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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Pazlar, Mgr. Martina
Jeřábková
Ověřovatele zápisu: Petr Bureček, Roman Cvešper
Zapisovatelku: Ladislava Maršálková
2. Rozpočtové opatření č. 6 /2015 ve výši 3 299 307,- Kč v příjmech i výdajích dle předloženého návrhu.
3. Příkazní smlouvu 120/08/2015/DH. Celková cena bez DPH
90 750,- Kč. Z toho cena autorského dozoru činí 50 280,- Kč,
technického dozoru 40 470,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4. Příkazní smlouvu GHC/2015-07-65 GHC pro realizaci dotačního poradenství při přípravě projektu ,,Potštát – Lipná ,vodovod“. Celková cena s DPH 235 950,- Kč. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
5. Přijetí dotace ze SFŽP ve výši 146 101,- Kč. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
6. Provedení opravy zídky parc. č. 1782/3 k. ú. Kyžlířov. Dle OZ
§ 1024 – 1028 bude zídka vybudována jako rozhrada mezi
pozemky. Na úhradě se bude podílet rovným dílem p. Miroslav Podešva a Město Potštát.
7. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 58/1 o výměře
2199 m2 , trvalý travní porost k. ú. Kyžlířov za cenu 25 Kč/m2,
dle směrnice města. Vklad a sepis hradí nabyvatel.
8. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 232/2 o výměře
420 m2 ostatní plocha, k. ú. Kovářov za cenu 25 Kč/m2, dle
směrnice města. Vklad a sepis hradí nabyvatel.
9. Úpravu přechodů pro chodce v místě křižovatka Lesní ulice
a u autobusových zastávek formou ostrůvků dle předloženého návrhu. Současně schvaluje úhradu realizace provedené SSOK.
10. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1716 o výměře 87 m2 ostatní plocha, k. ú. Potštát Horní Předměstí za
cenu 65 Kč/rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
11. Prodej pozemku p. č. 1117 k. ú. Potštát, 22 m2 za cenu
50 Kč/m2 zastavěná plocha a nádvoří p. Vlastimilu Honovi.
Vklad a sepis hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
12. Prodej pozemku p.č. 128/3 o výměře 720 m2 trvalý travnatý
porost k.ú. Kyžlířov za cenu 5,- Kč/m2 Ing. Miloši Valouškovi.
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Vklad a sepis hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
13. Prodej pozemku p. č. 654 o výměře 2153 m2 trvalý travnatý
porost k.ú. Lipná za cenu 15 Kč/m2 panu Petru Dvořákovi.
Vklad a sepis hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
14. Prodej pozemku p.č. 1968 o výměře 522 m2 trvalý travnatý
porost k.ú. Kyžlířov za cenu 5,- Kč/m2 panu Karlu Kovalčíkovi. Vklad a sepis hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15. Prodej pozemku p.č. 1442/3 o výměře 130 m2 ostatní plocha v k. ú. Lipná za cenu 25 Kč/m2 . Nabyvatel Pionýr z. s.
PS J. A. Komenského Ostrava Poruba. Vklad a sepis hradí
nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16. Prodej pozemku Prodej pozemku p. č. 79 o výměře 21 m2
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Potštát Padesát Lánů za
cenu 30 Kč/m2 panu Milanu Jurčákovi. Vklad a sepis hradí
nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
17. Prodej pozemku p. č. 232/1, v k. ú. Kovářov u Potštátu,
za cenu 25 Kč/m2, o výměře 417 m2, trvalý travní porost,
ostatní plocha, manželům Vítkovým. Vklad a sepis hradí
nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18. Stažení bodu č. 23 z programu jednání.
19. Projednání možnosti prodeje obecního domu čp. 120. Pověřuje starostu města jednáním s realitní kanceláří.
20. a) Přijetí dotace na obnovu kapličky v Kyžlířově
(155 543,- Kč). Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
b) Schvaluje výběr zhotovitele díla: Švarc Libor, Zednictví,
Partutovice 24. Cena 183 640,- bez DPH. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Do této smlouvy budou doplněny záruční podmínky a sankce za neplnění smlouvy.
21. Půjčku z FRB pro paní Zdeňku Hümerovou ve výši
30 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje:
1. Odkup pozemku parc. č. 39/1 v k.ú. Kovářov.
2. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 850/2 o výměře
426 m2 vodní plocha, k.ú. Boškov.
3. Prodej pozemku p. č. 702 o výměře 4471m2 v k. ú. Potštát
Horní Předměstí.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá:
1. Starostovi prověřit vyčištění vodního toku – Kovářovský
potok. Prověřit vlastníka toku.
2. Starostovi prověřit začlenění města Potštát do programu
„Kotlíkových“ dotací v Olomouckém kraji.
V Potštátě dne 27. 8. 2015
René Passinger
Ing. Luboš Maršálek,MBA
starosta města
místostarosta
Vyvěšeno 28. 8. 2015, Svěšeno 14. 9. 2015
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Slovo starosty
V Potštátě dne 17. 9. 2015
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
opět se čas posunul o dva měsíce
a rád bych Vás informoval o dění v našem malém městečku.
Ten, kdo mě zná, ví, že nejsem zrovna nábožensky založený, ale historii
mám velmi rád a hlavně tu Potštátskou.
Myslím si, že je nejen mou povinností,
ale nás všech zachovávat a udržovat historické památky po našich předcích. Vše,
co bylo postaveno za finanční výpomoc
nebo dobrovolnou prací našich předků
pro užitek nás všech, je nutné udržovat
i pro další generace. Například kapličky
na pozemcích Města Potštát v Lipné,
Kovářově na Padesáti Lánech byly již
opraveny, jen na Kyžlířovskou kapličku
zatím nedošlo. Také si zaslouží vrácení
důstojného vzhledu. V druhé polovině
20. stol. byly na opravu použity nevhodné materiály. Fenoménem té doby byly
brizolitové fasády nebo palubkové dveře, které tuto památku znehodnotily, ale
buďme rádi za to, že je stavba relativně
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v dobrém stavu. Dne 24. 6. 2015 byla na
obnovu kapličky podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o získání dotací
z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova. V případě, že bude dotace přiznána, můžeme se pustit do oprav. Budou
vyměněny okna, dveře, nastříkány krovy
proti hnilobě a červotoči, obnoven střešní
nátěr a hlavně opravena fasáda. Doufám,
že se práce povedou a budeme pyšní na
další místo v naší místní části Kyžlířov.
U památek a historie ještě chvíli zůstanu. Podařilo se nalézt v našem okolí části pomníků. Děkuji panu Karlu Šustkovi,
který se přičinil tím, že určil místa, na kterých tyto pomníky stály. Jedná se o místa
s různými příběhy, které pro někoho moc
znamenaly. Pomníky byly znovu sesazeny
a umístěny na pozemky města. Vznikla
další pěkná zákoutí našeho okolí. U každého pomníku bude srubová lavice k odpočinku. Do budoucna bych chtěl kolem
těchto míst udělat turistickou stezku.
Byly zahájeny práce na cestě Boškov,
Kouty do Středolesí. Vznikne asfaltová komunikace, která bude využívána i jako cyklostezka. Na místě po bývalém větrném
mlýně na Boškově později po rozhledně,
kterou vlastnil hrabě Walderode, bude
opět vybudovaná vyhlídka s posezením,

Zastupitelstvo města Potštátu se na svém zasedání dne
27.8.2013 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Město Potštát touto vyhláškou stanoví opatření směřující k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení
místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití
občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro
život v obci.
2. Touto vyhláškou jsou regulovány činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy a ochranou zdraví. Tato vyhláška směřuje k ochraně před
následnými škodami a újmami způsobenými narušováním veřejného pořádku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem.
Článek 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek na území
města Potštátu nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku je rušení nočního klidu a používání hlučných přístrojů a zařízení v nevhodnou dobu.
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která se pomalu realizuje. Vše bude zpřístupněno na jaře příštího roku.
Vzhledem k nařízení fotbalového
svazu o připojení k internetu pro odesílání herních výsledků ihned po ukončení zápasu, bylo nutné na fotbalovém
hřišti zřídit přípojku. Dále bylo na hřišti
nainstalováno poplašné zařízení z důvodu neustálého vandalismu.
Na závěr chci upozornit všechny
pejskaře o dodržování místní vyhlášky o volném pohybu psů. Například
v místní části Boškov dochází k neustálému porušování této vyhlášky. Uvědomme si, že psi za to nemohou, ale
vždy jen neukázněný majitel. Pokud se
pohybují po vesnici dva a více psů, chovají se jako smečka, která nemá strach
zaútočit. Již došlo k napadení a zardoušení drobného zvířectva, škodám na
majetku a dokonce k napadení dítěte.
Volně pobíhající psi budou odchyceni
a veškeré náklady spojené s odchytem
bude hradit majitel. Vzniklé škody budou ihned nahlášeny na polici ČR.
Přeji Vám krásné podzimní dny
a školákům dobré vkročení do nového
školního roku.
Zdraví Vás
René Passinger – starosta města

Článek 3
Omezení činnosti
1. Noční klid je dobou od 22.00 do 06.00 hodin. V této době
je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, jakými
jsou verbální projevy, živá i reprodukovaná hudba apod.
2. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu v době od 06.00 hod. do 13 hod. a od
19.00hod. do 22.00hod. veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
okružních a motorových pil, křovinořezů, vrtaček apod.
Článek 4
Výjimky
1. Výjimka se týká noci z 31. 12. na 1.1.
2. V odůvodněných případech, např. pro pořádání kulturních
a sportovních podniků, může starosta města Potštátu povolit výjimku z povinnosti zachovávat klid a omezit hlučné projevy stanovené článkem 3 odst. 1 této vyhlášky. Výjimku je možné povolit
pouze v jednotlivých případech, nikoliv na delší časové období.
Článek 5
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt.
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 17.9.2013.
Karel Galas
Mgr. Alena Otáhalová
starosta
místostarosta
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I letos svůj první školní den zahájili čtyři místní školáčci
slavnostně v obřadní síni městského úřadu, po boku svých
rodičů a prarodičů. Pan starosta a paní matrikářka po projevu popřáli žáčkům hodně úspěchů a příjemných zážitků
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ve školních lavicích. Prvňáčci dostali malý dárek v podobě
školních potřeb a po obřadu pokračovali s paní ředitelkou
a třídní učitelkou do školy. Milé děti, přejeme Vám samé
jedničky!

Potštátské postřehy
Po přečtení posledních čísel Potštátského zpravodaje, lze
říci, že jeho úroveň potěší většinu čtenářů. Jak víme, zpravodaj má informovat o práci městského zastupitelstva v čele
s jeho starostou. V předcházejícím období jako by nebylo
o čem psát. Potštát byl dle nich bez problémů, takže nebylo,
co řešit. Jen to nějak doklopýtat do konce volebního období.
Nový starosta to vzal pěkně od podlahy, jen doufejme, že mu
to s pomocí vás všech vydrží po celé volební období.
Co se týče mě, chtěl bych pomocí vzpomínek seznámit
mladší generaci, jak žili na Potštátě naši rodiče a prarodiče.
Protože jsem byl po celý život aktivním myslivcem, bude to
hlavně o přírodě a kráse místní krajiny. První příběh je o jelení říji, jejíž vrchol připadá do druhé poloviny září a věřte
mi, že stačí o půlnoci jít milovanskou cestou k strážní budce
a uslyšíme koncert jeleních hlasů.
Jak přijel švagr na jelení říji
Seděl jsem v dřevěnce u Dany a čekal na známého faráře,
který měl přijet se svými dvěma přáteli, poslechnout si jelení
říji. Bylo krátce po Václavu – podvečer a já usrkával zlatého
bažanta. A vzpomínal na své první setkání s říjícím jelenem.
Bylo to v roce 1972. Byl jsem čerstvý myslivec a novopečený ženáč. Se svou současnou manželkou jsem dostal i nové
příbuzenstvo. Manželčin bratr Franta, byl rovněž myslivec
s honitbou v okolí Bouzova, která byla velmi pěkná, ale jeleny tam neměli. Projevil proto přání, zda by nemohl k nám
přijet na jelení říji.
Slíbil jsem, že mu dám vědět. Potíž byla v tom, že jeleni,
kteří u nás pobývali po celý rok, se na říji stahovali do vojenského prostoru, kde měli svá stálá říjiště. Z tohoto důvodu jsem zašel za svým přítelem Lojzou Vaculíkem, který byl
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nadlesní u vojenské správy Potštát a v jeho revíru říje probíhala, jestli by mi nepomohl. Ochotně souhlasil a poradil
mi posed, který jsem znal, kde říji určitě uslyšíme a možná
i nějakého jelena uvidíme.
Dal jsem zprávu švagrovi, že může přijet. Objevil se koncem září i se svou ženou Andělou. Ta dělala společnost mé
ženě a my se kodrcali, v podvečeru jeho škodovkou rozbitou polní cestou k ruinám statku u Königa, který jeho majitel musel opustit v šestačtyřicátém roce a byl odsunut do
Německa.
Vystoupili jsme z auta. Před námi rozsáhlá louka, která
byla dříve polem, a za ní se rýsovala hradba lesa, ve které
byl umístěn posed. Na horizontě vycházel pomalu měsíc,
velký jak talíř a my seděli na prkenné lavici. Před námi otevřený prostor, vlevo les, který končil někde na dopadových
plochách a napravo zase les, který se táhl až na horizont.
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Za horizontem byla vesnice Boškov, ta byla již mimo území
vojenského prostoru.
Tak jsme seděli dobrou hodinu a nic se nedělo. Měsíc se
již vyšplhal na oblohu a jeho třpyt ozařoval louku před námi.
Bylo kolem půl desáté, když se v dáli ozval první jelen, pak
druhý a postupně kolem nás troubili čtyři jeleni. Byli však dosti daleko, ale švagrovi to stačilo a napjatě naslouchal.
Vpravo od nás jsem zaslechl prasknutí větve. To se opakovalo a bylo zřejmé, že v lese je nějaká zvěř. Vysoké smrky
vrhaly dlouhé stíny do louky a v tom stínu tak 200 metrů od
nás se vynořila velká tmavá skvrna. Chvíli se nic nedělo a pak
se ozvalo mohutné zatroubení. Byl to říjící jelen, tlupu laní
měl v lese za sebou.
Po čtvrt hodině vystoupil ze stínu do plného měsíčního
svitu a troubil, jako by se chtěl ukázat svému harému, který
již vyšel na pokraj lesního porostu v celém svém majestátu.
Jeho hluboké troubení nebylo ani vyzývavé ani zastrašující.
Byl to hlas krále těchto, který si je vědom své síly a nemusí ji
nikomu dokazovat.
Dívali jsme se dalekohledem na jeho statné tělo, z něhož stoupala pára, na hlavu s mohutným parožím, zvednutou k nebi. Po nějaké době jsem zašeptal Frantovi: „Pojďme
k němu blíž, máme dobrý vítr.“ Mezi námi a jelenem byla ve
stínu skládka smrkových kmenů, připravených k odvozu a k
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ní jsem se chtěl se švagrem dostat.
Využívali jsme chvíle, kdy jelen troubil a přiskakovali
k hromadě dřeva. To se nám úspěšně podařilo a my vylezli
na její vrchol. Pozorovali jsme jelena, ale v jeho chování byl
vidět neklid. Díval se směrem k nám a v jeho troubení již
byla slyšet výzva a hrozba. Věděl o nás „vetřelcích“ v jeho
rajonu. Popošel směrem k nám a hrozivě zatroubil. Tak to
opakoval několikrát, až přišel na vzdálenost šedesáti, sedmdesáti metrů. Jasně jsme cítili jeho prk. Byl to velký smrad…
Také jsme si mohli dobře prohlédnout jeho paroží. Bylo
přes metr dlouhé a s množstvím dlouhých výsad. Určitě
osmnácterák, ne-li dvaceterák. Byl majestátní, ale zároveň
vzbuzoval v našich duších obavy, co bude následovat. Na
kládách jsme se cítili celkem bezpečně. Jelen přece neumí
šplhat, ale kdo ví. Zastavil se. Zřejmě cítil náš pach. Výhružně zatroubil a s hlubokým mručením pomalu, beze spěchu,
se postavil do hustého stojáku. Slyšeli jsme, jak odchází
a uvědomili si, že náš nevšední zážitek skončil. Doma jsem
vklouzl pod peřinu po bok své ženy, ale na ni jsem nemyslel,
mou mysl zaměstnával král lesů Oderských vrchů. Myslím si,
že u mého švagra to bylo taktéž.
Mé vzpomínání skončilo. Pan farář se svými přáteli se
objevil ve dveřích.
Karel Šustek, Potštát

Svatoplukova 80
vchod z ul. Na Náspech
Hranice
Kontaktní osoba: Jana Janáčková
Telefon: (+420) 581 694 110
Mobil: (+420) 731 534 888
Provozní doba:
Po - Pá: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
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Z naší školy

Vážení spoluobčané.
Horké letní dny jsou již za námi a opět se otevřely brány naší školy. V tomto školním roce nás čeká hodně práce.
Naší škole se podařilo dosáhnout na peníze z OP VK. Jedná
se o Výzvu 56 - zaměřenou na zkvalitnění čtenářské gramotnosti a podporu výuky cizích jazyků. Výše dotace činí
315 461,- Kč. V rámci této výzvy uskutečníme 6 ti denní
výjezd 10 žáků s pedagogickým doprovodem do Londýna,
kde kromě 9 hodin studia na jazykové škole také poznají historii a památky Anglie. Žákům bude hrazena doprava, ubytování, stravování a pojištění, na rodičích zůstane
pouze výše kapesného. Jistě každý pochopí, že výběrová

V sobotu 5.září.2015 se uskutečnil
„Podzimní pohár mládeže v lovu ryb
udicí o Hastrmanův škrpál“, který se
konal na dobře zarybněném soukromém revíru Harta u Potštátu, který
obhospodařuje o.s. Rozvoj Potštátska. Hlavním pořadatelem akce byla
místní organizací Českého rybářského svazu Hranice.
Do závodu se přihlásilo celkem 18
závodníků, z toho 3 dívky. Nejmladšími závodníky byli teprve šestiletí
Michal Kryzan, Matěj Pála a Nikol Hudečková. Při ranním nástupu proběhlo seznámení s pravidly a organizací
závodu. Po rozchodu na místa byl závod zahájen.
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kritéria budou přísná, žáky bude vybírat učitelský sbor.
O prázdninách byl již realizován 2 týdenní studijní pobyt
pro učitele v Londýně s 40 hodinami výuky na jazykové
škole – Language school Wimbledon. Pro čtenářské dílny máme možnost nakoupit více než 200 knih a obohatit
tak náš knižní fond v žákovské knihovně. Všichni vyučující
češtiny teď probírají nabídky nakladatelství a vybírají takové tituly, které žáky určitě zaujmou.
Dále byla vyhlášená Výzva 57 – zde je výše dotace
275 429,- Kč. Výzva je zaměřena na rozvoj technických
dovedností žáků na 2. stupni ZŠ. Peníze půjdou především do vybavení školních dílen novým nářadím, ručním
elektrickým nářadím a materiálem. Dále se výzva opět zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích
jazycích formou blended learningu.
Peníze z obou výzev a odpovídající aktivity musí být
vyčerpány a uskutečněny do konce roku 2015. Takže nám
držte palce, máme co dělat.
Mgr. Alena Cvešperová

Soutěžilo se ve dvou kategoriích
– děti od 6 do 13 let a mládež od 14
do 16 let. Účastníci závodu také bojovali o cenu za největší ulovenou rybu
v jednotlivých kategoriích a v neposlední řadě také o „Hastrmanův pohár“
pro absolutního vítěze. Dodržování
pravidel kontrolovala a měření úlovků
prováděla komise rozhodčích, složená
převážně z členů rybářské stráže místní organizace Českého rybářského svaz
Hranice.
I přes nezvykle nízký stav vodní
hladiny a přítomnost sinic na sebe záběry ryb nenechaly dlouho čekat. Mezi
nejčastěji lovené ryby patřily plotice,
cejni, okouni a samozřejmě také kapři.

Po dvou a půl hodinách bylo ukončeno první kolo závodu. Pro závodníky
byla připravena svačinka. Při „taktické
poradě“ se jednotliví závodníci rychle
posilnili a honem zpět k vodě. Po dalších dvou a půl hodinách bylo rybářské klání ukončeno.
No a jak to dopadlo?
V mladší kategorii od 6 do13 let
zvítězila Kateřina Michlíková (Vítkov)
se ziskem 305 bodů za 18 ulovených
ryb. Na druhém místě se umístil Matěj Pála (Hranice) se 242 bodů za
12 ulovených ryb a místo třetí obsadil Aleš Soural (Hranice) se 239 body
za 9 ulovených ryb. Cenu za největší
ulovenou rybu v této kategorii získal
Jan Hudeček (Potštát) za úlovek kapra
o délce 55 cm.
Ve starší kategorii od 14 do 16 let
se nejlépe umístil Daniel Ševčík (Hranice) se 722 body za 47 ulovených ryb.
Místo druhé obsadila Nikol Klokočníková (Vítkov) s 365 body za 14 ulovených ryb a na místě třetím se umístil
Michal Mrázek (Vítkov) se 339 body
za 16 ulovené ryby. Cenu za největší
ulovenou rybu v této kategorii si přišel převzít Michal Mrázek (Vítkov) za
úlovek kapra o délce 51 cm.
Absolutním vítězem se stal Daniel
Ševčík (Hranice) a převzal si pověstný
„Hastrmanův škrpál“. Potštátský hastrman se letos jen tak nedal o škrpál
připravit, a tak se musel Dan smířit se
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škrpálem keramickým, ale bohatě naplněným rybářskou bižuterií.
Jak už to tak při závodech chodí,

Číslo 5

tři závodníků nechytilo ani „šupinu“, ale
ani tito neodešli s prázdnou, od pořadatelů obdrželi drobný dárek za snahu.

Potštátský zpravodaj
Závodníci celkem ulovili 177 kusů
ryb o celkové délce 3254 cm. Po předání hodnotných cen, které věnovala
do závodu místní organizace Českého
rybářského svazu Hranice, se organizátoři s mladými rybáři rozloučili a nad
hladinou se rozlehl bouřlivý rybářský
pozdrav „Petrův zdar“. S tím se účastníci závodu rozešli bohatší o nové zážitky a zkušenosti. Spokojeni odcházeli i vedoucí jednotlivých rybářských
kroužků, že jejich svěřenci nezklamali.
Místo poděkování:
Všichni pořadatelé, kteří se na zdaru této pěkné akce podíleli, si odnášejí příjemný hřejivý pocit, že umožnili
dětem a mládeži aktivně strávit příjemný den v krásné přírodě.
Za pořadatele Ing. Miroslav Pazlar

Městský úřad Potštát nabízí, v případě dostatečného počtu zájemců, taneční kurz pod
vedením Petra Münstra, taneční škola Talent Hranice.
Kurz je určen pro skupiny minimálně 10-ti párů, je postaven dle požadavků jednotlivých
párů a zaměřen na správné taneční techniky.

Cena: 1.500 Kč/ pár
Počet lekcí: 5 + 1 ukončovací
Kde: sál zámku Potštát
Kdy: každý čtvrtek, od 18hod

Zájemci se mohou nahlásit na podatelně
Městského úřadu osobně nebo telefonicky
na 581 624 275 a to nejpozději do
15. prosince 2015.
Pokud se minimální kapacita nenaplní
kurz se nekoná.

Neváhejte a pojďte se připravit na následující plesovou sezónu!
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Základní umělecká škola
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práce a nákladní doprava Střítež nad Ludinou, Zemědělské
družstvo Partutovice,
zřizovateli, kterým je Olomoucký kraj a dalším subjektům:
Městskému úřadu Potštát a obecním úřadům Střítež nad
Ludinou, Partutovice, Olšovec
děkujeme panu Vítězslavu Lévovi za materiál, který daroval
na opravu plotu na dvorku naší potštátské školy
a panu Františku Passingerovi za zhotovení tohoto plotu,
včetně dalších oprav v budově školy
Děkujeme ještě jednou všem sponzorům za vstřícnost,
se kterou nám pomohli v roce 2015 při všech akcích, které
bychom bez jejich pomoci nemohli realizovat.
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Potštát v proměnách času 16.

Psal se rok 1964. Na náměstí probíhaly stavební úpravy některých zchátralých domů a jejich sanace. Při této příležitosti
došlo i na fasádu a střechu hodinové věže. Z vrcholu věže byla

snesena makovice s dokumenty a ty byly vystaveny v horní
místnosti tehdejšího Národního Výboru v budově č. p.18. Z fotografií je patrné, že na opravě se podíleli místní občané, dobrovolníci a hasiči. Tehdy byla věž kompletně zbavena omítky
a nahozena úplně znovu s tím, že doprostřed zdi z každé strany
byly nainstalovány lampy veřejného osvětlení.
První fotografie zobrazuje přípravu opraveného ciferníku

hodin k montáži na zdivo věže. Uprostřed je vidět Jan Nevima,
zednický mistr, který stavbu asi řídil. Dále Karel Mikunda a Milan Faxa. Zcela vlevo Ladislav Novotný a Vladimír Řezníček. Ciferníky opravoval a lakoval místní malíř pokojů, pan Skřipec.
V této době proběhla i oprava střechy s tím, že byl na věž instalován nový hromosvod, který provedl společně s Cyrilem
Marťanem Albert Peroutka. Ten se také podílel na demontáži
původní korouhve a makovice /báně/ a zpětné instalaci báně
s novými dobovými dokumenty. Původní korouhev se již na
věž nedostala ani v replice zpět, ale byla vyrobena z měděného plechu nová, s rudou hvězdou, která tam původně nebyla.
Na výrobu hvězdy málem padl za oběť vzácný měděný štoček veduty města, z roku 1826. Obraz veduty je dnes používán jako logo „Potštátského houslového klíče.“ Tak jsme mohli
v horlivosti akce o vedutu a její měděnou tiskovou předlohu
přijít. Korouhev a hvězdu vyrobil pan František Firek z čp. 50.
Na posledním obrázku je vidět snesení původní korouhve
Albertem Peroutkou. Do hodinového stroje opravy nijak nezasáhly. Byl stále v péči pana Klatta a fungoval bez problémů
již 54let. K hodinovému stroji se ještě dostaneme v příštím
posledním článku. Zde budou shrnuty informace o celkové
rekonstrukci a jejím ukončení.
Na fotografii staveniště mezi poštou a obchodem s obuví,
je vidět další obchod. Mohl by mi, prosím, někdo, kdo to poznáte, sdělit, co se v tomto obchodě prodávalo a kdo tam byl
zaměstnán? Rád si přečtu Vaše postřehy.
peroutka@mesr.cz
Hezký den přeje Aja
Fotografie uvedeny s laskavým svolením
pana Karla Spáčila, Brno
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Vánoční jarmark
se stal již tradicí,
letos se bude konat již 28. listopadu 2015.

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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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:
Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz, Uzávěrka tohoto výtisku skončila 28. 9. 2015.
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