Boškovu, spolu s mladými stromy lemující svah kolem
zámecké zahrady.
Hezký den přeje Aleš Peroutka
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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.
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