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Informace ze zastupitelstva
11/21Z/2016

12/21Z/2016
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/21Z/2016 program, zapisovatele: Ladislava Maršálková,
a ověřovatele zápisu: Petr Bureček, Libor Pernička, a rozšíření jednání ZMP o dva body:
- rozpočtové opatření č. 11/2016
- vypracování projektové dokumentace na akci
„rekonstrukce chodníku podél silnice II/441
a její podání na SFDI pro rok 2017.
2/21Z/2016 neformální vystoupení Ing. Mgr. Martina Kučery, MBA, MPA (ředitel Regionální agentury pro
rozvoj střední Moravy) a dále schvaluje vstup
obce Potštát do dobrovolného svazku obcí
„Sdružení obcí střední Moravy“. Členský příspěvek je 3 Kč na obyvatele a další 3 Kč na obyvatele do RFPPSM na rok, s platností od 1.1.2017.
Pověřuje starostu podáním přihlášky.
3/21Z/2016 termíny konání ZMP v r. 2017: 23.2.2017,
20.4.2017, 29.6.2017, 24.8.2017, 19.10.2017,
14.12.2017.
4/21Z/2016 prodej domu č.p. 23 Bočkovo náměstí, vč. pozemku parc. č. 1158/1, k.ú. Potštát, LV č. 280
vedený u KÚ pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice, výměře 491 m2, panu
Ondřeji Zwingerovi, nar. 5.1.1979, za cenu
2 050 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
6/21Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku
p.č. 1782/5, k.ú. Kyžlířov, LV 91 u KÚ Hranice, výměra 1723 m2, ostatní plocha, cena 25,- Kč.
7/21Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku
p.č. 845/8, k.ú. Boškov, LV 96 u KÚ Hranice, z výměry 7 955 m2, ostatní plocha, cena 35,- Kč/m2
+ DPH.
8/21Z/2016 vyhlášení záměru na prodej částí pozemku p.č.
241, výměra 780 m2, p.č. 1568, výměra 165 m2,
p.č. 243, výměra 82 m2, k.ú. Kovářov u Potštátu,
LV 82 u KÚ Hranice, ostatní plocha, cena 25,- Kč.
9/21Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku
p.č. 845/8, z výměry 7 955 m2, k.ú. Boškov, LV
96 u KÚ Hranice, ostatní plocha, cena 35,- Kč/
m2+DPH.
10/21Z/2016 prodej pozemku p.č. 58/1 k.ú. Kyžlířov, LV 91
u KÚ Hranice, výměra 1721 m2, trvalý travní po-
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rost, cena 25,-Kč/m2 panu Břetislavu Rástočnému a slečně Janě Venclové. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
poskytnutí dotace z rozpočtu města pro ZO
ČSOP Nový Jičín ve výši 3 000,- Kč. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
převod pozemku parc. č. 1474, vodní plocha,
k.ú. Potštát a parc. č. 1036, vodní plocha, k.ú.
Potštát, na město Potštát. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
podání sdělení k pozemkům parc. č. 1474,
1475, 1460, k.ú. Potštát Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a podání žádosti
o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví
města. Pověřuje starostu podáním a podpisem
žádosti.
dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0478970129
ze dne 15.6.2015 u České spořitelny. Pověřuje
starostu podpisem dodatku.
záměr spolupráce s Agenturou pro sociální začlenění. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
poskytnutí dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Potštát ve výši 30 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
poskytnutí dotace z rozpočtu města CDD Emanuel ve výši 12 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
směrnici č.1 /2016 o hospodaření s bytovým
fondem v majetku a správě Města Potštát.
přijetí věcného daru - dřeva - na výrobu hřbitovního plotu v Potštátě a mantinelů na hřiště
v Kyžlířově v hodnotě 15 000,- Kč od firmy Pila
Potštát. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
rozpočet města Potštát na rok 2017 dle přiloženého návrhu.
prodej pozemku p.č. 1524/2, k.ú. Lipná, LV 109
u KÚ Hranice, výměra 654 m2 , ostatní plocha
a ostatní komunikace, cena 25,- Kč/m2, vč.
stromu dle znaleckého posudku v hodnotě
5 720,- Kč. Statky Potštát a.s., IČO 47672447.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
zapůjčení finančních prostředků ve výši
93 000,- Kč z provozních prostředků školy na
náklady spojené s projektem Výzva 02-16-022.
navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ na dofinancování
platů z důvodu změny státní legislativy, částka
12 036,- Kč.
dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 012/2016
- „Potštát - Lipná, vodovod“ s firmou Seller
Moravia s.r.o. Cena vč. DPH 41 140,- Kč. Pověřuje starostu podpisem dodatku.
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26/21Z/2016 Smlouvu o právu provést stavbu - výstavba
podporovaného bydlení ve městě Potštát - vodovodní přípojka. A dále schvaluje Nájemní
smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem
a městem Potštát. Pověřuje starostu podpisem
smluv.
27/21Z/2016 výběr zhotovitele Studie na rekonstrukci areálu
fotbalového hřiště na Potštátě. Zhotovitel: ASA
Expert a.s., celková cena: 60 000,- Kč bez DPH.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
28/21Z/2016 dodatek č. 1 k SoD Zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy chodníku podél
silnice č. II/441 v Potštátě. Termín dokončení
díla se mění na: 31.12. 2016. Pověřuje starostu
podpisem dodatku.
29/21Z/2016 výběr zhotovitele projektu Energetické úspory
tělocvičny ZŠ Potštát, vč. podání žádosti o dotaci, přípravu ZD a organizaci zadávacího řízení,
a manažerské řízení přípravy a realizace projektu. Zhotovitel : ASA Expert a.s., Cena 160 000,bez DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
30/21Z/2016 smlouvu o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Olomouckého kraje pro
rok 2016 ve výši 340 795,- Kč. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
31/21Z/2016 revokaci bodu jednání ZMP č. 20/19Z/2016, ze
dne 25.8.2016 - dodatek č. 1 k SoD č. 19/16 - rekonstrukce chodníků okolo náměstí. Celková
výše dodatku 60 114 ,- Kč, vč. DPH.
32/21Z/2016 úpravy hasičské zbrojnice v Potštátě z důvodu
možnosti většího výběru nového auta. Přepokládaná cena cca 200 000,- Kč vč. DPH. Pověřuje
starostu podpisem smluv s dodavateli.

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/22Z/2017 program :
1. Zahájení, schválení programu s rozšiřujícím
bodem : Rozpočtové opatření č. 1/2017, zapisovatel : Lucie Malinová, ověřovatele zápisu : Petr
Bureček a Ing. Miroslav Pazlar.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZMP
3. Stanovení obvyklých cen pozemků dle katastrálních území v působnosti města Potštát pro
rok 2017.
4. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č.
2266 , k.ú. Kyžlířov, LV 91
5. Prodej části pozemku p.č. 845/8, k.ú. Boškov LV
96u KÚ Hranice,výměra 17m2 , ostatní plocha,cena 35,-Kč/m2
6. Prodej částí pozemků p.č. 1897/1k.ú. Kyžlířov, LV 91 u KÚ Hranice výměra 717m2 a p.č.
1897/3, k.ú. Kyžlířov, LV 91 u KÚ Hranice výměra
143m2 ,cena 35,-Kč/m2.
7. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku,
parc. č. 221/3, k.ú., Kovářov u Potštátu, LV 82
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33/21Z/2016 výběr zhotovitele projektové dokumentace
pro projekt Cyklostezka Potštát - Boškov. Zhotovitel: Ing. Pavel Toman, Ratíškovice, celková
cena: 54 800,- bez DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
34/21Z/2016 vypracování projektové dokumentace na akci
„rekonstrukce chodníku podél silnice II/441
a schvaluje její podání na Státní fond dopravní
infrastruktury pro rok 2017.
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje
5/21Z/2016 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 921,
k.ú. Potštát, LV 280 u KÚ Hranice, výměra 1765
m2, ostatní plocha, cena 30,- Kč.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá
17/21Z/2016 kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření s poskytnutými prostředky pro TJ Sokol
Potštát za rok 2016. Termín: 28.2.2017.
35/21Z/2016 starostovi předložit do příštího jednání ZMP
návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly
zamítnuty
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého jednání ZMP.
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2016 dle předloženého návrhu, ve výši
1 296 675,- Kč na straně příjmů i výdajů.
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2016 dle předloženého návrhu, ve výši
1 244 376,- Kč na straně příjmů i výdajů.
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u KÚ Hranice, ostatní plocha, výměra 200 m2,
cena nájmu 150 Kč/rok.
Žádost o odkoupení stavebního dřeva
Rozpočtové opatření č. 12/2016.
Projednání návrhu - prominutí poplatku PDO
manželům Silným za děti.
OZV č. 1/2017 o nočním klidu.
Výběrové řízení na zhotovitele opravy fasády
zámku na Potštátě
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani,, Vlajka pro Tibet“.
Stanovení obvyklých cen pozemků dle katastrálních území v působnosti města Potštát pro
rok 2017.
Rámcová kupní smlouva V 1001317 Metalšrot
Tlumačov a.s.
Výběr zhotovitele díla,,Potštát - Lipná, vodovod“.
Rozpočtové opatření č. 1/2017.
Diskuze
Závěr

2/22Z/2017 stanovení obvyklých cen pozemků dle katastrálních území v působnosti města Potštát pro
rok 2017.
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3/22Z/2017 ukládá starostovi společně se SÚ a p. Lachem
projednat žádost o odkoupení pozemku parc. č.
2666, k.ú. Kyžlířov, s ostatními dotčenými orgány státní správy a na příštím jednání ZMP informovat zastupitele, popř. navrhnout nový záměr
na prodej.
4/22Z/2017 prodej části pozemku p.č. 845/8, k.ú. Boškov,
LV 96 u KÚ Hranice, dle geometrického plánu,
výměra 17 m2, ostatní plocha, cena 35 ,- Kč/
m2+DPH, manželům Petr Zažirej, nar. 17.6.1956
a Emílie Zažirejová, nar. 21.2.1961, trvale bytem
Boškov 65. Sepis a vklad hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/22Z/2017 prodej částí pozemků p.č. 1897/1, k.ú. Kyžlířov,
LV 91, u KÚ Hranice, výměra 717 m2, cena 35
Kč/m2 a p.č. 1897/3, k.ú. Kyžlířov, LV 91, výměra 143 m2, cena 35 Kč/m2 p. Lukáši Bubelovi,
nar. 17.9.1979, bytem Kyžlířov 52. Sepis a vklad
hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
6/22Z/2017 vyhlášení záměru na pronájem části pozemku,
parc. č. 221/3, k.ú. Kovářov u Potštátu, LV 82
u KÚ Hranice, ostatní plocha, výměra 200 m2,
cena nájmu 270 Kč/rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7/22Z/2017 žádost paní Marie Pavlíčkové o odkoupení stavebního dřeva. 9,507 m3, oprava střechy RD č.p.
31, Kyžlířov. Cena dle aktuálního ceníku stavebního dřeva se slevou 50 %.
8/22Z/2017 jednorázové prominutí poplatků za odpady
v r. 2016 a 2017 manželům Silným, Potštát ,
Školní 174, z důvodu narození trojčátek.
9/22Z/2017 OZV č. 1/2017 o nočním klidu.
10/22Z/2017 výběr firmy na realizaci stavby: Obnova jižní
a západní fasády zámku Potštát. Firma: MAREŠ
IVO s.r.o., celková cena: 3 149 206,69 Kč, vč. DPH.
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Pověřuje starostu podpisem smlouvy a podáním žádosti o dotaci.
11/22Z/2017 rámcovou kupní smlouva V 1001317 na dodávku kovového odpadu s firmou Metalšrot
Tlumačov a.s. na rok 2017. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
12/22Z/2017 výběr zhotovitele díla ,,Potštát - Lipná , vodovod“. Firma: Switelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava. Cena díla
7 882 400,- bez DPH.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly
zamítnuty
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého jednání ZMP (projednání a návrh
zvýšení nájemného v obecních bytech, kontrola hospodaření TJ Sokol Potštát - termín dokončení kontroly
28.2.2017).
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 12/2016, ve výši 1 644 365,- Kč na příjmech
a výdajích dle předloženého návrhu.
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1/2017, ve výši 32 700,- Kč na příjmech a výdajích dle předloženého návrhu.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly
zamítnuty
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
• Zastupitelstvo města Potštát schvaluje vyhlášení záměru
na prodej pozemku parc.č. 2266 , k.ú. Kyžlířov, LV 91 u KÚ
Hranice, výměra 3307 m2, vodní plocha, cena dle znaleckého posudku.
• Zastupitelstvo města Potštát schvaluje připojení města
Potštát ke kampani Vlajka pro Tibet.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tímto Vám všem přeji v novém roce
2017 co nejvíce pracovních i osobních
úspěchů, spokojenost, pohodu a především pevné zdraví!
Zamyšlení nad tím, co dobrého či
špatného nám přinesl rok 2016, ponechám na Vás samotných, já se budu spíše zabývat tím, co nás čeká v roce 2017.
Chtěl bych Vás informovat o připravovaných stavebních a jiných akcích,
které jsou již rozjednány.
Byla podána žádost o dotace na
opravu dalších památek místního
významu v našem okolí (např. kříž
u kapličky v Kyžlířově, kříž u polní cesty z Kyžlířova do Partutovic atd.). Opětovně byla podána žádost o dotace na
opravu hrobky rodu Walderode.
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Památkově chráněná budova Základní umělecké školy by si zasloužila nové
okna. Děti i učitelé mají zakázáno okna
otvírat, není možné je umývat a zasklení
samovolně vypadává. Byla opětovně podána žádost o dotace, předpokládané náklady činí cca 950.000,-Kč, výběrové řízení
na zhotovitele cenu upřesní.
Podařilo se nám srazit úrokovou sazbu úvěru a ušetřit výdaje města. Nemohu
mluvit v přesných číslech, ale ze 7,8 %
jsme klesli již podruhé a nyní pod 1%.
Úvěr byl brán na bytové jednotky po bývalém kině v roce 2000.
V uplynulém roce se nám povedlo získat pozemky pod bytovým domem č.p.
120 (bývalé kino). Nyní můžeme uvažovat o prodeji těchto bytů. Také se povedlo
získat zpět pozemky u haly (u nové benzi-

ny), po dlouhých letech jsme opět vlastníky vjezdu do garáží. Další úspěch, bez
kterého by nebylo možné žádat o dotace na opravu fotbalového hřiště. Získali
jsme pozemek vjezdu od nové benziny,
až cca 60m do hřiště.
Za touto prací se schovává spousty
hodin papírové práce a jednání. Tímto
děkuji bývalým vlastníkům pozemků za
ochotu bavit se s mou osobou o prodeji
nebo směně. Zdravý rozum ještě nevymřel….
Probíhá příprava na studii rekonstrukci fotbalového hřiště. Studie nemám rád, ale v tomto případě si myslím,
že by se měla k rekonstrukci fotbalového areálu vyjádřit i Potštátská veřejnost.
Např. nechat hřiště jen pro fotbalové zápasy nebo přizpůsobit zázemí i pro kul-
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turní akce, koncerty atd. Větší koncerty je
nutné dělat v uzavřeném prostoru areálu. O vznesení připomínek ke studii Vás
budeme informovat rozhlasem a úřední
deskou, uvažujeme i o variantě ankety.
Došlo k upřesnění technických věcí
a výbavy hasičské cisterny. Připravujeme výběrové řízení na dodavatele. Vše
bylo prodiskutováno na schůzce s členy
HZS Potštát a panem plk.Ing. Poppem z
HZS Olomouckého kraje.
Další budovu, kterou je nutné opravit, je naše školní tělocvična. Starými
kovovými okny dochází k velkým tepelným ztrátám a střechou zatéká. Rekonstrukcí dojde k nemalým úsporám.
V loňském roce došlo k přípravě projektové dokumentace, vyjádření dotčených úřadů atd. Ke konci minulého roku
jsme podali žádost na MŽP o dotace.
Osobně mám radost za občany Lipná, byla vybrána firma Switelsky stavební s.r.o., která by měla provádět práce na
akci „Potštát – Lipná, vodovod“. Vysoutěžená cena je 7.882.400,- bez DPH. Cena
se konečně dostala na výši, která je akceptovatelná. Pokud se firmy neodvolají
k výběrovému řízení, ihned doložíme

Číslo 1

Potštátský zpravodajj

výsledek na MZE, kde máme již přislíbené
dotace. Snad vše dobře dopadne a ještě
letos s prací začneme.
Dále byla dokončená projektová dokumentace a stavebně povolena stavba
osmi bytových jednotek podporovaného bydlení. Ke konci loňského roku jsme
podali žádost o dotace, nyní čekáme na
vyhodnocení.
Také se snažíme o opravu fasády našeho zámku. Z pěti oslovených firem jsme
vybrali jednu, která práce provede. Nyní
bude podána žádost o dotace na krajský
úřad Olomouckého kraje. Osobně beru
náš zámek za danajský dar, ale také za
chloubu, na kterou může být město Potštát hrdé. Nová fasáda snad přitáhne i více
projíždějících výletníků a občanů z jiných
krajů. Poté se bude nutné soustředit i na
kvalitní propagaci města. Sochy na náměstí máme již opraveny a jen málo lidí
si uvědomuje, že tolik umění a památek
na čtvereční metr, jako je na Potštátě, má
málokdo. Chovejme se k historii a památkám tak, aby naši nástupci mohli vzpomínat na naši éru bez studu.
V opravách komunikací a chodníků
budeme nadále pokračovat.

O podaných žádostech a chystaných prací na tento rok jsem snad řekl
vše. Snad se nám podaří aspoň část,
není toho málo... Některé menší akce,
které máme rozpracovány, již nebudu
vzpomínat.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval panu Vítězslavu Levovi „Pila
Potštát“ za dar v podobě nařezaného
dřeva na mantinely kyžlířovského kluziště a materiál na dokončení oplocení
místního hřbitova. Ještě jednou dík.
Také děkuji panu Milanu Buržákovi
za instalaci vánočního stromu.
Na konec si Vás dovoluji pozvat na
ples, který jako každý rok pořádá Město Potštát. Bohatá tombola a dobré občerstvení jsou samozřejmostí. K tanci
a poslechu nám zahraje skupina Kalej.
Těším se na Vás a na dobrou náladu.
Váš starosta
René Passinger

Akce města

Místní knihovna pořádala dne 6.12.2016 ,,Mikulášskou nadílku“.
Pro děti byla připravena
tombola, malování pískem a tvoření vánočních dekorací. Děti se
snad dobře pobavily a rádi se do knihovny vrátí.

Místní knihovna
zve všechny
kreativní zájemce
dne 9.3.2017
od 8,00 do 12,00
na tvořivou dílnu
,,Papírna v knihovně“.
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V sobotu 3. prosince se tradičně v prostorách zámku konalo Předvánoční odpoledne, které všem připomnělo vánoční čas.
Letos nám odpoledne zpříjemnili žáci naší Základní
umělecké školy, kteří zatroubili v doprovodu pana učitele
pár koled. Nesmělo chybět ani roztomilé vystoupení našich
nejmenších dětí z Mateřské školy. Návštěvníci trhů si mohli
nakoupit vánoční výrobky a dekorace, knihy, malované baňky, domácí zabíjačku, pochutnat si na grilované kýtě, zabíjačkové polévce či uzené rybě. Zahřát se mohli různými druhy
vánočních punčů, čajem a svařákem.

Potštátský zpravodajj

Pro děti bylo přichystáno loutkové divadelní představení Hanácké Betlémek, které si připravilo Divadlo Plyšového
medvídka. V podvečer nás navštívil sv. Mikuláš s andělem a
čerty. Jako první odměnil děti rozsvícením vánočního stromku a nově instalovanými světelnými vločkami na náměstí.
Děti Mikuláše potěšily básničkami a písničkami, za to dostaly sladkou odměnu. Koledy jsme si u stromečku zazpívali
s chrámovým sborem pod vedením pana učitele Kotrly.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu celého odpoledne. Věříme, že se trhy líbily a každý si
přišel na své.

Z naší školičky

Zábavou s čerty jsme nešetřili ani v letošním školním roce a
na Čertovský den jsme se pilně
připravovali. Všechny děti přišly
do školky v krásných kostýmech
- méně či více strašidelných a dovádění mohlo začít! S čerovským
zrcadlem jsme hledali podle popisu čerty i čertice, třídili dárky
podle barev a skládali logické
řady, zahráli si pekelné pexeso,
společně namalovali portrét pekelníka a v hrnci hledali podle
hmatu strašidelné předměty.
Došlo také na čertovské tancování i honičky a závěr patřil
mlsání. Děkujeme rodičům od
Natálky Paličkové za čertovké
perníčky, byly moc dobré!
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Vánoce určitě netrpělivě vyhlížejí
malí i velcí a nejinak tomu je i v naší
školce. Do příprav se zapojili úplně
všichni a tak jsme vyráběli výzdobu,
dekorace, přáníčka i dárečky a po
Čertovském dnu 2.12. jsme přivítali
ve školce Mikuláše se svými pomocníky. Strašidelný čert (Pavel Peperník)
neměl letos u nás moc práce, ale zato
andílci (Diana Kalvodová a Kristýny
Šušková) se měli co ohánět. Ještě štěstí, že Mikuláš přivezl na saních spoustu dárečků a na všechny se dostalo,
protože všechny děti se snažily krásně
zpívat a přednášet. A když byly všechny dárečky rozdány, rozloučili jsme se
písničkou. V pátek 16.12. vystoupily
děti z velkého oddělení na Vánočním
ladění a v následujícím týdnu jsme si
vyzkoušeli tradice - povídali jsme si o
Adventu, jmelí, Betlému i o tom, jak se
stromeček zdobíval v dávných časech.
Krájeli jsme jablíčko, vyzkoušeli si hrníčkové překvapení, házeli střevícem a
děti pouštěly skořápkové lodičky, které nám jako překvapení přinesly Eliška
a Terezka Švarcovy. Děkujeme také za
cukroví, které dodalo vánoční náladu
i do školky. Krásný nový stromeček
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jsme si společně nazdobili baňkami i
papírovými hvězdičkami od Radimka
Kyselého a když se rozsvítil a nadělil
školkáčkům spoustu hraček, logických
her i sportovních pomůcek, měli jsme
všichni velkou radost, že letošní škol-
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kové Vánoce byly opravdu krásné.
Kouzlo Vánoc pokračovalo koncertem
22.12., kdy žáci i učitelé ZUŠ připravili pro děti program o tom, jak se slaví
Vánoce ve světě. Bylo to krásné zakončení kalendářního roku.
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Z naší školy

V adventním čase se všichni připravujeme na Vánoce, sháníme dárky pro své nejbližší, pečeme cukroví, uklízíme apod.
Čas rychle běží, někteří jsou ve stresu, protože se jim zdá, že vše
nestihnou, a proto pořádáme na naší škole již tradiční Vánoční
ladění, aby rodiče a příbuzní našich žáků aspoň na chvíli zapomněli na své starosti, předvánoční shon a přišli si odpočinout,
poslechnout si koledy a podívat se na vystoupení svých dětí.
Tentokrát se Vánoční ladění konalo 16. 12. 2016, což připadlo na pátek. Počáteční obavy z toho, že rodiče a příbuzní
nepřijdou, protože to nestihnou, se nenaplnily. Naopak účast

byla veliká. Návštěvníci si mohli zakoupit krásné výrobky dětí
z mateřské i základní školy, učitelé připravili slané i sladké občerstvení, paní kuchařky uvařily dětem čaj a dospělým svařák,
aby bylo posezení ještě příjemnější. Děti z MŠ i ZŠ se představily se svým programem (vánočními scénkami, písněmi, básněmi, tanečky apod.), který pilně trénovaly.
Myslím si, že se Vánoční ladění i tentokrát vydařilo. Lidé
odcházeli spokojení. Výdělek bude použit na nákup netradičních výtvarných a učebních pomůcek pro děti.
Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili tuto akci.
Mgr. Taťána Parmová
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Na ZŠ Potštát probíhal během měsíce prosince vícedenní turnaj ve stolním tenisu. Zúčastnilo se ho 25 žáků
rozdělených do tří věkových skupin.
V nejmladší kategorii se na prvních
třech místech umístili 1. Skypalová
Markéta, 2. Puhr Ludvík, 3. Skřebská
Andrea. V nejpočetnější kategorii 5. –
7. třída soutěžilo 12 chlapců. Vítězem
byl Stískal Tomáš, na druhém mstě

Leden 2017

skončil Jeřábek Martin a za ním na
třetím místě Jahn Václav. Nejstarší kategorii ovládl Machala Jan, druhý byl
Skřebský Jonáš a třetí Passinger Ondřej. Žáci umístění na prvních třech
místech dostali hodnotné ceny. Pro
velký úspěch budeme v pořádání Vánočního turnaje ve stolním tenisu pokračovat.
Mgr. Robert Pokorný

Z historie Potštátu

Jako chlapec školou povinný jsem
se celý rok těšil na školní výlet autobusem po vlastech českých. Ten zahrnoval hlavně návštěvu hradů a zámků. Mým nejoblíbenějším předmětem
ve škole bylo kreslení a hned potom
dějepis. Obojí jsem skloubil dohromady. Svou fantazii dávných bitev
jsem přenášel v postavách válčících
rytířů tužkou na výkresy, ku spokojenosti paní učitelky Cimbálníkové, taktéž vedoucí místní knihovny, ve které
jsem proseděl mnoho času.
Historické romány z dob husitských válek od Aloise Jiráska jsem
měl všechny přečteny již ve svých
jedenácti letech. Mou však nejoblíbenější knihou byl román Ivanhoe
od Waltera Scotta. Mým vzorem byl
anglický král Richard III., zvaný též
„Lví srdce“! Při návštěvě Konopiště,
Bouzova, či Lednice atd. jsem byl u
vytržení při pohledu na brnění rytířů,
muškety, hákovnice, či na obrazové
výjevy dávných bitev. Jedním z mnoha zámků, které jsme navštívili, byl
zámek Hrubý Rohozec v Českém ráji.
Kastelán, který nás provázel, byl starý
pán, který, když zjistil, že jsme z Potštátu tak nás uvítal slovy: „Tak vítejte
na Hrubém Rohozci, a co dělá vaše
paní hraběnka“? Podivili jsme se, že
zná naší paní hraběnku, a dostalo se
nám poučení, že Walderové měli větev českou, to je ta na Hrubém Rohozci a větev moravskou, která vlastnila
potštátské panství.
Na rodinných portrétech na nás

10

ze zdí shlížely přísné a upjaté tváře
bývalých majitelů panství, ale jedna
tvář se zásadně odlišovala. Byla na ni
mladá krásná žena, jako by ani mezi ty
předky nepatřila. „Tak to je za mlada
vaše paní hraběnka, Maria Desfoures
Walderode.“
A jal se vyprávět historii tohoto obrazu. „Toto je jediný portrét vaší paní
hraběnky, který byl nakreslen, a to je
ještě podle fotografie, kterou vlastnil
jistý plukovník sloužící v císařské armádě. Poznal lékařku a byla z toho velká
láska. Ti dva se chtěli vzít, ale k tomu
bylo zapotřebí souhlasu císaře pána,
neboť plukovník nebyl šlechtic. No a
Franc Josef ten souhlas nedal a pan
plukovník později padl na bojištích
první světové války za císaře pána a
jeho rodinu. Láska zůstala své lásce
věrna a již se nikdy nevdala.“ Tolika
z vyprávění pana kastelána. Poté se
s námi rozloučil s tím, že máme naši
paní hraběnku pozdravovat.
Vyprávění o nešťastné lásce v nás
zanechalo hluboký dojem, hlavně u
děvčat, ta byla dojata až k slzám. Tím
svými dětskými vzpomínkami na paní
hraběnku končím.
Následovně vás seznámím s historií
rodu Desfoures Walderode a životopisem hraběnky Marie, jak jej zaznamenal dnes již zesnulý Dr. Ivan Krška,
a který vydala jeho žena paní Irena
Kršková. Rodina měla své panství ve
Francii – Lotrinsku. K nám se dostala v podobě francouzského generála, který bojoval po boku Habsburků

v třicetileté válce. Za odměnu za své
služby dostal od císaře dvě panství,
která císař zkonfiskoval odbojným
českým pánům. Jedno panství v Čechách, druhé na Moravě. Zde se na
Potštátě 18. července 1880 narodila
jako dcera hraběte Arthura Desfoures
Walderode a jeho ženě Michaely rozené Bokůvkové z Bokůvky, dcera Maria. Nešlo o prvorozené dítě, protože
prvé děti z tohoto manželství František a Josef zemřely krátce po svém
narození. Teprve Marii bylo souzeno
zůstat naživu.
O dva roky později se její otec dočkal syna Zikmunda, který se narodil
rovněž na Potštátě. Další syn Alfréd
zemřel v roce 1883, též krátce po
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svém narození. Manželství rodičů Marie nebylo šťastné. Otec trpěl častými
výbuchy hněvu a zle nakládal se svou
manželkou, dětmi i služebnictvem. To
bylo příčinou toho, že se manželství
po deseti letech rozpadlo. Obě děti se
nakonec octly i se svou guvernantkou
Angelinou Von Henschelovou přechodně v Kanadě.
Snad tyto neradostné okolnosti vedly mladou přemýšlivou dívku

Potštátský zpravodajj

k přesvědčení, že musí nastoupit jinou
cestu životem, než její mnohé šlechtické vrstevnice. Zvolila si cestu hlubokého sebevzdělávání a usilovného studia.
Toto úsilí vyvrcholilo absolvováním
lékařské fakulty vídeňské univerzity,
kde byla 13.prosince 1909 promovaná na doktora (doktorku) veškerého
lékařství. Nestala se ovšem tehdy honorovanou lékařkou. Podobně jako
její otec, matka i bratr, žila z výnosu

potštátského velkostatku a stala se
lékařkou chudých, kteří si lékařskou
péči nemohli zaplatit. Odtud začíná její pověst lidumilky. Kronikář
v Boškově neopomněl v zápisu kroniky uvést jak osobě, která po úrazu
pozbyla dolní končetiny, zakoupila
protézy a učila ji chodit. Přišla první
světová válka, ale o tom až v příštím
pojednání.
Karel Šustek

Informace pro občany

tel.: 581 624 276
Po:
8:00 – 10:30
Út:
8:00 – 10:30
St:
8:00 – 10:30
Čt:
8:00 – 10:30
Pá:
8:00 – 10:30

14:30 – 17:00
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00

Ordinace Potštát
MUDr. Dana Špatková, MUDr. Karla Hladíková,
tel.: 581 624 208
Po:
7:00 – 12:00 (12:00 – 13:00 pro objednané)
St:
7:00 – 12:00 (12:00 – 13:00 pro zvané)
Čt:
11:30 – 16:30 (17:00 - 18:00 pro objednané)

tel.: 581 624 205
Úterý 12:00 – 15:00
Čtvrtek 13:00 – 17:00

MUDr. Alena Supová,
tel.: 581 624 208, 581 602 414
Út:
12:00 – 14:30

Ordinace Olšovec,
tel.: 581 625 245
Út:
7:00 - 10:00
Pá:
11:00 – 13:30 (13:30 – 14:00 pro objednané)
Ordinace Partutovice, tel.: 604 714 224
Út: 11:00 – 13:30 (13:30 – 14:00 pro objednané)
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