Potštát a okolí

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODA J
www.potstat.cz

č. 6/2014 – prosinec

Městský úřad Potštát Vás zve na

„Předvánoční
dopoledne“
do nádvoří zámku dne 13. 12. 2014
od 9:30 hod.
v 9:45

Ukázka výroby mandal a prodej šperků
z chirurgické oceli

v 10:00 Vystoupení dechové kapely Hraničáci
v 11:00 Vystoupení chrámového sboru
Vánoční výstava spojená s prodejem výrobků

Tradiční prodej domácí zabíjačky
pana Josefa Otrusiny
Zabíjačková polévka zdarma
Grilovaná kýta za zvýhodněnou cenu
Domácí klobásy
Prodej vánočních stromků
č. 6/2014 – prosinec
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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 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 16. 12. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 17:00 hodin.

Usnesení
z ustavujícího veřejného jednání Zastupitelstva města Potštát konaného
dne 6. 11. 2014
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Určení zapisovatelky – p. Ladislava Maršálková
2) Složení slibu nově zvolených zastupitelů města Potštát
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1) Návrhovou komisi: Ing. Luboš Maršálek, Kateřina Klabačková
ověřovatele zápisu: Petr Bureček, Libor Pernička
2) Program jednání dle předloženého návrhu
3) Funkci starosty jako uvolněnou
4) Starostu města – p. Reného Passingera
5) Počet místostarostů – 1 místostarosta
6) Funkci místostarosty jako neuvolněnou
7) Místostarostu města – Ing. Luboše Maršálka, MBA.
8) Počet členů finančního výboru – 3 členové
9) Počet členů kontrolního výboru – 3 členové
10) Předsedu finančního výboru – Mgr. Martinu Jeřábkovou
11) Předsedu kontrolního výboru – p. Libora Perničku
12) Členy FV – Zitu Šištíkovou, Janu Pavlíkovou
13) Členy KV – Karel Galas, Roman Cvešper
14) – Komisi kultury a tělovýchovy – předseda Mgr. Ivana
Stískalová, členové – Radana Němcová, Lucie Krasňáková, Petra Brázdová

– Komisi sociální, předseda Kareřina Klabačková, členové
Jitka Passingerová, Mgr. Alena Otáhalová
– Komisi bytovou – předseda ing. Miroslav Pazlar, členové
Petr Bureček, Ladislava Maršálková, Pavla Stratilová,
Petr Jahn
– Komisi životního prostředí, předseda Ing. Luboš Maršálek, členové Ing. Vlastimil Stiskal, Radek Parma
15) Odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 10 000,Kč, s platností od 7. 11. 2014
16) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
ZM – předsedové výborů a komisí 300,- Kč měsíčně
ZM – členové výborů a komisí 200,- Kč měsíčně
ZM – členové zastupitelstva 300,- Kč měsíčně
s platností od 1. 12. 2014
17) Smlouvu č. 14172643 o poskytnutí podpory ze státního
fondu ŽP ČR v rámci OPŽP a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
V Potštátě dne 10. 11. 2014
René Passinger
starosta města

Ing. Luboš Maršálek, MBA.
místostarosta

Vyvěšeno: 10.11.2014
Svěšeno: 26.11.2014

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POTŠTÁT 2014–2018
Petr Bureček
Roman Cvešper
Mgr. Martina Jeřábková
Kateřina Klabačková
Ing. Luboš Maršálek, MBA

René Passinger
Ing. Miroslav Pazlar
Libor Pernička
Mgr. Ivana Stískalová

Městský úřad Potštát bude uzavřen
od 19. 12. 2014 do 4. 1. 2015
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Prosíme místní organizace a spolky o dodání termínů plánovaných akcí na rok 2015 do 9. ledna

4. 11. bylo dokončeno doplnění hřiště na Boškově o herní prvky pro děti.

POSEZENÍ SE SENIORY

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VESELÉ PANIČKY
WINDSORSKÉ
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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
HALLOWEEN NA ŠKOLE

PĚVECKÁ SOUTĚŽ V PŘEROVĚ
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VÝLOV RYBNÍKA NA HEŘMÁNKÁCH
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DRÁČKŮV DEN

Místní knihovna zve děti
dne 4. 12. 2014 od 14:00 hod
do knihovny na

,,Mikulášskou nadílku“
Pro děti je připravena tombola a občerstvení.
Děti si mohou napsat dopis Ježíškovi.
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HALLOWEEN VE ŠKOLCE

KURZ ENKAUSTIKY
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VZPOMÍNKA NA PODZIMNÍ ZÁVODY MLÁDEŽE
V LOVU RYB UDICÍ
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Fyzioterapeut Zdeněk Bartl:
SENIORŮM BY PROSPĚLO VÍCE POHYBU

#

#

Slavnosti 2015

1. V podzámčí
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2. Na náměstí

3. Na hřišti
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Potštát v proměnách času 11.
Potštát má dvě křižovatky velikosti malého náměstí. Ta menší, kde se
silnice rozbíhají z velkého prostranství do čtyř stran, je za bývalou
četnickou stanicí, dnes u pekárny ke Kovářovu. Křižovatce kdysi
vévodila kovárna pana Vincence Cvešpera.
Ta druhá je větší, protože se cesty rozbíhají do pěti stran. Je to
křižovatka pod farou u Lesní správy. Protože tohle není jen tak
ledajaké křížení komunikací, podíváme se na ni podrobněji.

Na pohlednici z roku 1962 je takový autobus zachycen. Pohled na
křižovatku již vypadá téměř stejně jako dnes. Jen před domem Jana
/Hanese/ Buržáka je zábradlí nad propustí pod silnicí. Právě tady
dochází ke křížení ještě jedné komunikace a tou je potok.
V současnosti je to úplně jinak a mnozí vůbec netuší, že pod touto
křižovatkou nějaký potok teče. Vše je dnes dokonale ukryto v potrubí. Žel, tak to vždy nebylo. Na zimním obrázku, někdy kolem roku
1920, je vidět uprostřed silnice hluboký příkop potoka tekoucího od
kina. Na první pohled tu ještě něco chybí. Není tu stavba vtěsnaná
do svahu farní zahrady s lomeným schodištěm k vrchní verandě.
Tento poměrně malý patrový domek, sloužil jako chladírna masa.
Nízká teplota byla udržována zaledněním vnitřního prostoru kusovým ledem z pivovaru. Později, kolem roku 1965 byly v přízemí
zbudovány dvě garáže.

Možná si říkáte, co že je na ní tak zvláštního. Je to obyčejný uzel
silnic na Olomouc, Odry, Padesát Lánů, ulice Lesní a na náměstí.
Ale už při jízdě autem od Hranic vybrat tuto zatáčku na náměstí
a zvládnout stoupání, má i motor v moderním autě co dělat, když
řidič nezná situaci. Tady se silnice vrací v prudkém stoupání o 180°
zpět. I toto místo se docela intenzivně vyvíjelo v proudu času. Ještě
v šedesátých letech minulého století tu byla autobusová zastávka
a tedy jediný dopravní uzel té doby. Také zde stál mohutný dvojitý
sloup telefonního vedení, zakončený kabelem vedoucím na náměstí
do poštovní ústředny. Na něho jsme jako školáci lezli po jeho
stupadlech, abychom zahlédli přijíždějící autobus, který se vynořil
nad hrází Stanovského rybníka. Tady jsme čekali na své táty,
abychom je přivítali doma z práce. Pak šňůra lidí spěchala kolem
Buržákova stavení a zámku, přes náměstí k domovu. Na pravidelné
lince do Hranic jezdil po válce pan Mihač a Bělák, později pan
Rapčan, Hostaša a Vacík, autobusem Škoda 706 RO.
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Další pohlednice přináší svědectví o situaci na křižovatce roku
1902. Přilehlá zahrada Buržákových měla vchod z čela od
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křižovatky, kde stojí i nám známá obecní lucerna. Tady je také vidět
uprostřed silnice zábradlí kolem potoka. Místní občané se nechali
pro Vás zvěčnit v parádních oděvech, se slunečníkem v ruce, jak se
patří na místní honoraci. Umíte si představit dnešní provoz na tomto
místě? Přesto byla tato partie idylická a svým způsobem krásná.
A ještě něco. Poslední amatérská fotka je pana Adolfa Friedla. Ta
zachycuje povodeň někdy z roku 1966, která přišla na Potštát v létě,
po přívalovém dešti. Potrubí nebylo schopno pojmout vodu a ta se
valila po silnici kolem lesní správy, přes křižovatku do Veličky.
Tehdy bylo zaplaveno několik stavení. Jedno z nich p. Šustek. Pan
Friedl byl toho času na lesní správě, kde z okna své kanceláře vyfotil
valící se vodu, svou zaplavenou motorku i dění na křižovatce.
Hezký den přeje Aja
Poznámka autora: Omlouvám se všem čtenářům, kteří někdy v textu
našli své jméno napsané nesprávně. Příkladem jsou jména jako,
Himmerovy schody. Tohle pojmenování je na Potštátě pojem. Paní
Marii Peperníkové se za špatně uvedené jméno rodiny omlouvám.
Prosím pište své podněty na e-mail: peroutka@mesr.cz
Děkuji

Práce a výsledky žáků a učitelů ve školním roce 2014 / 2015
Písňová soutěž Bohuslava Martinů Praha
Soutěž vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
za podpory Hudební společnosti Zdeny Janžurové a ve spolupráci se ZUŠ Bohuslava Martinů Polička pro žáky ZUŠ,
studenty konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením se záměrem
podpořit zájem o interpretaci písní českých i světových
skladatelů, zvláště pak o písňovou tvorbu B. Martinů.
Zároveň tato soutěž vyplňuje mezeru v písňových soutěžích pro žáky a studenty ve věku od 10 do 20 let, které by

odpovídaly svými požadavky možnostem mladých pěvců
v daném věku. Soutěž je vyhlašována každoročně.
Naši školu jeli reprezentovat Tereza Maléřová a Jan
Švec. Našim cílem bylo získání zkušeností v konkurenci
s žáky základních uměleckých škol. A výsledek – pro
vysokou konkurenci v kategorii se Tereza Maléřová sice
neumístila, ale její výkon byl srovnatelný s ostatními a školu
reprezentovala velmi dobře. Jan Švec získal Čestné uznání
ve své kategorii.

Pěvecká soutěž Olomouc 2014
v klasickém sólovém zpěvu
Vyhlašovatel soutěže:
Sdružení rodičů ZUŠ „Žerotín“ Olomouc a Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6
Podpora a doporučení: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Termín konání soutěže: 6. – 8. 11. 2014
Místo konání soutěže: Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6
V sobotu 8. listopadu se účastnila pěvecké soutěže z naší školy Tereza Maléřová.
Tentokrát i Tereza stoupla na stupně vítězů a ve své 3.kategorii získala Čestné uznání.
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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 25. 11. 2014.
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