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Potštátský zpravodaj
Město Potštát, Hospůdka u Hrocha, TJ Sokol Potštát oddíl kopané, SDH Potštát,
Rozvoj Potštátska, ZŠ a MŠ Potštát a všichni, kteří rádi pomohou udělat něco pro děti
Vás zvou na

UKONČENÍ PRÁZDNIN
Kdy: 27. 8. 2016
Kde: fotbalové hřiště
Začátek: 13:00 hod.

Na co se můžete těšit:
- skákací hrad zdarma
- střelba ze vzduchovky

Začátek soutěží pro děti: 15:00 hod.

- soutěže pro děti

Od 18:00 hod. živá hudba pro děti i dospělé k tanci i poslechu (Karel Caha).
Bohaté občerstvení (makrely, grilované prasátko, steaky, hamburgery…)

PŘIJĎTE I VY A POMOZTE ROZZÁŘIT DĚTSKÉ OČI.
Vstupné dobrovolné
Výtěžek z této akce bude věnován ZŠ a MŠ Potštát!!!
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/15Z/2016 program jednání s jedním rozšiřujícím bodem : Žádost o dotaci pro SDH.
2/15Z/2016 dotaci z rozpočtu města pro ŘKF Potštát na opravu
ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele v Lipné II. etapa, ve výši 50 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
3/15Z/2016 dotaci z rozpočtu města pro ZUŠ Potštát na umělecko-pedagogický zájezd na Ukrajinu, ve výši 6 000,- Kč.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4/15Z/2016 dotaci na chod fotbalového oddílu pro TJ Sokol Potštát, ve výši 25 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
5/15Z/2016 revokaci bodu č. 31 o stanovení prodejní ceny pozemků v lokalitě,,Modrá hvězda“ z 3. veřejného jednání ZMP, ze dne 19.4.2011.
6/15Z/2016 prodej pozemku p.č.659/8, výměra 1146 m2, kú. Potštát ,cena 124 Kč/m2 bez DPH paní Jitce Hynčicové.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis a vklad
hradí nabyvatel.
7/15Z/2016 rozšíření jednání ZMP o nový bod - vyhlášení záměru
na prodej pozemku parc. č. 662/2.kú.Potštát ,výměra
1091m2 ,cena 124 Kč/m2 bez DPH.
8/15Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 662/2, výměra 1091 m2, kú.Potštát ,cena 124 Kč/m2 bez DPH.
Sepis a vklad hradí nabyvatel.
9/15Z/2016 stažení tohoto bodu z programu jednání ZMP.
10/15Z/2016 prodej pozemku p.č.662/4, výměra 1089 m2, kú.Potštát ,cena 124 Kč/m2 bez DPH panu Jakubovi Passingerovi. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis
a vklad hradí nabyvatel.
11/15Z/2016 prodej pozemku p.č. 1120, výměra 22 m2,kú. Potštát,
cena 50 Kč/m2, zastavěná plocha a nádvoří manželům Honovým. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Sepis a vklad hradí nabyvatel.
12/15Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č.
49/3, k.ú. Kyžlířov, cca 549 m2, cena 25,- Kč/m2, ostatní
plocha a části pozemku parc. č. 58/1, cca 328 m2, trvalý travní porost, cena 25,- Kč/m2.
13/15Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 1897,
k.ú. Kyžlířov, 1025 m2, cena 35,- Kč/m2, trvalý travní
porost.
14/15Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 8/6, k.ú.
Kyžlířov, 61 m2, trvalý travnatý porost, cena 25,- Kč/
m2.
15/15Z/2016 stažení tohoto bodu z jednání ZMP.
17/15Z/2016 vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č.
1717/1, cca 60 m2, ostatní plocha. Cena za pronájem
45,- Kč/rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18/15Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 659/7,
o výměře 1146m2,kú. Potštát , pozemky určené k výstavbě RD, cena 124,-Kč/m2 bez DPH.
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19/15Z/2016 výstavbu podporovaného bydlení na Potštátě,
a schvaluje provedení výběru projektanta díla: Ing.
Arch. Martin Janda, cena 242 000,-. Kč, vč. DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
20/15Z/2016 opravu chodníku před nemovitostí č.p. 159. Bude
vypsáno výběrové řízení, příp. bude provedeno
vlastními silami pracovníky města.
21/15Z/2016 žádost o odkoupení stavebního dřeva se slevou
50 % dle aktuální ceny v době prodeje.Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Množství dle PD a výpisu
prvků.
22/15Z/2016 podání žádosti o dotaci na pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky pro vybavení jednotky požární ochrany v hodnotě cca 6 500 000,- Kč. Souhlasí
s výší finančních prostředků z rozpočtu města na
dofinancování akce do výše skutečně vynaložených
nákladů a přebírá závazek financování realizace
a dodržení účelu po dobu udržitelnosti stanovenou
poskytovatelem dotace. Ukládá vyčlenit potřebnou
částku (cca 4 000 000,- Kč) v rozpočtu města pro rok
2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
23/15Z/2016 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky
z FRB města Potštát.
24/15Z/2016 udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Potštát pro
školní rok 2016/2017 s tím, že uhradí zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy.
25/15Z/2016 výběr zhotovitele PD pro stavební povolení pro
bytový dům čp. 23 v Potštátě: ASA Expert, cena
39 000,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
26/15Z/2016 dotaci z rozpočtu města Potštát pro SDH Potštát ve
výši 15 000,- Kč na nákup sady hadic a proudnic. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá
16/15Z/2016 starostovi do příštího jednání ZMP projednat
s p. Herzigem a manžely Mischingerovými rozdělení
parcely - pokud bude trvat zájem na prodej.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí kontrolu usnesení.
Zájemci o koupi pozemku pč. 1901 v kú. Kyžlířov odstupují od žádosti. Po obhlídce na místě (Lipná) bylo zjištěno, že signál operátora
TMobile dnes není dostupný.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 2/2016 ve výši 17 925,- Kč na příjmech i výdajích dle předložené
přílohy.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 3/2016 ve výši 144 815,- Kč na příjmech i výdajích dle předložené
přílohy.
Zastupitelstvo města Potštát zamítá poskytnutí dotace z rozpočtu
města na opravu střešní krytiny kostela Nanebevzetí Panny Marie
- I. etapa, ve výši 40 000,- Kč.
Zastupitelstvo města Potštát zamítá poskytnutí dotace na chod
fotbalového oddílu pro TJ Sokol Potštát, ve výši 30 000,- Kč.

Srpen 2016

Číslo 4

Zastupitelstvo města Potštát zamítá prodej pozemku p.č.662/2,
výměra 1091 m2, kú.Potštát, cena 124 Kč/m2 bez DPH panu Karlu
Světlíkovi. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis a vklad hradí
nabyvatel.

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/16Z/2016 program, zapisovatele : paní Maršálková, ověřovatele zápisu : Petr Bureček, Libor Pernička.
2/16Z/2016 prodej pozemku p.č. 8/6, k.ú. Kyžlířov , 61m2 , trvalý
travnatý porost, cena 25,- Kč/m2 p. Rudolfu Kunčickému. Sepis a vklad hradí nabyvatel. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
3/16Z/2016 stažení bodu - prodej pozemku p.č.1897,k.ú. Kyžlířov,1025m2, trvalý travnatý porost, cena 35,- Kč/m2
panu Lukáši Bubelovi z jednání ZMP.
5/16Z/2016 prodej pozemku p.č. 662/2, k.ú. Potštát, 1091 m2,
cena 124,- Kč/m2 bez DPH panu Jiřímu Maršálkovi.
Sepis a vklad hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7/16Z/2016 prodej pozemku p.č.870/2, k.ú.Padesát Lánů, ostatní plocha o výměře 2243m2 dle GP, cena 25,- Kč/m2
manželům Pavlíkovým. Sepis a vklad hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8/16Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 659/5 k.ú.
Potštát , výměra 1146m2, cena 124,- Kč/m2 bez DPH.
9/16Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1680 k.ú.
Kovářov u Potštátu, výměra 157m2, cena 25,- Kč/m2.
10/16Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 1524
k.ú. Lipná , výměra cca 600 m2, cena 25,-Kč/m2.
13/16Z/2016 vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 988 k.ú.
Boškov , na dobu 5 let,výměra 1529m2, cena 153 Kč/
rok. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
14/16Z/2016 vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1749
k.ú. Potštát na dobu 5-ti let, výměra 165m2, cena
nájmu 413,- Kč/rok. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
15/16Z/2016 výběr zhotovitele projektové dokumentace na opravy chodníků na Potštátě. Firma : Ing Toman Pavel,
cena 59 800,- Kč vč. DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16/16Z/2016 výběr zhotovitele oprav místních komunikací v Potštátě. Ulice Lesní, spojka Lesní - Školní, ulice Zahradní. Zhotovitel : firma Grande Solution s.r.o., cena
392 222,- Kč vč. DPH. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
17/16Z/2016 smlouvu o právu provedení stavby ,,Most EV.Č. 441004 a most EV.Č. 440-023 v obci Potštát“ Správou silnic Olomouckého kraje. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
18/16Z/2016 uzavření smluv o spolupráci na úseku požární ochrany pro nově vzniklé obce Kozlov a jeho místní část
Slavkov a obec Luboměř pod Strážnou. Cena služby
15 000,- Kč/rok za jednu obec. Dále se hradí náklady
za každý zásah. Pověřuje starostu podpisem smluv.
19/16Z/2016 přijetí poskytnuté dotace 300 000,- Kč pro město
Potštát na projekt ,,Rekonstrukce chodníků okolo

Potštátský zpravodajj

Zastupitelstvo města Potštát zamítá vyhlášení záměru na prodej
pozemku parc.č. 1749, k.ú. Potštát, 165 m2, ostatní plocha, cena
25,- Kč/m2.

náměstí“ v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy
20/16Z/2016 revokaci bodu č. 23/14Z/2016 - odkup pozemků
p.č. 1487.
21/16Z/2016 odkup části pozemku p.č. 1487 od p. Věntuse za
cenu 122,- Kč/m2. P.č.1487/2 - 200m2, p.č.1487/3 292m2. Celková cena 60.024,- Kč. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
25/16Z/2016 zhotovitele veřejného osvětlení v lokalitě Modrá
hvězda. Firma : Antonín Sojka Elektromontáže, cena:
67 011,- Kč vč. DPH. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
27/16Z/2016 realizaci osazení výstražných hraničních tabulí sloužících ke značení hranic Vojenského újezdu Libavá.
Pořizovací náklad 7 350,- Kč.
28/16Z/2016 smlouvu č. 596 -2016-521204 o udělení souhlasu
k provedení stavby ,,Rekonstrukce polní cesty C3
k.ú. Boškov „. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje
6/16Z/2016 prodej pozemku p.č.662/3,k.ú. Potštát,1091m2, cena
124,- Kč/m2 bez DPH.
12/16Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 988 k.ú.
Boškov , výměra 1529m2, cena 5,-Kč/m2.
22/16Z/2016 příkazní smlouvu č. SW63/2016 se společností IWWAL consulting, s.r.o., Kroměříž.
23/16Z/2016 příkazní smlouvu č. SW70/2016 se společností
IWWAL consulting, s.r.o., Kroměříž. Cena celkem
42 350,- Kč, vč. DPH.
26/16Z/2016 provedení výběrového řízení na zhotovitele akce:
„Podporované bydlení na Potštátě“. Organizace soutěže, zajištění dotace, výběr zhotovitele projektové
dokumentace a realizace díla.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá
4/16Z/2016 starostovi města projednat přístupovou komunikaci
k sousedním pozemkům, příp. pronájem. Prověřit
možnost výstavby garáže na tomto pozemku. Termín : do 30.7.2016.
11/16Z/2016 starostovi projednat možnost případné směny pozemku p.č. 1524 dle návrhu SÚ.
24/16Z/2016 starostovi projednat navrhované změny v příkazní
smlouvě č. SW70/2016 - ohledně odpovědnosti příkazníka za vady. Zastupitelé požadují doložení konkurenčních nabídek.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí kontrolu usnesení
z minulého jednání ZMP.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí zajištění pokrytí internetovým signálem obce Lipná zdarma dodavatelem Zeal
Hranice.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016, ve výši : 500,- Kč v příjmech a výdajích , dle předloženého návrhu.
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Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/17Z/2016 program, zapisovatele : paní Maršálková a ověřovatele zápisu: Ing. Pazlar, Ing. Maršálek
2/17Z/2016 přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši
20.000,- Kč na 21. slavnosti města Potštát. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
3/17Z/2016 dofinancování mzdových prostředků ve výši
118.177,- Kč na rok 2016 pro ZŠ a MŠ Potštát .
4/17Z/2016 účetní závěrku ZŠ a MŠ Potštát za rok 2015. ZMP ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru provést kontrolu účetnictví příspěvkové organizace za rok 2015.
Termín : do příštího jednání ZMP.
5/17Z/2016 výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Potštát za rok 2015
ve výši 27.912,64 Kč a rozdělení kladného výsledku
hospodaření PO ve výši 27.912,64 Kč do rezervního
fondu PO.
6/17Z/2016 závěrečný účet města Potštát za rok 2015, jehož součástí je i přezkoumání hospodaření města Potštát za
rok 2015 s výhradou.
7/17Z/2016 přijetí opatření k nápravě nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření města Potštát za rok 2015.
8/17Z/2016 účetní závěrku města Potštát za rok 2015.
9/17Z/2016 poskytnutí půjček FRB ve výši 30.000,- Kč pro p. Drábkovou Evu a Matouškovou Marii. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
10/17Z/2016 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8012195/3. Pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
12/17Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 845/3, k.ú.
Boškov, výměra dle GP, cena 35,- Kč/m2.

Slovo starosty
V Potštátě dne 25. 7. 2016
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem za účast na 21. Potštátských slavnostech
a děkuji těm, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu.
Jako každý rok si zaslouží všichni vystupující, hlavně děti naší
školy velké uznání. Především děkuji místním spolkům a to
Fotbalistům a místnímu spolku Rozvoj Potštátska o.s. (rybáři),
za vynikající občerstvení.
Dále děkuji panu faráři Radku Šidlejovi za bohoslužbu pro
Potštát a vysvěcení zrekonstruovaného sousoší Kalvárie na
náměstí.
Pochvalu a poděkování si zaslouží i dobrovolní hasiči a občané z Kyžlířova za uspořádání dětského dne. Účast byla veliká,
opravdu vydařená akce!! Při této příležitosti proběhla anketa
s otázkou, kde umístit nové dětské herní prvky v obci Kyžlířov.
Většinový názor se kloní k variantě u současného šotolinového hřiště. V co nejkratší době bude proveden průzkum trhu na
osazení herních prvků. Spolky, které se zaslouží o zábavu, a kul-
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13/17Z/2016 prodej pozemku p.č. 659/5 k.ú. Potštát, výměra
1146 m2 , cena 124,-Kč/m2 bez DPH p. Fojtíkovi Romanovi. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
14/17Z/2016 prodej pozemku p.č. 1680 v k.ú. Kovářov , výměra
157 m2, cena 25,- Kč/m2 p. Silnému Josefu. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
16/17Z/2016 prodej části pozemku p.č.1524 v k.ú. Lipná, výměra
dle GP (cca 600 m2), cena 25,-Kč/m2. Nabyvatel Statky Potštát a.s.. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
17/17Z/2016 výběr příkazníka (příkazní smlouva č. 012/2016)
k provedení výkonu práv a povinností zadavatele
(město Potštát) veřejné zakázky „Potštát - Lipná, vodovod“ - společnost SELLER MORAVIA s.r.o. Ostrava.
Cena celkem: 41 100,- Kč vč. DPH. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
18/17Z/2016 rozšíření programu jednání ZMP o bod: Schválení
příkazní smlouvy na projekt Podporované bydlení.
19/17Z/2016 výběr příkazníka a příkazní smlouvu mezi městem
Potštát a SELLER MORAVIA s.r.o. na provedení všech
činností zadavatele souvisejících s projektem : Výstavba podporovaného bydlení na Potštátě. Celková cena za všechny činnosti 100 000,- Kč bez DPH.
Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje
11/17Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemků p.č. 690, 691,
692, 693, 694 v k.ú. Potštát.
15/17Z/2016 prodej pozemku p.č. 1897 v k.ú. Kyžlířov, výměra
1025 m2, cena 35,-Kč/m2.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí kontrolu usnesení
z minulého jednání ZMP. Pozemek o který žádá p. Bubela z Kyžlířova
(p.č.1897) - město navrhuje rozdělení pozemku. Po dohodě s p. Bubelou a Lubošem Maršálkem (soused) se vyhlásí záměr na prodej.
Pozemek p.č. 1524 k.ú. Lipná - město souhlasí s prodejem dle původní žádosti. Město navrhuje prodej vč. vzrostlého stromu Lípy.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2016 ve výši 741 562,- Kč na příjmech a výdajích dle předloženého návrhu.

turu v našem městě a okolí bude zastupitelstvo vždy podporovat.
Upozorňuji, že v měsíci srpnu bude vyhlášeno výběrové
řízení na školníka údržbáře a topiče v jednom, bezúhonní zájemci s životopisem se budou moci hlásit na podatelně MěÚ
Potštát. Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce
a internetových stránkách města Potštát.
Po průzkumu smlouvy s firmou, která pro nás zpravuje
veřejné osvětlení na Potštátě a okolí bylo zjištěno, že se její
změnou dají ušetřit nemalé peníze. Bude provedena elektronická aukce na nového dodavatele elektřiny a o úsporách
Vás budu informovat příště.
Dokončila se oprava místních komunikací v ulici Lesní
a Zahradní, snad se alespoň na chvíli podařilo zmírnit útrapy
při jízdě a chůzi.
Na místním hřbitově jsme zřídili novou studnu, která je
plněna z okapových svodů kostela. Již nebude voda vyplavovat chodníky a narušovat základy hrobů.
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Pro stálý zájem o místní posilovnu se naskytla možnost
zakoupení posilovacích strojů a činek za zvýhodněnou cenu.
Sportovci se mohou těšit opět na vylepšení.
Místnost starosty prošla rekonstrukcí, která nyní vypadá
reprezentativně.
Opětovně jsem žádal Ministerstvo obrany a VLS o navrácení pozemků a budov v okolí zámku a jiných částech

Potštátský zpravodajj

našeho města. Zatím bezúspěšně. Pozemky a budovy mají
zájem jen prodat za odhadní cenu. Veškeré zhodnocení
těchto pozemků, které provedlo město Potštát v minulosti
(chodníky, cesty atd.), se projeví ve znaleckých odhadech,
což je pro nás nepřijatelné. Je nutné hledat schůdnější varianty.
Přeji Vám příjemné prožití dovolených a krásné prosluněné léto!!
Váš starosta René Passinger

Akce města

Členové Sboru dobrovolných hasičů z Kyžlířova nelenili
a po domluvě se sluníčkem, připravili bohatý program. Zasoutěžit si mohli nejen děti, ale i dospělí. Pilné děti běhaly od
stanoviště ke stanovišti a to od v lukostřelby, skocích v pytli,
chytání rybiček, shazování plechovek, až po společnou soutěž přetahování lanem. A pro aktivní dospělé byly připraveny soutěže jako např. střelba ze vzduchovky a střílení penalt.
K vydařenému dni dětí nesmělo chybět dobré jídlo a pití. Rodiče si mohli pochutnat na pečeném prasátku a děti měly radost z opékání špekáčku. Děkujeme všem zúčastněným, kteří
se podíleli na přípravě tohoto vydařeného odpoledne.

Blíží se konec školního roku a prvňáci by už měli znát abecedu.
Na besedě v knihovně 15. 6. 2016 jsme si to ověřili. Každý
žáček 1. třídy nejprve přečetl krátký článek, podepsal se do
kroniky, dostal „Knížku pro prvňáčka“ v rámci projektu „Už jsem
čtenář“ a pamětní list. To, že se celou abecedu naučili, opravdu
dokázali.
Za odměnu dostali něco sladkého na zub a možnost, namalovat si sádrové zvířátko.
Měli jsme dost času, tak jsme se šli společně podívat do našeho muzea na motýly a film o Potštátě.
Doufáme, že se dětem v knihovně líbilo a někdy se stanou
čtenáři naší knihovny.
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Víkendové slavnosti na Potštátě se
vydařily. Neoficiální zahájení bylo již
v pátek a to koncertem, který si připravili učitelé a žáci místní Základní
umělecké školy. Pro fanoušky Českého fotbalového týmu bylo připraveno
veřejné promítání fotbalového utkání
Česko – Chorvatsko. Páteční večer vyvrcholil retro diskotékou s Fanošem
a Liborem. Perličkou byla ohňová show
v podání skupiny BOCA FUEGO. Pestrý
program byl připraven i na sobotní odpoledne. Úvodem vystoupila taneční
skupina Hollywood Stars & New Side.
Příznivce country potěšilo vystoupení skupin Black & Brown a Poutníci.
Podvečer patřil Honzovi Knedlovi alias Železnému Zekonovi a nechyběla
ani abeceda hvězd. Po několika letech
nám přálo i krásné počasí. Slavnosti
byly ukončeny vysvěcením nově restaurovaného sousoší Kalvárie a žertovným fotbalovým utkáním. A to
zápasy muži proti ženám a muži proti
místnímu fotbalovému týmu. Perličkou bylo fotbalové utkání našich nejmenších ratolestí.
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„Charitativní projekt Knit A Square pomáhá sirotkům, opuštěným
dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe.“
Místní knihovna Potštát děkuje za podporu charitativní
akce: ,,Čtverce pro Afriku“ všem, kteří nelenili a aktivně akci
podpořili.
Knihovnice Ladislava Mašálková
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Ze Základní umělecké školy

Základní umělecká škola, Potštát 36
oznamuje
zahájení školního roku 2016/2017

kmenová škola Potštát
čtvrtek

1. 9. 2016

8.30 – 11.00 hodin

žáci nově nastupující ve škol. r. 2016/2017 ve 10.30 hodin

další místo poskytovaného vzdělávání Střítež nad Ludinou
čtvrtek

1. 9. 2016

13.00 – 15.00 hodin

žáci nově nastupující ve škol. r. 2016/2017 ve 13.30 hodin

další místo poskytovaného vzdělávání Olšovec
pátek

2. 9. 2016

v 13.00 hodin

další místo poskytovaného vzdělávání Partutovice
pátek
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2. 9. 2016

v 15.00 hodin
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Ze spolků

Stalo se již tradicí, že u příležitosti
Mezinárodního dne dětí pořádají Vojenské lesy a statky s.p., divize Lipník
nad Bečvou, ve spolupráci s místní
organizací Českého rybářského svazu
Hranice závody o pohár mládeže v lovu
ryb udicí. Tak tomu bylo i v tomto roce,
v sobotu 28. května 2016.
Prosluněné počasí přivítalo na břehu chovného rybníka Horní Čermná
dvacet čtyři nadšených, k vítězství
odhodlaných, mladých rybářů. Aby si
hoši nemysleli, že rybařina je jen mužskou záležitostí, přihlásilo se do závodu i pět dívek. Nejmladšími závodníky
byla teprve sedmiletá Nikol Hudečková
a sedmiletý Matěj Pála. Po nástupu závodníků, seznámení se s pravidly a organizací závodu bylo zahájeno první
kolo. Ryby na sebe nenechaly dlouho
čekat a tak již chvíli od zahájení závodu první šťastlivci předávali své úlovky
rozhodčím k měření (za každý cm byl
jeden bod). Mezi úlovky byly převážně
plotice, cejni, sumečci američtí a zdoláno bylo i několik kapříků. Po dvou a půl
hodinách závodu, za burácení motorů
nedaleko cvičící vojenské techniky,
byla vyhlášena půlhodinová přestávka,
ve které bylo pro závodníky připraveno bohaté občerstvení. Každý dostal

také tašku s upomínkovými předměty
a sladkostmi, které do závodu věnovaly Vojenské lesy a statky. Notně posíleni
se mladí rybáři pustili opět do závodu
a taktizováním se snažili zlepšit svou bilanci z prvního kola. O půl jedné zazněl
hvizd píšťalky hlavního rozhodčího, který závody ukončil. Komise rozhodčích
započala sčítání výsledků.
Závodníci byli podle věku rozděleni
do dvou kategorií – mladší 6 až 13 let,
starší 14 až do 16 let. Ceny do závodu
byly pořízeny za částečného přispění
Olomouckého kraje. Pohár pro absolutního vítěze a medaile za první tři umístění v každé kategorii věnovaly Vojenské lesy a statky.
Po sečtení výsledků došlo konečně
k dlouho očekávanému vyhlášení výsledků. Celkem bylo uloveno 1 107 kusů ryb
o celkové délce 171,60 m, což znamená,
že průměrně na každého účastníka závodu připadlo 46 kusů ryb. Každý tak ze
závodníků si ulovil rybu, a to bylo dobře.
V mladší kategorii obsadil 1. místo
– Jakub Kaniecký s 2 161 body, 2. místo
– Aleš Soural s 1927 body a 3. místo – Matěj Hošák s 1612 body. Za největší ulove-

nou rybu v této kategorii si odnesla cenu
Kateřina Michlíková za ulovení kapra
o délce 40 cm. Ve starší kategorii se na
prvním místě umístil David Roreček se
1663 body, druhé místo obsadil Maxmilián Blaheta se 933 body a na místě třetím
se umístil Jiří Vlček s 568 body. Ve starší kategorii ulovil největší rybu - plotici
o délce 31 cm David Roreček.
Závěrem předal ředitel závodu pan
Lukáš Kovár za Vojenské lesy a statky
s.p., divize Lipník nad Bečvou pohár absolutnímu vítězi, kterým se stal desetiletý Jakub Kaniecký z Hranic za ulovení
137 kusů ryb o celkové délce 2 161 cm.
Hlavní rozhodčí na závěr poděkoval všem závodníkům za jejich účast
a bezproblémový průběh závodu
a všem pořadatelům za pomoc při
uspořádání akce.
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Z naší školičky

Jako překvapení pro školkáčky
jsme se vydali ve čtvrtek 2. června na
zámek, kde pro nás paní knihovnice
Ladislava Maršálková připravila zajímavé dopoledne - děti si prohlédly
expozice muzea Potštátu, dozvěděly
se spoustu zajímavého o současnosti i historii a prohlédly si obřadní síň.
Poslední zastávka nás zavedla do kina,
kde z hezkých pohádek i pop cornu
měly děti velkou radost. Děkujeme
Městskému úřadu Potštát a paní Maršálkové za překvapení pro školkáčky!
Kolektiv MŠ Potštát

Jak to všechno začalo? Školkáčci hledali dopis z pohádky, který jim přinesli motýli! Stálo v něm, že letošní poklad
pomohou dětem najít princové a princezny, ale že než dorazíme k cíli, připravili si pro nás spoustu úkolů. A tak jsme
se vydali po zlatých mašličkách za pokladem. Děti jako první
úkol ozdobily erby barevnými drahokamy a také se dozvěděly, k čemu erby sloužily a jak vypadaly. Další zastávka přinesla
dětem královskou korunu a skládání obrázků podle velikosti. Cesta za zlatými mašličkami nám přinesla i pohádkové
hádanky a vytleskávání úkolů podle obrázků, děti skládaly
puzzle princezny, to když se jí rozbilo zrcadlo a hledaly správné obrázky podle orientace pravé a levé strany. Krásné bylo
pozorovat soustředění malých i velkých školkáčků při úkolu
od kouzelného hada, když jsme se v řadě za sebou nemohli
jako školkový had rozpojit při procházce lesíkem! Na louce
se všem moc líbilo nalepování kytek do vlastního erbu a také
hledání předmětů v pytlích od loupežníků. Úkolů bylo hodně, počasí nám přálo a děti s radostí pospíchaly k cíli. A tak
není divu, že jsme poklad v cíli opravdu objevili. Již z dálky
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jsme sledovali pana krále, jak přijíždí se svým koňským spřežením a k velkému překvapení všech nám osobně předal
velkou truhlu s pokladem! Děti se pochlubily svými erby,
které pan král pochválil a začal předávat dobroty. Děti se
pak utíkaly pochlubit rodičům, co pěkného zažily. Opékali
jsme i závodili a poslední velké překvapení si pro nás připravil Alešek Jemelka s rodiči a koníčkem. Děti se tak mohly
povozit po vzoru pana krále!!!
Děkujeme rodičům od Dášenky Krasňákové a Fanouška Jahna za cukrovinky, rodičům od Aleška Jemelky za překvapení s koníkem, tatínkovi od Barunky
a Viktorky Otáhalových za roli pana krále a také všem
rodičům, kteří nám pomáhali s organizací i úklidem!
Máme velkou radost, že se nám celé odpoledne tak
krásně vydařilo!
Den ale nekončil pro předškoláky, kteří se vydali ještě za
dobrodružstvím do školy, kde je čekalo spaní ve školce, procházka noční školou s baterkami i pohádkami.
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová
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Ve středu 29.6.2016 nás ve školce čekala oslava, na kterou se těšili hlavně všichni předškoláci! Pasování na školáky
je v naší školce velká sláva a letos byla ozdobená i překvapením od tatínka Kubíčka Perničky, který pro děti připravil hudební zábavu s kytarou! Povídání i zpívání jsme si užili a po
oblíbené písničce "Není nutno" začalo opravdové pasování!
Předškoláci se představili a pověděli kamarádům, na co se těší
do školy a co mají rádi, paní učitelky všem popřály a předaly
dárečky a mohla začít hostina i zábava s tancováním. Nějak
rychle nám ti malošci vyrostli v předškoláky a v září se vydají
za poznáním do školy!
Tak vám milé děti a milí rodiče přejeme šťastné vykročení do školních lavic, spoustu krásných dnů a hlavně radosti z úspěchů!!!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

Konec školního roku je ve znamení výletů, na které se všichni moc těší.
A že se nám ten letošní opravdu vydařil,
svědčí nadšení všech výletníků, kteří se
10. června vydali s námi za pohádkou!
Cesta autobusem byla díky panu řidiči
klidná a bezpečná, při prohlídce areálu
podhradí Bouzova si děti mohly osahat
různé středověké zbraně a zastřílely si
z kuše, dováděly na houpačkách, velikáni
si prohlédli galerii umístěnou v Trojském
koni a společně jsme si koupili dárečky
na památku. Všem se moc líbilo předvádění zbraní, přilbic a brnění, turnaje dětí,
souboje rytířů i pážat a také loupežnická
pohádka s písničkami a střílením! Počasí nám přálo, děti byly moc hodné a tak
budeme mít na letošní školkový výlet
spoustu krásných vzpomínek!
Za MŠ Potštát zaslala
Martina Kuchařová

Koncem dubna se opět v Základní a mateřské škole Potštát
konal 15. ročník zácvikového akreditovaného interaktivního
kurzu Potštátský houslový klíč
Tentokráte byl výjimečný v tom, že dorazili také účastníci ze
zahraničí, konkrétně ze Slovenska. V rámci českých pedagogů jej
navštívili učitelé z celé ČR, například z Prahy, Písku, Přerova, ….
Účastníci nejvíce oceňovali svědomitou a nadšenou spolupráci učitelů a žáků od mateřské školy až po 9. třídu, kteří interaktivně pracovali s oceňovanými pomůckami Ireny Krškové,
emeritní ředitelky ZUŠ Potštát a spoluzakladatelky zácvikového kurzu.
Dále byli rádi za možnost interaktivně se zapojovat například na notách pro chůzi, označovaných žáky „šlapací noty“,
v rámci zácviku práce s pomůckami.

Účastníci kurzu na osminových, čtvrťových, půlových a celých notách pro chůzi.
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Společná fotografie dětí, učitelů a účastníků s paní Krškovou uprostřed. Fotogalerii naleznete na www.potstatskyhouslovyklic.cz
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Uvítali také možnost práce s magnetickými notami, dále
s pomůckami pro hru na tělo apod. Společně také tvořili
vícehlasy, pracovali se sluchovým diktátem a prohlubovali
hudební představivost a možnost komponovat a vymýšlet si
své vlastní rytmy aj.
Velký obdiv byl vyjádřen paní Krškové, která ve svých
84 letech (nar. 8.5.1932) srší energií, nadšením, zápalem
pro všestranné vzdělávání skrze hudební nauku a výchovu,
a která neustále dokončuje svou rozsáhlou metodiku pro
všestranný rozvoj dětí, ověřenou mnohaletou praxí.
Spokojenost byla vyjádřena také s poskytnutím zázemí
a organizací, kterou za ZŠ a MŠ v Potštátě zajišťovala ředitelka školy Mgr. Alena Cvešperová se svým týmem a spoluorganizátorkou a bývalou žákyní Janou Klasovou Smrčkovou.
Více fotografií a spolupráci dětí i učitelů naleznete na www.
potstatskyhouslovyklic.cz/fotogalerie

Potštát v proměnách času

Cesta jihozápadní Moravou
kolem řeky Dyje.

Středa 18. září. 1935.
Den začal krásně se sluníčkem. Koupil jsem si film a nechal
si vyvolat předešlé filmy. U přístaviště se už scházeli cestující, na
vodě byly nachystány lodě. Pod přehradou jsem si všimnul elektrárny v provozu, na přehradě bylo pěkné upravené koupaliště. Po
poledni jsem se nechal svézt motorovým člunem na Bítov. Jízda
k Bítovu byla romantická, plavba trvala ¾ hodiny. Pěkná jízda kolem skal, břehy lemované chatami a místy výbornými pro táboření. Potkali jsme mnoho kajakářů a lodiček, které se za naší lodí
rozhoupaly. Minuli jsme kapličku pod hradem Corštýnem,
ze ¾ ponořenou pod vodou, takže z ní byl vidět jen vršek. Podjeli jsme vysoký silniční most vedoucí do Nového Bítova. Za dost
dlouho se objevil za zákrutem hrad Bítov a pod ním Starý Bítov
zaplavený. Z vody vyčnívaly jen holé zdi. Na přístavišti prodával
rybář velkou štiku a jeden cestující si ji koupil, a že ji nechá upravit
v přehradní restauraci. Hrad samotný je obydlen, jeho majitel má
zálibu v chovu psů a koní. Všimnul jsem si při obchůzce hradeb, že
přehradní vody obkličují hrad ze tří čtvrtin. Starý Bítov byl pěkně
vidět. Po prohlídce hradu jsem sešel dolů na přístaviště a dali jsme
se na zpáteční plavbu, mezi skály a zákruty k přístavní restauraci.
Tento den pěkně končil a já se vrátil na ubytovnu. Předtím jsem se
ještě zastavil k fotografovi pro vyvolané snímky a měl jsem radost,
že se všechny vydařily. A taky do mlékárny na mléko a doplnil jsem
si proviant na další cestu. Tentokrát jsem šel spát brzo se slepicemi.
Čtvrtek 19. září.
Na čtvrtý den jsem měl v programu dostihnout Radešínskou
Svratku na Českomoravské vysočině. Obloha byla opět bezob-
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lačná. Opouštěje Vranov jsem si slíbil, že se sem do toho krásného koutu musím vrátit ještě jednou na delší dobu.(Což se mi
v budoucnu několikrát podařilo.) Celou cestu při odjezdu jsem
se ohlížel, dokud bylo vidět to krásné údolí. Projel jsem Znojmo
a dálnicí směr Brno, přes Královo Pole k Tišnovi. Zde již nastalo
stoupání na Vysočinu. Dole v nížině byly akátové lesíky, tu nahoře
už smíšené. Cesta vedla přes mnohá údolí a kopečky. V Tišnově
jsem se zastavil na poště a vyzvedl si peníze. Vyfotil jsem si krásné
vstupní dveře kostela. Pak jsem projel Nedvědí pod Perštýnem.
Hrad Perštýn se nade
mnou krásně vyjímal
v zapadajícím slunci.
Vyfotil jsem si ho od
trati. Musel jsem šlápnout do pedálů při
stoupání do Bystřice
pod Perštýnem, místy
jsem šel dokonce pěšky pro velké stoupání.
V hospodě jsem si dal gulášovou večeři, koupil jsem si film a dal
se na další cestu. Schylovalo se k večeru, cesta přes dvě vesnice se
zdála být nekonečná. Konečně jsem dostihl Radešínskou Svratku a ptal se po známých, ke kterým jsem měl namířeno. Po malé
procházce přes vesnici jsem došel k chaloupce, kde bydleli rodiče,
bratr a sestry mého kamaráda Ládi Podivína z Přerova, kam jsem
byl pozván. Uvítali mne hezky a pohostili. S otcem a Aničkou se
mi dobře bavilo, zajímali se o mé cestování. Spal jsem u nich dvě
noci, pomohl jim u fukaru na obilí. Ráno vyhnali kravky na pastvu. Vyfotil jsem celou rodinu a později jim zaslal zvětšeninu.
Pátek 20. září.
Opouštěl jsem Radešínskou Svratku po velkém loučení. Anička mne vyprovodila až na kopec, kde jsme se rozloučili. Dala mi
na cestu s přáním mnoho štěstí dvě šťavnaté hrušky, které mi přišly vhod. Pak to šlo z kopce až k Brnu, minul jsem Petrštýn a malebný hrad. V Tišnově mi začalo ucházet kolo a ještě k tomu mne
zpomalil průvod, který se táhnul hlemýždím tempem, procesí
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ubírající se do Vranova u Brna.
Po velkém zdržení ujíždím
směr Blansko a sjíždím do
neznámého údolí, které přecházelo do dvou vysokých
kopců, které jsem prošel pěšky. Na druhém kopci vysoko
kaplička a dole Blansko. Tam
jsem si koupil duši na kolo za
5,- Kč u firmy Baťa. A dorazil
na Macochu, kde jsem přespal
v útulně.

Sobota 21. září.
Až ráno jsem se podíval do té hluboké propasti,
zastavil u mizející Punkvy
v podzemí, do skalních jeskynních jezer. Pak už jsem v jízdě minul vesničku Ochoz a Ochozské jeskyně. Dopálilo mne, že jsem
musel několikrát napumpovat zadní kolo a tak jsem duši vyměnil. Nad přehradou Plumlovskou jsem poobědval knedlo zelo.
Přede mnou Prostějov a těžko jsem hledal orientaci směr Přerov.
Rozžíhaly se už v Prostějově světla, když jsem ho opouštěl. Moje
světlo na kole málo svítilo, tak jsem jel opatrně, i přes Přerov do
Prosenic a přenocoval u příbuzných Ládi Podivína.
Neděle 22. září.
Láďa Podivín přijel odpoledne z Olomouce a já mu vyřídil pozdravy od rodičů, sester a bratra z Vysočiny. Pomohl jsem jim česat
trnky, při čemž jsme si hodně popovídali. A až před večerem jsem
se rozloučil, on odjel do Olomouce a já do Hranic.
25. března 1937. Potštát
Koncem roku 1937, když jsem byl nezaměstnaný a bydlel jsem
u matky na Potštátě, doprovázím bratra Edmunda na lyžích. Vyjeli
jsme až k večeru, přes koupaliště nahoru směr Michalov. Míjíme
poslední chalupu na Padesáti Lánech a dáváme se polní cestou
směr ku Hanzlovci. Znenadání nás obklopila mlha. Bratr jel první.
Upozornil jsem ho, aby dal pozor na směr větru, že zahýbá moc
vpravo. On ale trval na svém, já se pak přidal k němu a jel jsem
napřed. Projeli jsme pod vysokým napětím a to se mi už zdálo divné. Terén se začal svažovat, z mlhy se vynořují chalupy. Oba máme
radost, že jsme už na Michalence, ale co to? Zde před první chalupou stojí cedule a velkými písmeny, na ní Padesát lánů. Oba dva
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jsme se rozesmáli. Nevědomky jsme udělali okruh a vrátili se tam,
odkud jsme vyjeli. Bratrovi nezbylo, než se dát po hlavní cestě do
Hranic. Já se zdržel seškrabováním sněhu z lyží, zatímco bratr jel
dále. Já se pak vrátil domů, neboť byla už tma. Na druhý den jsem
zjistil, že jsme nevědomky objeli malý lom.
6. - 8. září 1937. Jeseníky.
S bratrem Edmundem jsme
si naplánovali třídenní jízdu na
bicyklech. Z Potštátu jsme vyrazili směr Jeseníky a objeli jsme
Libavu, Bruntál, Karlovu Studánku, Praděd, Vřesovou Studánku,
Kouty, Stříbrnici, Kralický Sněžník. V Zábřehu jsme se zdrželi u tety
Magdalény Janáčkové. Pak přes Olomouc zpět na Potštát.
V zimě 1937 – 38. Potštát.
Po tu dobu, co jsem byl nezaměstnaný, jsem využíval k lyžování. Lyžoval jsem v okolí Potštátu, Uhřinova a lyžařskou maturitu jsem složil projetím Pekla. S Juřačkou jsem navštívil hrad Drahotuch, několikrát projel Boňkov, Michalkov, Středolesí. Uhřinov
se stal středem lyžařů.
Navštívil jsem taky Heřmánky - bývalou železnou rozhlednu. Směr
k Lipné na kopci také
větrný mlýn. Všechny
výjezdy jsem podnikal
sám a každý den jsem
si zvolil jiný směr do
okolí.
Jarmila Kosňovská-Mikulášková, Rožnov pod Radhoštěm.
Ze zápisníku pana /bratra/ Kosňovského bychom mohli
dále a ještě dost dlouho psát o jeho zajímavých výpravách, ale
i o jeho kamarádech. Mladší bratr Edmund Kosňovský, byl neméně zapálený mladý muž, nadšený pro myšlenku světového
skautingu. K jeho životnímu příběhu se jistě dostaneme později, protože i jeho život souvisel s Potštátem. Zde organizoval
skautské tábory na soutoku potoků Veličky a Kouteckého potoka pod hradem Puchartem u Boňkova. S hranickými skauty se
věnoval celý život studiu přírody a předávání zkušeností mládeži. V tom byl jejich život naplněn užitečnou prací, ve prospěch
jiných. Hezký den přeje AJA

Seznámím vás s dnes již historickou fotografií potštátských hasičů. Byla pořízena
v červnu r. 1963 na zájezdu v Praze a na Hluboké. Jsou na ní naši prarodiče a v některých
případech i praprarodiče. Byli to lidé, kteří přišli na Potštát se svými rodinami založit novou
budoucnost. My jejich děti jsme zde vychodily školu, prožily první lásku a posléze založili
rodinu. V našich myslích zůstávají vzpomínky.
Dnes žijí již jen čtyři občané. Jestlipak poznáte
občany na fotografii?
Karel Šustek
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Pozor! Pozor!

Oznámení pro všechny
mladé rybáře …
Pozvánka na podzimní závody mládeže v lovu ryb udicí
Tak si představte, že i letos se uskuteční tradiční závody mládeže
v lovu ryb udicí na vodní nádrži Harta u Potštátu. Závody se
uskuteční v sobotu 10. září 2016,
zápis účastníků do závodu bude od 6,30 hodin.
Závody se konají za každého počasí.
Mohou se zúčastnit všichni zájemci o rybařinu
ve věku od 6 do 16 let.
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