Potštát a okolí

P O T Š T ÁT S K Ý Z P R A V O D A J
www.potstat.cz

č. 4/2015 – srpen

SDH Lipná ve spolupráci s Městem Potštát
Vás zve na

HASIČSKÉ ODPOLEDNE
u příležitosti 70. výročí založení
hasičského sboru

KDE: Lipná Skála
KDY: 15. 8. 2015 od 14 hod
Program: ukázka hasičské techniky a požárních zásahů

Od 17hod diskotéka, hraje DJ Petr.
Občerstvení zajištěno. Pečené makrely.
č. 4/2015 – srpen
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Město Potštát informuje
POZVÁNÍ
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Starosta města Vás zve na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Potštát,
které se bude konat 27. 8. 2015
v zasedací místnosti Městského úřadu v Potštátě.
Zahájení je v 17:00 hodin.

Usnesení
ze 4 . ř á d né ho ve řejné ho je dnán í Z as tu p itels tva měs t a Potš tát ko n an é h o
d n e 11. 6. 2015
Zastupitelstvo města bere na vědomí:

8.

1.
2.

9.

3

Kontrolu usnesení – zpráva Kontrolního výboru.
Informaci o provedení odstranění nedostatků ze zprávy
o přezkoumání hospodaření města Potštát za rok 2014.
Kontrolu hospodaření školy – možnosti úspor topení.

10.

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
b)

7.

Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Pazlar, Mgr. Martina Jeřábková
Ověřovatele zápisu: Petr Bureček, Libor Pernička
Zapisovatelku: Ladislava Maršálková
Program jednání s rozšiřujícími body:
bod. č. 34: Žádost o dofinancování mzdových prostředků
pro ZŠ a MŠ Potštát na rok 2015
bod č. 35: Oprava komunikace pod hřbitovem
bod č. 36: Schválení změny stanov Mikroregionu
bod č. 37: Výběr firmy na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Potštát“, pověření starosty podpisem smlouvy
Rozpočtové opatření č. 4/2015 ve výši 3 538 855,00 Kč
v příjmech i výdajích dle předloženého návrhu.
Závěrečný účet města Potštát za rok 2014, jehož součástí je i přezkoumání hospodaření města Potštát za rok
2014 bez výhrad.
Účetní závěrku Města Potštát za rok 2014.
a) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov za rok
2014
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov za
rok 2014 ve výši 24 952,14 Kč, který bude použit na krytí
záporného výsledku hospodaření předchozích účetních
období.
Směrnici č. 9/2015 – Zásady pro poskytování dotace
z rozpočtu města Potštát dle předloženého návrhu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Smlouvu o úvěru č. 0478970129 s Českou spořitelnou
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Dotaci z rozpočtu města Domovu Odry ve výši 2 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
OZV č. 1/2015 pro systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Potštát.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č.1117 o výměře
22 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Potštát za cenu
50,- Kč/m2, dle směrnice města. Vklad a sepis hradí nabyvatel.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 128/3 o výměře 720 m2 trvalý travnatý porost k.ú. Kyžlířov za cenu
5,- Kč/m2 dle směrnice města. Vklad a sepis hradí nabyvatel.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 654 o výměře
2153 m2 trvalý travnatý porost k.ú. Lipná za cenu 15 Kč/
m2, dle směrnice města. Vklad a sepis hradí nabyvatel.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1968 o výměře 522 m2 trvalý travnatý porost k.ú. Kyžlířov za cenu
5,- Kč/m2, dle směrnice města. Vklad a sepis hradí nabyvatel.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 702 o výměře
4471 m2 ostatní plocha v k.ú. Potštát Horní Předměstí,
za cenu 5,- Kč Kč/m2, dle směrnice města. Sepis a vklad
hradí nabyvatel.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1442/3 o výměře 130 m2 ostatní plocha v k.ú. Lipná za cenu 25,- Kč/
m2, dle směrnice města. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č.79 o výměře
21 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Potštát Padesát Lánů za cenu 30 Kč/m2, dle směrnice města. Sepis
a vklad hradí nabyvatel.
č. 4/2015 – srpen
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18. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 232/1,
v k. ú. Kovářov u Potštátu, za cenu 25 Kč/m2, trvalý travní
porost, ostatní plocha, dle směrnice města. Geometrický
plán pořizuje žadatel. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
19. Prodej pozemku p.č. 1118 k.ú. Boškov, 126 m2 za cenu
25 Kč/ m2 ostatní plochy a silnice a části pozemku
845/3 k.ú. Boškov, 400 m2 za cenu 5 Kč/ m2 zemědělské pozemky p. Václavu Burečkovi. Vklad a sepis hradí
nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
20. Prodej pozemku p.č. p.č. 238 v k.ú. Kovářov u Potštátu
p. Josefu Bímovi. 116 m2 za cenu 25 Kč /m2 – ostatní
plocha. Vklad a sepis hradí nabyvatel. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
21. Prodej pozemku p.č. 1624 v k.ú. Potštát - Horní Předměstí, 90 m2 za cenu 5 Kč /m2 – zemědělské pozemky
p. Františku Tomečkovi. Vklad a sepis hradí nabyvatel.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
22. Prodej části pozemku p.č. 1717 v k.ú. Potštát - Horní
Předměstí, 169 m2 za cenu 30 Kč /m2 – ostatní plocha,
dle geometrického plánu p. Zbyňkovi Tomečkovi. Vklad
a sepis hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
23. Prodej pozemku p.č. 833 v k.ú. Potštát - Dolní Předměstí, 194 m2 za cenu 5 Kč /m2 – zemědělská půda a části
pozemku p.č. 836 v k.ú. Potštát - Dolní Předměstí, 524
m2 za cenu 5 Kč/m2 zemědělská půda manželům Lachovým. Vklad a sepis hradí nabyvatel. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
24. Prodej části pozemku p.č. 814 v k.ú. Potštát - Dolní Předměstí za cenu 30 Kč /m2 firmě Švarc Blecher servis s.r.o.
a firmě Pila Potštát s.r.o dle geometrického plánu.
Vklad a sepis hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
25. Směnu části pozemku p.č. 1158/2, 14 m2 za cenu 50,Kč /m2 za část pozemku p.č. 1238, díl a), 14 m2, za cenu
50,- Kč za m2 v k.ú. Potštát město. Náklady na sepis
a vklad hradí p. Mojmír Galas. Pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
26. Bezúplatný převod pozemků
– část pozemku p.č. 1384 zahrada o výměře 150 m2, v k.ú.
Potštát -Dolní Předměstí dle geometrického plánu č. 91109/2013 ze dne 11. 11. 2013 pozemek p.č. 1384/2
ostatní plocha o výměře 150 m2 v k.ú. Potštát – Dolní
Předměstí, dále pozemky
– p.č. 1914 ostatní plocha o výměře 62 m2 v, k.ú. Potštát –
Horní Předměstí
– p.č. 1087 ostatní plocha o výměře 201 m2, k.ú. Potštát město
– p.č. 1156/1 ostatní plocha o výměře 147 m2, k.ú. Potštát
- město
– p.č. 1193 ostatní plocha o výměře 45 m2, k.ú. Potštát –
město
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27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.

z vlastnictví města Potštát do vlastnictví Olomouckého
kraje. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Vyhlášení výběrového řízení a kritérií na poskytování půjček z FRB města Potštát pro rok 2015.
Zadání vypracování studie odkanalizování města Potštát
a čištění odpadních vod společnosti Projekty Vodam Hranice s.r.o., za cenu 69 400,- Kč, bez DPH. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pořízení 5 ks nových autobusových zastávek. Do příštího
zastupitelstva bude proveden výběr zhotovitele a stanovena konečná cena.
Dofinancování mzdových prostředků pro ZŠ a MŠ Potštát na rok 2015 ve výši 494 975,00 Kč.
Opravu části komunikace pod hřbitovem firmou OKSIL,
Josef Kolařík za cenu 238 310,- Kč, vč. DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Změnu stanov (změna sídla) mikroregionu Hranicko dle
předloženého materiálu.
Výběr firmy na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Potštát“ a to firmu I - Tec Czech, spol. s r.o.,
za cenu 2 299 900,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Dotaci z rozpočtu města Fondu pro opuštěné a handicapované děti.
Dotaci z rozpočtu města Spolku přátel Poodří.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1782/5
o výměře 1723 m2 ostatní plocha v k.ú. Kyžlířov za cenu
25,- Kč/m2,
Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1758 o výměře 1643 m2 ostatní plocha v k.ú. Kovářov u Potštátu za cenu 25,- Kč/m2 a část pozemku 1735 o výměře
3202 m2 vodní plocha v k.ú. Kovářov u Potštátu za cenu
25 Kč/m2.
Vyhlášení záměru na prodej p.č. 945 o výměře 300 m2
ostatní plocha za cenu 25,- Kč/m2 a pozemku p.č. 947
o výměře 926 m2 ostatní plocha za cenu 25,-Kč/m2 a
pozemku p.č. 948 o výměře 3184 m2 ostatní plocha za
cenu 25,- Kč/m2 a pozemku p.č. 949 o výměře 508 m2
ostatní plocha za cenu 25,- Kč/m2 vše v k.ú. Potštát.
Vyhlášení záměru na prodej p.č. 232/1 o výměře
417 m2, v k. ú. Kovářov u Potštátu, za cenu 25 Kč/m2,
trvalý travní porost, ostatní plocha.

V Potštátě dne 11. 6. 2015
René Passinger
starosta města

Ing. Luboš Maršálek,MBA
místostarosta
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M ě s t o PU
o st šnteásteinníf o r m u j e
ze 4 . m i m o ř ádné ho ve řejné ho je d n án í Zas tu p itels tva měs t a Potš tát ko n an éh o
dn e 23.7.2015
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí:
1.
2.

Kontrolu usnesení
Hospodaření kotelny ZŠ a MŠ Potštát za rok 2013 a 2014

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

návrhovou komisi: Mgr. Martina Jeřábková, Ing. Miroslav
Pazlar
ověřovatele zápisu: Petr Bureček, Libor Pernička
zapisovatelka: Ladislava Maršálková
Program jednání a rozšiřující bod č. 13 Žádost o aktualizaci PRVK Olomouckého kraje
Rozpočtové opatření č.5/2015 ve výši 1 753 417,18 Kč
v příjmech i výdajích dle předloženého návrhu.
Celkové náklady akce „Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Potštát“.
Celková suma činí 3 000 074,- Kč vč. DPH.
Smlouvu za zpracování dokumentace pro výběr dodavatele na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů ve
městě Potštát“. Celková suma činí 63 000,- Kč bez DPH.
Zhotovitel ing. Hošková Markéta. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výběr zhotovitele akce „Energetické úspory jídelny ZŠ
Potštát“. Realizací díla bude pověřena firma THERM spol.
s r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková cena činí 3 339 633,- Kč bez DPH.
Zhotovitele dotačního managementu na akci Energetické úspory Bytového domu čp. 23 v Potštátě – ASA Expert a.s., celkové náklady dotačního managementu činí
112 000,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zhotovitele dotačního managementu na akci Energetické úspory Bytového domu čp. 18 v Potštátě – ASA Ex-

pert a.s., celkové náklady dotačního managementu činí
112 000,- Kč, bez DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8. Provedení opravy schodů k Vosáhlům. Cena 36 085,10 Kč,
vč. DPH a vydláždění prostoru autobusových zastávek
pod zámkem za cenu 44 282,98 Kč, vč. DPH dodatkem
ke smlouvě o dílo s Presbetonem. Pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
9. Provedení opravy křížků na Milovanské cestě a Padesát
Lánů. Zhotovitel prací p. Tomáš Hořínek. Celková cena
37 900,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10. Výběr zhotovitele zpracování žádosti o dotace na akci Vodovod Lipná – bod stažen z programu.
11. Výběr autobusových zastávek. Jedná se o 1 ks zastávka
velká Potštát Podzámčí – směr Hranice, cena 143 200,- Kč
bez DPH, 1 ks zastávka malá Potštát Podzámčí – směr
Olomouc, cena 79 900,- Kč bez DPH, a dva ks zastávka
malá, Potštát Pekárna a Kovářov točna, cena 74 900,- Kč
bez DPH/ks. Dodavatel Vendula Kyščiaková Zábřeh. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12. Podání žádosti na aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Olomouckého kraje z důvodů přípravy projektu „Potštát - Lipná, vodovod“ k možnosti financování
z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
Projekt řeší provedení přívodního řadu do Lipné od místa napojení na stávající výtlačný řad. V místě napojení
na stávající řad bude vodoměrná a redukční šachta pro
Kyžlířov. Před Lipnou bude redukční šachta pro Lipnou
a v Lipné navazující rozvodná síť.“
V Potštátě dne 23. 7. 2015
René Passinger
starosta města

Ing. Luboš Maršálek,MBA
místostarosta

Vandalismus nezná mezí
opravdu Vám stojí za to??
Těm, co „Křížek“ opravili jsme
poděkovali.
Vy, co jste ho zničili,
styďte se!!
č. 3/2015
strana
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V Potštátě dne 25. 7. 2015
Vážení spoluobčané a přátelé našeho města,
dovolte mi, abych Vám na začátek poděkoval za účast na
20. Potštátských slavnostech. Všem, kteří se podíleli na realizaci patří velké uznání.
Dne 31. 7. 2015 nám bude předána technika na údržbu
zeleně a svoz bioodpadů. Do každé místní části umístíme
kontejner, kde mohou občané ukládat bioodpad. Prosím
o vkládání odpadu pouze rostlinného původu! Při naplnění
kontejneru, prosím, volejte na tel. 728 630 860, v pracovních dnech bude kontejner vyvezen. Děkuji.
V nejbližších dnech bude podána žádost o dotace na
vodovod Lipná, snad všechno dobře dopadne a spoluobčané z Lipné se budou moci v průběhu příštího roku připojit na
dostatek kvalitní pitné vody.
Dále budou v 8. měsíci tohoto roku zahájeny práce na
opravě školní jídelny, prosím spoluobčany o shovívavost
a opatrnost v okolí budovy.

Se zastupiteli bylo projednáno, že dojde k postupné
výměně a výstavbě nových autobusových zastávek. Byly navrženy různé varianty a došlo ke shodě. Dvě zastávky budou
umístěny v podzámčí, navíc v první etapě dojde k umístění,
již slibované zastávky na Kovářovské točně u nového dětského hřiště.
Zákony a čas nás začínají akutně tlačit k provedení kanalizace. Abychom měli z čeho vycházet, bude provedena
studie (možné varianty) odkanalizování našeho města a
okolí. Na základě zpracované studie dojde k dalším opravám chodníků a komunikací.
Na závěr Vám přeji příjemné prožití letních dovolených,
spoustu pěkných zážitků a dětem krásný zbytek prázdnin.

Zdraví Vás
			

René Passinger – starosta města

Výsledky Ankety potštátského zpravodaje
– Ranní zvonění kostelního zvonu
1)
2)
3)
4)

Ranní zvonění zrušit:				
Ranní zvonění mi nevadí, ale uvítám posunutí:
Ranní zvonění je tradice, rozhodně nerušit:
Jiné názory:

(nejsou zveřejněny všechny názory)
 Šetřili jsme dost dlouho na zvony, tak ať zvoní, díky.
 Noční klid je do 6hod, není co řešit.
 Vždy zvony zvonily a doufám, že to tak zůstane,
děkuji.
 Komu to vadí, ať si dá špunty do uší, bydlím na náměstí a nevadí mi to!
 Zvony jsou od toho, aby zvonily!
 Nechte zvony znít v 6hod. ráno!
 Zvony jsou součástí historie!!!
 Ještě že zvonění nevytlučou negativní energii potštátských lidí a že jí tady je!!!!!!!!

4 hlasy
7 hlasů
115 hlasů

 Pokud s tím má někdo problém, ať si pořídí klapky
 Komu zvony vadí, nemá se sem stěhovat.
 Rušení zvonění a jakékoliv posunování času by bylo






porušením smyslu a staleté tradice. Jestli to někomu
vadí, ať se odstěhuje.
Zvony patří k Potštátu a nám všem.
Potštát musí být zase výjimka? Okna mám ke kostelu
a zvonění mi nevadí.
Zvony uvádí nový den i pro nevěřící – oživují a patří
ke koloritu měst i obcí v Evropě, posun nemá logiku.
Je to tradice a mě to nebudí.
Přispěli na ně místní občané.

ÚSPĚŠNĚ SE NÁM PODAŘILO
DOKONČIT REVITALIZACI PARKU
POD HORNÍM KOSTELEM
A ÚPRAVU KOMUNIKACE.
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Václav Faltus a Red Hot Chilli Peppers
Revival se představili na Potštátě
Třetí červnový víkend na Potštátě patřil
jubilejním 20. Slavnostem města, konaných po delší pauze opět na náměstí. Začátek patřil již v pátek 19. června Slavnostní mši za občany Potštátu
a místních částí v kostele sv. Bartoloměje. Následně se pokračovalo hudebním koncertem žáků a pedagogů Základní umělecké školy Potštát a večer
uzavřela taneční zábava se skupinou
MultiSins.
Sobotní program pokračoval již z rána
Dny otevřených dveří ZŠ, MŠ a ZUŠ,
městského muzea s výstavami Enkaustiky a Fotografií „Přírody Bornea“ a nově
zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Součástí bohatého programu bylo vítání deseti nových občánků města a vyřazení deváťáků základní školy.
Hlavní odpolední program energicky
odstartovala brazilská bubenická show
skupiny Tam Tam Batucada, která dvěma dalšími vstupy v průběhu programu
rozehnala deštivé mračna a přilákala
spoustu zvědavých návštěvníků. Ihned
zpočátku vystupovali žáčci a žáci místní školky a školy, kterým bohužel nepřálo počasí a v průběhu trochu zmokli, ale
i přesto vše zvládli a za jejich krásné vystoupení jim všichni moc děkujeme. Na
programu nechyběla dechová hudba,
tentokrát v podobě mladého hranického orchestru Hraničáci, ani vystoupení
místních hasiček či domácí kapely Devon. Mezi hlavní vystoupení pozdního
odpoledne patřil zábavný program imitátora Václava Faltuse a iluzionisty Aleše Krejčího, kteří zapojili do kouzlení nejen pana starostu.
Sobotní večer byl ve znamení rocku, kdy prostějovská skupina
Red Hot Chilli Peppers Revival svým profesionálním projevem
zaplnila nejen taneční prostor. Tradičně vystoupil spolek Kudy
z nudy a tanečním vystoupením pobavil všechny přítomné.
Třešničkou na konec byl kouzelný ohňostroj, za něj děkujeme
panu Jiřímu Huňovi.
Po celé odpoledne byla navíc možnost vyjít si na hodinovou
věž, svést se na kolotočích, zahrát si stolní lidský fotbálek
nebo vystoupat do výšin na plošině jeřábu nad Potštát.
Věříme, že se slavnostní dny města líbily a děkujeme všem
zúčastněným, kteří se podíleli na zdárném průběhu. Těšíme
se na viděnou při další kulturní akci na Potštátě.
Město Potštát
č. 3/2015
strana
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ONDRÁŠ hrál a tančil na Potštátě
V úterý 14. července v sále zámku Potštát vystoupil vojenský umělecký soubor Ondráš se svým hudebním a tanečním
představením Živá kronika, kdy se umělci svým repertoárem
zaměřili nejen na národopisnou oblast Moravy a Čech, ale
také lidové tance a melodie regionů Slovenska, Maďarska,
Rumunska. Soubor ONDRÁŠ sídlí v Brně a působí v České
republice jako jediné profesionální těleso svého druhu, které
patří ke špičce ve svém oboru. Zřizovatelem je Armáda ČR.

Koncert byl pořádán spolkem Letní dny dětem ve spolupráci
s městským úřadem Potštát, a to jak pro děti z místního vojenského tábora, tak pro širokou veřejnost. Tanečníci i muzikanti
předvedli opravdu úžasný výkon, hráli a tančili od začátku do
konce na plných 100%. Právem si zaslouží punc profesionálů.
S jistotou lze tvrdit, že si každý přítomný odnesl silný emotivní
zážitek.
Děkujeme.
Město Potštát

č. 4/2015 – srpen
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Mobilní hospic Strom života
Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, kteří jí byli ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat
všem, kteří se na nás obrátí.
Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích,
symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od kolébky až po rakev.
Strom, stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší
organizaci Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život
chýlí k nezadržitelnému konci – nebo možná k novým, dosud nepoznaným začátkům – i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí.
Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku,
mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný …
Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš
hospicový tým tvoří lékaři – specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti,
psychologové a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním
přístupem, a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým.
Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich
blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že
se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit.
Marie Ryšková
zakladatelka mobilního hospice Strom života

Můžete nás podpořit:
č. účtu 3925391369/0800
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života
(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz)

knihovna abeceda
Ve čtvrtek 11. 6. 2015
přišly děti první třídy do knihovny na přezkoušení,
zda se za letošní školní rok naučily všechna písmenka.
Po přečtení krátkého úryvku se podepsaly do kroniky,
dostaly pamětní list a drobné dárky včetně knížky
pro prvňáčka.
Za odměnu si namalovaly sádrové zvířátko
podle vlastní fantazie.

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 P o t š t á t
Exkurze do Osvětimi
Dne 27. května 2015 se konala exkurze do Polska do koncentračních táborů Osvětim a Birkenau. Exkurze byla určena pro žáky 2.
stupně, ale mohli se zúčastnit i občané našeho města. Ráno jsme
vyjížděli autobusem, kterým jsme jeli zhruba dvě a půl hodiny.
Během jízdy nám vykládali o 2. světové válce a koncentračních
táborech, takže jsme byli seznámeni s tím, co nás při exkurzi čeká.
Jakmile jsme dojeli do Osvětimi, vzali jsme si ihned při vstupu sluchátka a krabičku na krk, kde jsme si naladili kanál našeho průvodce, abychom všichni mohli pečlivě poslouchat, co vypráví.
Jak jsme prošli bránou do tábora, chodili jsme od budovy
k budově, kde jsme mohli vidět plno smutných fotografií lidí, kteří koncentračními tábory prošli nebo v nich zahynuli, popel Židů
ve velké skleněné urně, 80 000 bot, 2 tuny vlasů, velké hromady
kontejnerů nádobí, které zabavili lidem,všechny jejich kufry a zavazadla, hřebeny, brýle,... Panenku, jež zabavili holčičce, kterou už
čekala pouhá smrt. Postele, na kterých spali jen ti nejsilnější, co vydrželi další den krutého života. Jídlo, které měli na den a to byli rádi
za kousek chleba. Průměrná váha lidí v koncentračním táboře byla
strana 9

pouhých 25 kilo. Také jsme se mohli podívat do sklepení, kde byly
věznice, ve kterých nechali lidi umírat. Venku bylo několik šibenic,
kůlů, na které přivazovali lidé tak, že jim vykloubili ruce, nechali je
tam den a potom je dali do plynu. Stáli jsme před zdí, před kterou
tenkrát stříleli tisíce lidí. Byli jsme také v plynových komorách, bylo
to děsivé, umírali 5–10 minut, museli se trápit, křičet, bolest byla
tak krutá, že byly doškrábané od nehtů i zdi.
Dále jsme jeli do koncentračního tábora Birkenau, který byl snad
ještě děsivější. Viděli jsme dobytčáky, ve kterých byli lidé přiváženi.
Všechny budovy, které tam stály, budovali lidé tam zavření. Museli
pracovat za každých podmínek, měli na sobě jedno oblečení po
celou dobu a někteří mohli mít dřeváky. Také jsme zde mohli vidět
jejich stáje, postele a záchody a na závěr jsme se mohli na celý
tábor a okolí podívat z věže.
Myslím si, že tento zážitek v každém z nás mnoho zanechal
a někteří si mohli mnoho věcí uvědomit, především to, jak můžeme být rádi za život, který žijeme.
Hana Passingerová, žákyně 9. r.
č. 4/2015 – srpen
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Abraka muzika ve škole
Každý školní rok se všichni těšíme na květen. Tou dobou se
nejen blíží letní prázdniny, ale také pravidelně přijíždí hudební
trio Abraka muzika, které nás pokaždé překvapí něčím novým
ze své tvorby. Spíkr Petr Novák, skladatel všech písní a manažer projektu bere na sebe roli komentátora, herce, zpěváka,
hudebníka, tanečníka, mima, moderátora, učitele, vychovatele a jistě by se našlo i pár dalších přízvisek.
Letos bylo hlavním výchovným tématem Klady a zápory novodobých digitálních technologií, především svět počítačů, internetu a mobilních telefonů. Hravou a zábavnou formou byly
děti také seznámeny se starými metodami doručování zpráv
a dorozumívání se, přičemž jsme se dostali dokonce až do

pravěku. Pomocníky hlavních aktérů na jevišti byli naši žáci,
především ti mladší, kteří se svých nových rolí zhostili jako
vždy s velkým nadšením.
Není třeba dodávat, že mluvené slovo a herecké výstupy byly
opět prokládány hudbou, jak jinak, s pomocí digitální technologie – počítače, což bylo hned v úvodu pořadu dětem názorně předvedeno a vysvětleno. Viděli jsme „v akci“ dvě kytary
a bicí, zbytek nástrojů byl „vykouzlen“ pomocí počítače.
Bývá pravidlem, že děti přinutí Abraku několikrát přidávat
a nejinak tomu bylo i letos.
Zkrátka – těšíme se na další setkání!
Mgr. Martina Hollasová

Návštěva ,, kina“
Paní knihovnice Maršálková Laďka přichystala našim malým školáčkům velké překvapení na konec školního roku. A tak jsme se v pátek 12. 6. vydali „jako by nic” na MěÚ ukázat paní knihovnici, jakou
máme krásnou školkovou knihu plnou pohádek, které tvoří rodiče se
svými dětmi. Děti vůbec netušily, jaké překvapení je čeká a tak, když
se otevřely dveře od tmavé místnosti, kde byly nachystány stoličky a
promítací plátno, znělo kolem nás „jéé jéé“. Každý si našel své místo
a jak to ve správném kině bývá, paní knihovnice ještě rozdala každému kornoutek s popcornem a pohádky o krtečkovi mohly začít. Děti
byly z kina nadšené a ptaly se, kdy půjdou zase. Na rozloučenou
ještě každý dostal do ruky fruko a s poděkováním jsme se s paní
knihovnicí i kinem rozloučili. Děkujeme za dobrý nápad.
Kolektiv MŠ Potštát

ŠKOLKÁČCI HLEDALI ŠMOULÍ POKLAD

Od pondělí jsme ve školce vyhlíželi sluníčko a nakonec se nám
ve čtvrtek 25. 6. 2015 podařilo počasí přemluvit a tak jsme
se mohli vydat za hledáním Šmoulího pokladu. Nejdříve nám
taťka Šmoula vyčaroval uvítací dopis a poslal nás po sluníčkových paprscích - žlutých fáborkách za pokladem. Cestou si pro
nás Šmoulíci připravovali nejrůznější úkoly – hudebníci nás procvičili v poznávání hudebních nástrojů, s cukrářem jsme skládali dort, malíři jsme pomáhali s poznáváním barev, sportovec
nám přichystal třídění míčů, matematik procvičil děti v počítání,
zmrzlinář si pro děti připravil trefování do zmrzlinek a také krejč. 4/2015 – srpen

čík a jeho úkol s navlékáním nití nezůstal pozadu! Cestou nás
trošku pozlobil Gargamel, který nás nechtěl pustit dále, ale po
nasbírání čarovných bylinek jsme jej uspali a pospíchali za dalšími soutěžemi. Děti se bavily a pilně plnily všechny úkoly. Ale
nejvíce se těšily do cíle, jestli na ně bude opravdu čekat poklad.
Na hřišti jsme po splnění poslední dovednosti zazpívali sluníčkovou písničku a přivolali tak tři opravdové Šmoulíky, kteří přinesli poklad, ze kterého měly děti velkou radost. Šmoulíci nám
připravili oheň na opékání špekáčků, zahráli si s dětmi fotbal
a na závěr si mohli malí i velcí zasoutěžit. Jsme moc rádi, že se
za námi přišli pobavit také rodiče s dětmi z Miniškoličky! Děkujeme tatínkům za pomoc s organizací, mamince od Tomáška
Svitka za výborné
perníkové medaile,
mamince od Nicolaska Kocjana za
cukrovinky k soutěžím, Šmoulíkům za
sportovní výkony i
všem rodičům za
velkou účast.
Za MŠ zaslala
M. Kuchařová
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Děti ze školky poznávaly druhohory
Jelikož jednou z nejoblíbenějších hraček v naší školce jsou
dinosauři, tak s rozhodováním kam na výlet to nebylo vůbec
těžké. A protože vyhrál DINOPARK ve Vyškově, vydali jsme se
tam v úterý 16. 6. 2015 za poznáním druhohor. Děti netrpělivě vyhlížely, kdy už tam budeme, na jízdu vláčkem se moc
těšily a tyranosaura rexe se už nemohly dočkat! Malošci si
všechny ty příšery museli nejdříve osahat, aby se přestali bát,
ale pak už to společně s velikány zvládli beze strachu a dokonce si troufli i na 3D film! Každý si nakoupil na památku nějaký
dáreček, prohlídli jsme si ZOO a po dobrém obědě se vydali na zpáteční cestu do školky, kde nás vyhlíželi rodiče. Měli
jsme radost z vydařeného výletu a musíme pochválit všechny
děti, že byly moc hodné!
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

Tradiční závody mládeže v lovu ryb udicí
ké části se lovila plotice, cejn, sumeček americký a potěšující
bylo, že zabírali i kapři. Po dvou hodinách lovu byla vyhlášena
přestávka na svačinu, která byla pro závodníky připravena
včetně drobných dárků, které věnovaly Vojenské lesy a statky s.p., u příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne dětí.
Vydatně posíleni se závodníci opět s vervou vrhli do závodu.
Ve dvanáct hodin bylo rybářské klání ukončeno. Po sečtení
bodů bylo provedeno vyhlášení výsledků.
Celkem bylo 18 závodníky uloveno 329 kusů ryb o celkové
délce 6 053 cm, přičemž ani jeden ze závodníků neskončil
bez ulovené ryby. A jak to dopadlo?

V sobotu 30. května 2015 se uskutečnil další ročník, již tradičního „Poháru mládeže v lovu ryb udicí“, který společně
pořádají Vojenské lesy a statky ČR s.p., divize Lipník nad
Bečvou a místní organizace Českého rybářského svazu
Hranice. Závody se uskutečnily na nádherném chovném rybníku Horní Čermná, který obhospodařují Vojenské lesy a statky ČR s.p., divize Lipník nad Bečvou.
Ráno při prezentaci účastníky závodu uvítala zamračená
obloha. Předzvěst možného deště neodradila od účasti 18
závodníků, mezi nimiž byly i čtyři dívky. Velmi potěšující byl
i fakt, že závodníci přijeli i ze vzdálenějších míst. Nejmladšími
účastníky byli teprve šestiletí Nikol Hudečková a Matěj Pála.
Po nástupu a seznámení se s pravidly závodu se závodníci se
rozešli na svá místa a úderem sedmé hodiny byl závod zahájen.
Nedlouho poté byly vyslyšeny i prosby pořadatelů, neboť počasí
se přeci jen umoudřilo a z potrhaných mraků vykouklo slunce.
Bylo zajímavé pozorovat, jak jednotliví závodníci taktizovali
a střídali lovné způsoby. Chvíli chytali na plavanou, tu na položenou a to většinou v závislosti na ulovení ryby některým ze
sousedních rybářů. Měření úlovků prováděli rozhodčí, složení
převážně ze členů Českého rybářského svazu, místní organizace Hranice, kteří pravidelně procházeli mezi závodníky a dohlíželi i na šetrný způsob zacházení s ulovenými rybami. Z velstrana 11

Mladší kategorie		
1. místo Jakub Kaniecky – 790 bodů
2. místo Dominik Šištík – 588 bodů
3. místo Tomáš Matějka – 348 bodů

Starší kategorie
Daniel Ševčík – 1277 bodů
Pavel Vencel – 435 bodů
Luboš Maléř – 288 bodů

V mladší kategorii (od 6 do 12 let) byli odměněni hodnotnými cenami závodníci, kteří se umístili do dvanáctého místa a ve starší kategorii (od 13 do 16 let) do šestého místa.
V každé kategorii byly také uděleny ceny za největší ulovenou
rybu. V mladší kategorii si cenu za uloveného kapra o velikosti
48 cm odnesl Jakub Kaniecký a ve starší kategorii Pavel Vencel
za kapra o velikosti 43 cm. Veškeré ceny do závodu věnovala
místní organizace Českého rybářského svazu Hranice. Závěrem
byl předán Pohár Vojenských lesů a statků ČR s.p., divize Lipník
nad Bečvou absolutnímu vítězi, kterým se stal Daniel Ševčik
(15 let) za ulovení 82 kusů ryb o celkové délce 1277 cm.
Po celou dobu trvání závodu vydrželo slunečné počasí, naneštěstí předávání cen již proběhlo za deště. Po předání cen
a závěrečném poděkování závodníkům za účast a bezproblémový průběh závodu, se nad hladinou rybníka rozlehl bouřlivý
rybářský pozdrav „Petrův zdar“. S tím se mokří účastníci závodu a jejich rodiče „rozběhli“ ke svým autům.
Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdar této velmi povedené akce.
Za pořadatele Ing. Miroslav Pazlar
č. 4/2015 – srpen

P O T Š T ÁT S K Ý Z P R A V O D A J
Za účelem zmírnění šoku z právě ukončených prázdnin si dovolují
místní organizace Českého rybářského svazu Hranice a Rozvoj Potštátska o.s.,
pozvat všechny mladé příznivce Petrova cechu na

Podzimní klání mládeže v lovu ryb udicí

o „Hastrmanův škrpál“

Místo konání: Vodní nádrž Harta u Potštátu
Kdy: Sobotu 5. září 2015 od 6,30 hod
Co když bude pršet? Závody se konají za každého počasí, ale bude pěkně (předpokládáme)
Co vzít sebou? No, rybářskej cajk a dobrou náladu

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š ko l a , P o t š t á t
1. ročník česko – slovenské soutěže loveckých trubačů
Malacky 2015, aneb neztratili jsme se!
Po devíti letech přivítal zámecký park v Malackách opět trubače lovecké hudby, tentokrát na 1. ročníku česko – slovenské
mezinárodní soutěže loveckých trubačů, který se uskutečnil
5.–6. června 2015. Na soutěži se utkalo přibližně 250 trubačů z České republiky, Slovenska a pozvání přijali i přátelé
z Polska.
V pátek byla na programu svatohubertská mše v katolickém
kostele v Malackách. Troubením ji provázelo Lovecké trio Praha a zpěvem všichni zúčastnění trubači. Krásné prostředí kostela, nádherný zvuk lesnic, zpěv a samotný obřad mše byl pro
účastníky nejen kulturním, ale i duchovním zážitkem.
Soutěžní den začal slavnostním nástupem před zámkem, kde
se střetli všichni účastníci soutěže a hosté. Přítomné přišel
pozdravit gróf Pálffy, který oficiálně otevřel soutěž a pověřil
svého dvorního trubače, aby dohlédl na průběh soutěže. Po
slavnostním zahájení, následovalo soutěžní vystoupení trubačů. V parku se nacházeli dvě soutěžní místa, kde vystupovali
trubači podle stanoveného rozpisu a kategorií. Jejich výkony
hodnotili odborné poroty.
Po celý den vládla v parku velmi dobrá, přátelská atmosféra.
V pozdních odpoledních hodinách, po ukončení soutěžních

vystoupení přišlo na program velké finále, ve kterém bojovalo o umístění na stupni vítězů 10 nejlepších slovenských
a českých souborů v ladění in B. Atmosféra a napětí mezi soutěžícími gradovala a každé vystoupení bylo oceněno velkým
potleskem.
Na závěr soutěžního dne byl proveden koncert lovecké hudby, který vedl a dirigoval Mgr. Petr Duda, ředitel společnosti
mysliveckých trubačů. Po koncertu byly vyhlášeny výsledky
soutěže jednotlivých kategorií.
Na samý závěr, aby byla dodržená tradice, proběhl akt odevzdání putovního tesáku soutěže. Předseda OPK Malacky Ing.
Miroslav Kopiar odevzdal předsedovi Klubu trubačů ČR Radku Šrolerovi. Tímto aktem byla soutěž oficiálně ukončena.
Tomuto všemu dění byl přítomen i náš soubor VLS ČR, s.p.,
divize Lipník nad Bečvou a ZUŠ Potštát. A jak jsme se umístili? Opět jsme se neztratili a v kategorii souborů in B jsme
obsadili 2. místo z celkového počtu 33 soutěžících souborů.
A to byla ta pomyslná třešnička na dortu, velká radost, kterou
byly završeny události oslav 25 let vzniku školy.
			
Ing. Veronika Vallová a Jana Kozubíková

Základní umělecká škola, Potštát 36
oznamuje zahájení školního roku 2015/2016
kmenová škola Potštát 						

úterý 1. 9. 2015

od 8.30 – 11.30 hodin

další místo poskytovaného vzdělávání Střítež nad Ludinou
úterý 1. 9. 2015
žáci nově nastupují ve škol. r. 2015/2016 ve 13.30 hodin učebna hudební nauky

od 12.00 – 14.30 hodin

další místo poskytovaného vzdělávání Olšovec			

středa 2.9.2015

od 13.00 – 14.00 hodin

další místo poskytovaného vzdělávání Partutovice 		

středa 2. 9. 2015

od 15.00 – 16.30 hodin

výuka dalších předmětů – PHV, hudební nauka, pěvecký a komorní sbor, komorní soubory od 9. 9. 2015
č. 4/2015 – srpen
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Potštát v proměnách času 15.
Jak dobře znáte náměstí?
Pravděpodobně jste očekávali, že budu popisovat severní stranu domů
– t.j. od pošty k domu čp. 21. Tím se budeme zabývat někdy později.
Dnes bych chtěl Vaši pozornost obrátit ke středu náměstí.
Tím je několik staletí, samostatně stojící, unikátní hodinová věž.
Je to čtyř-boká barokní stavba s cibulovou bání a osmisloupkovou lucernou, kde je zavěšen bicí cimbál /zvony/. O patro níž
je prostor hodinového stroje s ciferníky. Lépe řečeno, dnes zde
veřejnosti slouží malá elektroskříň, v níž je kompletní elektronika hodin. O přesný čas se stará přijímač, který příjímá sekundové
impulzy radiového signálu vysílače DCF 77. Je to německá stanice, která vysílá nepřetržitě na dlouhé vlně z vysílače v Mainflingen
(50° 01“ severní šířky, 09° 00“ východní délky), asi 25 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem. Vysílač časového kódu má výkon
50 kW a dosah zhruba 2000 km. Tato služba německých státních
pošt zajišťuje chod současných hodin s přesností na sekundu za rok.
Tak to samozřejmě nebylo vždy. Na věži mnoho let pracoval
mechanický hodinový stroj, poháněný těžkým závažím uvnitř věže.
Stroj je v současnosti v rekonstrukci, aby mohl být vystaven v potštátském muzeu jako funkční exponát.
jednotlivé díly zredukovány na minimum. Po opravě v OPP Vyškov došlo
k odstranění pohonných
bubnů s lany a závažím.
Byly nahrazeny nekonečným článkovým řetězem,
na němž bylo zavěšeno ve
smyčce lehčí závaží, než
to původní. Chod hodin
byl v krátkých intervalech
poháněn
elektromotorem. Na demontovaném
hodinovém stroji chybí
bubny gravitačního pohonu s lany a těžkým závažím. Proto se dnes při
opravě musí spousta dílů
vyrobit znovu a dopočítat jejich rozměry. V tom
je tato práce náročná.
Cílem je hodiny předat
v pokud možno autentickém stavu, jak byly před
rokem 1980.
Hodiny byly vyrobeny firmou Franz Xaver Beitel Bärn /Moravský Beroun/ v roce 1910. Tento německý hodinář nebyl zdaleka
sám na Severní Moravě. Velmi známý je hodinář Rudolf Thöndel
z Uničova. Dále se hodiny vyráběly např. v Novém Jičíně, Opavě, Jeseníku, Bruntálu. Nevím přesně, kdy byly nahrazeny elektročasem, ale podle ciferníku na fotografii je zřejmé, že ještě prošly
opravou v OPP /Okresní průmyslový podnik/ Vyškov, kde byly
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Z historie těch, co se o hodiny starali, bych chtěl vzpomenout
pana Otto Klatta. Byl to člověk velmi pečlivý, vyučený zlatník, ale
hodinky opravovat uměl. Po roce 1967, kdy se vystěhoval s rodinou
do Německa, hodiny krátkou dobu natahoval pan V. Řezníček starší
a pak do roku 1974 – Aleš Peroutka, Rajmund Sláma a Milan Lev.
Je velmi zajímavé, jak jsou potštátské hodiny řešeny. Z hlediska konstrukce velmi dobře koncipovaný stroj, se čtvrťovým bitím.
č. 4/2015 – srpen
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Obě litinové bočnice jsou stejného tvaru. Podle toho, na kterou
stranu budou montovány, zda dozadu či vpředu, byly využity jen
ty nálitky, které jsou potřeba. Tím se zlevnila výroba jak forem
k odlévání, tak dílů. Ložiska jednotlivých hřídelí jsou vyrobeny
z hodinářské mosazi a našroubovány na bočnice z vnější strany. To
umožňuje jednotlivé hřídele vyjmout, aniž by bylo třeba demontovat další. Ozubená kola stroje jsou lícována na hřídelích tak, že
jsou utažena velkou centrální matkou a tím zajištěna v přírubě hřídele. Proto lehce demontovatelné a vyměnitelné. Soukolí je vyrobeno též z hodinářské mosazi, jen pastorky mají ozubení tvořeno
ocelovými kolíky malého průměru v mosazných bočnicích. Takové
ozubení není evolventní, jak se používá ve strojírenství, ale cykloidní. Pastorky kolíkového typu jsou tzv. cévkové, nebo lucernové,
připomínající koš lucerny, nebo klec. Veškeré šrouby a samotné
ozubení je v palcovém rozměru. Takový modul ozubení se používá
jen v Anglosaských zemích s palcovou soustavou. /Anglie, USA –
1“ = 25,4mm/.

Dalšími díly stroje se dnes nebudeme zabývat, poněvadž si
nejsem zcela jist, zda by širší veřejnost zajímaly tyhle údaje. Přesto
jsem připojil ještě rukou kreslenou sestavu stroje, který Vám celou
dobu ukazoval přesný čas. /to jen pro ty, co je zajímá princip hodin/. Musím ovšem konstatovat, že veřejné povědomí o hodnotách,
které na Potštátě máme, je třeba kultivovat, protože jedině tak je
možné, si těchto věcí vážit a přistupovat k tomuto dědictví s úctou.
Jsem velmi rád, že byl hodinový stroj zachován. Je to pro poučení
a radost dalších generací. Takovou mechaniku v době digitalizace
a elektrizace nemá každý. Dlužno podotknout, že lidé na začátku století měli jen omezené výrobní možnosti. Možná soustruh
a frézku s dělícím aparátem. Co ovšem měli bylo to, že byli schopni logicky myslet, počítat a jednoduchými prostředky vyrobit to,
co je dnes téměř nevyrobitelné ve fabrice s CNC stroji. Přesto je
vidět, že jejich práce přetrvala věky a po 105 letech bude stroj zase
v provozu.
Na poslední fotografii je malá ukázka opraveného krokového kola
s kotvou, v dobovém nátěru.
Hezký den přeje Aja

Je s podivem, že šroubové spoje mají palcové závity, ale hlavy
šestihranných matic jsou metrické. Srdcem hodin je oscilátor tvořený kyvadlem, kotvou a krokovým kolem. Tyto díly určují, jak
bude stroj přesný. Stroj z roku
1910 používá Leonhardův krok.
Charakteristické krokové kolo s
kotvou, se vsazenými ocelovými
paletami. Původně se jednalo
o „klidový krok“ Georga Grahama, londýnského hodináře,
(1678-1751), který zdokonalil
německý hodinář Leonhard. Klidový krok proto, že při zpětném
běhu kyvadla hodinové soukolí
nekoná zpětný pohyb, ale vždy
jen dopředný. Kyvadlo je dlouhé 994 mm, s kyvem něco málo
přes 2°. Čočka kyvadla váží 10
kg. V našich zeměpisných šířkách představuje 1 kyv 1 sekundu. Krokové kolo má 30 zubů
a otočí se jednou za 60 sekund.
č. 4/2015 – srpen
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