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Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/23Z/2017 program :
1. Zahájení, schválení programu včetně rozšiřujících bodů
(20,21), zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZMP
3. Schválení zvýšení nájemného v obecních bytech od
1.7.2017.
4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát Charita Valašské Meziříčí.
5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát Včelí Království z.s. Hranice
6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát SDH Potštát.
7. Vyhlášení poskytnutí půjček z FRB na rok 2017.
8. Výroční zpráva Městského úřadu Potštát o poskytnutí informací podle paragrafu 18, Zák. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím za rok 2016.
9. Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Potštát pro rok 2017.
10. Schválení zástupců města Potštát na jednání Valné hromady VaK Přerov a.s., pověření hlasováním.
11. Žádost o odkoupení stavebního dřeva.
12. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-1-8012888/01, Potštát - Boškov, Stoimenovová, p.č. 66, NNk.
13. Prodej části pozemků parc. č. 845/3, k.ú. Boškov, LV 96 u KÚ
Hranice, výměra 580m2, ostatní plocha, cena 35 Kč/m2.
14. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 801/3, výměra 673 m2, k.ú. Potštát Padesát Lánů, LV 292 u KÚ Hranice, ostatní plocha, cena 45 Kč/m2.
15. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1371, výměra 9060 m2, k.ú. Kyžlířov, LV 280 u KÚ Hranice, lesní pozemek, cena dle znaleckého posudku.
16. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 2266, výměra 3307 m2, k.ú. Kyžlířov, LV 91 u KÚ Hranice, vodní plocha, cena dle znaleckého posudku.
17. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 659/4,
výměra 563 m2, k.ú. Potštát, LV 280 u KÚ Hranice, stavební
pozemek, cena 124 Kč/m2 + DPH.
18. Projednání žádosti p. Marcely Cvešperové o zastavení řízení o prodeji pozemku parc. č. 1387/1, k.ú. Potštát
19. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 1782/37,
k.ú. Kyžlířov, výměra 727 m2, ostatní plocha, cena 981Kč/
rok.
20. Schválení dodatku smlouvy o dílo O sběru jedlých potravinářských olejů a tulů kategorie č.200120.
21. Schválení smlouvy a právu provést stavbu č. IE-128004442/1 Elpremont elektromontáže s.r.o.
22. Diskuze
23. Závěr
zapisovatele: p. Maršálková, ověřovatele zápisu: Petr Bureček,
Miroslav Pazlar.
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zvýšení nájemného v obecních bytech od
1.7.2017, o : 15%, což je o : 5,10 Kč/m2.
4/23Z/2017 poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát pro
spolek Včelí Království z.s. Hranice, ve výši 3 000,Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/23Z/2017 stažení bodu: poskytnutí dotace pro SDH z rozpočtu města Potštát. Bude projednáno po provedení kontroly hospodaření za rok 2016.
7/23Z/2017 vyhlášení poskytnutí půjček z FRB pro občany Potštátu na rok 2017 - max. pro 3 žadatele ve výši 30
000,- Kč pro jednoho.
8/23Z/2017 odpisový plán ZŠ a MŠ Potštát pro rok 2017.
9/23Z/2017 zástupce města Potštát : p. Reného Passingera,
nar. 9.3.1977, starostu města Potštát a p. Luboše
Maršálka nar. 3.11.1963, místostarostu města Potštát, na jednání Valné hromady VaK Přerov a.s.,
a pověřuje je hlasováním.
10/23Z/2017 žádost p. Jiřího Maršálka o odkoupení stavebního dřeva, 20,91 m3 za účelem výstavby RD. Cena
dle aktuálního ceníku stavebního dřeva se slevou 50%.
11/23Z/2017 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8012888/01, Potštát
- Boškov, Stoimenovová, p.č. 66, NNk. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
12/23Z/2017 prodej pozemků, parc. č. 845/53, k.ú. Boškov, LV 96
u KÚ Hranice, výměra 580 m2, ostatní plocha, cena
35 Kč/m2 paní Magdaléně Stoimenovové, nar.
28.6.1968, bytem Nad Mlýnkem1368 E, Ostrava,
Krásné Pole. Sepis a vklad hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13/23Z/2017 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č.
801/3, výměra dle GP, k.ú. Potštát Padesát Lánů, LV
292 u KÚ Hranice, ostatní plocha, cena 50 Kč/m2.
Sepis a vklad hradí nabyvatel.
17/23Z/2017 vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č.
1782/37, k.ú. Kyžlířov, výměra 727 m2, ostatní plocha, cena dle platného ceníku 981,- Kč/rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18/23Z/2017 dodatek č.12 ke smlouvě o dílo 47050448 ,,O sběru jedlých potravinářských olejů a tuků“, kategorie
č. 200120. Pověřuje starostu podpisem dodatku
smlouvy.
19/23Z/2017 smlouvu o právu provést stavbu číslo IE-128004442/1 se stavebníkem ČEZ Distribuce.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3/23Z/2017 poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát Charitě Valašské Meziříčí.
14/23Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č.
1371, výměra 9060 m2, k.ú. Kyžlířov, LV 280 u KÚ
Hranice, lesní pozemek, cena dle znaleckého posudku.
15/23Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č.
2266, výměra 3307 m2, k.ú. Kyžlířov, LV 91 u KÚ
Hranice, vodní plocha, cena dle znaleckého posudku.
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16/23Z/2017 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č.
659/4, výměra 563 m2, k.ú. Potštát, LV 280 u KÚ Hranice, stavební pozemek, cena 124 Kč/m2+ DPH.
6/23Z/2017 kontrolnímu výboru provedení kontroly hospodaření SDH za rok 2016.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí kontrolu usnesení
z minulého jednání ZMP.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí stažení žádosti na
prodej pozemku p.č.1387/1 v k.ú. Potštát.

Slovo starosty
V Potštátě dne 28.3.2017
Vážení občané našeho městečka,
co se u nás děje nového?
Dobrá zpráva pro občany místní části Lipná. Po podpisu
smlouvy s firmou SWITELSKY stavební s.r.o., došlo k zahájení prací
na vodovodu pro Lipnou. Předpokládané ukončení i s kolaudací
je nutné stihnout do konce letošního roku. Práce začaly na přivaděči. Po získání dotací budeme pokračovat dál. Pro připojení
k hlavnímu řádu je nutná projektová dokumentace a stavební
povolení. Pro občany Lipné navrhuji řešit přípojky společně jedním projektantem a jedním povolením. Občané budou vyzváni
k závaznému přihlášení ke zhotovení společné projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení. Také bude nutno
řešit zplnomocnění osoby, která bude vyřízením určena. Počítám,
že projektová dokumentace na jedno připojení se bude pohybovat v cenové relaci cca od 2000,- do 4000,- dle výběrového řízení.
Dále v katastru Lipná bude podána žádost o dotace na zhotovení cesty středem lesa v délce cca 800m , který se nachází za velkou vrtulí. Složitě se dřevo vyváží a za skládkování na soukromých
pozemcích platíme nemalé částky. Do budoucna by byl touto cestou problém vyřešen.
V loňském roce bylo vysazeno 97.000 stromků v městských
lesích, v letošním roce počítáme s podobným počtem. Bude podána žádost o dotace na tyto sazenice i úpravu porostů.
Opětovně byla podána na dvou místech
žádost o dotace na rekonstrukci veřejného
osvětlení v místních částech Lipná, Kyžlířov,
Boškov.
Od občanů byly vzneseny dotazy, zda
bude možno získat od města Potštát za zvýhodněnou cenu kompostéry. Zájemci vyplňte dotazník přiložený do zpravodaje, který je
nutný k podání žádosti o dotace. V anketě
budou uvedeny bližší informace.
V nejbližší době očekáváme přidělení
nebo odmítnutí ostatních dotací již podaných žádostí, snad nám štěstí bude přát.
Z důvodu bezpečnější chůze po nových
chodnících na náměstí, byly schody opatřeny
před a za barevnou dlažbou. Normy toto sice
nepřikazují, ale již se staly dva úrazy.
Po letošní zimě opět dostaly naše místní
komunikace zabrat. V loňském roce opravená cesta v ulici Lesní je opět samá díra. Cesta

byla reklamována a v průběhu měsíce dubna bude opravena.
Rád bych začal s asfaltovými povrchy, ale před připravovanou
kanalizací to není rozumné.
Dále připravujeme studii na rekonstrukci fotbalového hřiště.
Studie bude zveřejněna na webových stránkách města Potštát
www.potstat.cz . Dotazy, připomínky a nápady prosím pište na
e-mail: potstat@cbox.cz do 18. 4. 2017, nebo podávejte osobně
na podatelně města Potštát, kde bude studie k nahlédnutí i v papírové podobě.
Z důvodu časové náročnosti funkce byl vyměněn velitel hasičské výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Potštát.
Jmenován do této funkce byl se souhlasem HZS Olomouckého
kraje Miloslav Hynčica mladší. Také děkuji všem starším i novým
dobrovolným hasičům za to, že pokračují v časově i kondičně
namáhavé činnosti. Nikdy nevíme, kdy budeme jejich záslužnou
činnost potřebovat u požáru, havárie nebo spadlého stromu.
Snad se nám pro ně co nejdřív podaří získat novou cisternovou
stříkačku.
Naše město se snažím propagovat a zviditelnit i v Českém
rozhlase. Poskytl jsem rozhovor nejen o žití v našem městě, ale
i o nelehkém soužití s vojenským prostorem Libavá, konkrétně
střelby a vývoz dřeva. Cesty v našem městě zatěžují přeložené
nákladní auta, nedodržují rychlost a tím i ohrožují osoby pohybující se po těchto komunikacích. Finance získané z těžby zůstávají v našem hlavním městě a na nás se zapomíná. Snažím se
komunikovat jak s ministerstvem obrany písemně, tak i ústně s přednostou vojenského
újezdu Libavá. Bohužel zatím bezvýsledně.
V měsíci březnu byl proveden audit
městského úřadu. Dopadli jsme nadmíru
úspěšně, za což chci tímto poděkovat všem
zaměstnancům městského úřadu.
Perlička na závěr, zúčastnil jsem se slavnostního vyhlášení vítězů soutěže „Společné zařízení roku 2016“ v Senátu parlamentu
České republiky ve Valdštejnském paláci.
Cesta z Padesáti Lánů na Michalov byla vyhodnocena na 3 místě. Cenu přebrala paní
Ing. Svatava Volková vedoucí pozemkového
úřadu Přerov. Jsem rád, že se o našem městečku mluví i na vyšších místech.
Přeji Vám příjemné jarní dny a krásné prožití velikonočních svátků.
Váš starosta
René Passinger
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Akce města

V sobotu 25. února se na zámku
v Potštátě tancovalo. Město pořádalo
již 25.Společenský ples. Celým večerem
nás prováděla, hudební skupina Kalej.
Tímto bychom jim chtěli poděkovat
za profesionální vystoupení. Taneční
parket se od samotného počátku plnil
tanečníky a tanečnicemi v krásných šatech. Celkem letošní ples hostil na 230
návštěvníků.
Doprovodný program plesu vyplnili
manželé Münsterovi se svým tanečním
vystoupením. V prvním vstupu jsme
mohli shlédnout standartní tance jako
např. waltz, tango aj.. Druhý vstup byl
svižnějšího swingového rázu.
Překvapením večera byl seniorský
pár z Drahotuš, který protancoval celý
ples. Všichni přítomní na nich mohli oči
nechat. Z jejich láskyplných pohledů
bylo vidět, že si tanec užívají a po právu
byli vyhlášeni nejlepším párem večera.

Odměnou pro ostatní byl pohled na jejich krásné sólo.
Plesalo se až do brzkých ranních hodin. Doufáme, že se ples návštěvníkům

líbil a příští rok na viděnou.
Město Potštát tímto děkuje všem
sponzorům a všem, kteří se podíleli na
organizaci tohoto plesu.

Po muzikálech Mama Mia a Děti ráje zavítali potštátští příznivci i na další muzikál a to Mýdlový princ. Tentokrát jsme si
udělali sobotní výlet (18.2.) ve 44 lidech do brněnského Bobycentra.
Po hodinu a půl dlouhé cestě autobusem jsme si koupili nějaké to kafíčko, vínečko, koláček či chlebíček a vyčkávali
na zaznění prvních tónů a příchodu herců na jeviště. Všichni
jsme si od prvních okamžiků pobrukovali známé hity Václava
Neckáře v podání Sagvana Tofi, Ivany Jirešové, Václava Kopty
a dalších nám známých i méně známých zpěváků a herců.
Muzikály se nám zalíbily a už teď se těšíme na další podzimní zájezd.

ve čtvrtek 9.3.2017 jsme měli
v knihovně tvořivé dopoledne. Přišly
děti z prvního stupně ZŠ. Nejprve se
dověděly, jak se papír vyrábí a pak si
vlastnoručně výrobu papíru vyzkoušely a výtvor si odnesly domů. Doufáme, že to bylo poučné i zábavné.
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V sobotu 11.3. se sál potštátského
zámku zaplnil pohádkovými, kouzelnými a různými filmovými bytostmi.
Pořádal se totiž dětský Maškarní karneval. Děti byly rozděleny do tří kategorií
podle věku. Při promenádě měli rodiče,
prarodiče, strýcové a tetičky důležitý
úkol a to ten, že museli vybrat nejkrásnější masky. Úkol to byl těžký, vybíralo
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se ze 46 masek. Odměna však čekala na
všechny.
Celým odpolednem nás provázely
dvě klauní slečny, které si pro děti připravily spoustu veselých a zábavných her,
bublinkové tancování a nakonec všechny masky odměnily nafukovacím balonkem ve tvaru různých zvířátek, srdce,
meče atd. Na základě úsměvů odcháze-

Duben 2017

jících návštěvníků věříme, že se karneval
líbil nejen dětem a my se moc těšíme na
příští rok.
Tímto velmi děkujeme rodičům za
práci, kterou si dali na výrobě masek
a neméně všem sponzorům, díky nim
jsme mohli zakoupit ceny a odměny pro
děti. Děkujeme také Hospůdce U hrocha
za zajištění dobrého občerstvení.
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Z naší školičky

Vždy jedenkrát za školní rok si s dětmi ve školce
připravíme Kloboukový den. Ten letošní připadl na 20.
ledna 2017 a musíme poděkovat všem rodičům, protože všichni školkáčci si své klobouky přinesli! A zábava
mohla začít povídáním o materiálech, ze kterých se klobouky vyrábějí, povídali jsme si o proměnách pokrývek
hlavy v historii i různých ročních dobách, nezapomněli jsme ani na bezpečnost (proč je důležité chránit se
např. cyklistickou či lyžařskou přilbou) a připomenuli
si i pokrývky hlavy s hádankami různých povoláních.
Zatancovali jsme si Kloboukový bál, hledali stejné barevné puntíky na papírové čepičce, házeli kovbojským
kloboukem do kruhu z lasa a kloboukové překážky nás
dovedly ke sladkým odměnám. Kloboukohraní se zábavou i poučením se dětem líbilo a všichni jsme měli
radost z dalšího pěkného dne v naší školce!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

Povídání o různých povoláních i motivační hry mají
malí i velcí v naší školce moc rádi. A aby nezůstávalo jen
u zábavy, poprosili jsme paní doktorku MUDr Karlu Hladíkovou, jestli by nepřišla popovídat školkáčkům o svém
zajímavém a důležitém povolání. Jsme moc rádi, že pozvání přijala a ve čtvrtek 2. února 2017 si pro děti připravila poučné vyprávění. A tak paní doktorka vysvětlila dětem, že se lékařů bát nemusí, že všem lidem pomáhají,
ukázala dětem spoustu lékařských nástrojů, dávala nám
hádanky o zdraví a povídala dětem, jak mají předcházet
nemoci a úrazům. Děkujeme za poučnou besedu i skřítka Bacílka, se kterým si děti ještě dlouho hrály!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

Z důvodu prevence úrazů nejmenších dětí
se v naší školce zaměřujeme na aktivity, které
mají školkáčkům vysvětlit základní pravidla
bezpečnosti, hygieny a seznamujeme je také
s pravidly řešení různých situací. Z tohoto podnětu jsme pro děti nově připravily projekt s názvem Bezpečná školička, který se snažíme průběžně zařazovat do témat vzdělávání. Čteme si
příběhy s poučením z knížky Policejní pohádky,
s veršovaným divadélkem odpovídají děti na
otázky, hledají řešení různých situací a učí se
předvídat nebezpečí. S novými pomůckami
rozeznáváme piktogramy , poznáváme čísla
Záchranného integrovaného systému a nezapomínáme na námětové hry. Máme velkou
radost, že se děti do těchto aktivit zapojují se
zájmem a zvládají i náročnější úkoly!
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V pátek 24. února 2017 se proměnila naše školka v pohádkovou říši ve
které si hrály víly se Spidermanem,
Anna a Elsa - princezny z Ledového království, mušketýr s čarodějkou, voják
s motýlkovou vílou a spoustou dalších
krásných masek. Ale jaký by to byl náš
karneval bez pohádky! Tu letošní začala vyprávět Plamínková víla, která byla

Číslo 2

z počátku zlá a chtěla svým ohněm
všem ubližovat. Ale na pomoc přispěchala víla Lesněnka s Muchomůrkou
a s pomocí dětí proměnily zlé síly na
ty hodné a vysvětlily Plamínkové víle,
že oheň může být i užitečný. A pak
všechny hodné víly pozvaly děti k soutěžení - chodili jsme lesní překážkovou
dráhou, třídili stejné obrazce, skládali

Na návštěvu do místní knihovny se vždy školkáčci velice těší a nejinak tomu bylo i 14. března 2017. Paní knihovnice Ladislava Maršálková
si pro nás opět připravila zajímavý program. V
letošním roce jsme si četli z knih o jaru i proměnách počasí a hlavním tématem byla zvířata a jejich mláďata. Po přečtení pohádky si děti prohlížely ilustrace v knihách, hrály si s plyšáky a paní
knihovnice pro děti upekla i pohoštění v podobě
ovocného koláče. Děti pozorně poslouchaly, odpovídaly na otázky a seznamovaly se s encyklopediemi, básněmi i příběhy. Největší překvapení
ale na nás čekalo v závěru besedy, kdy nám paní
Maršálková přivedla mládě beránka a děti si jej
mohly pohladit a z blízka prohlédnout! Ani se
nám nechtělo z knihovny odejít! Byl to opravdu
krásný a nevšední zážitek! Děti o něm ještě dlouho povídaly! Moc děkujeme za jarní překvapení!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová
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velké puzzle, hledali předměty podle
hmatu, závodili na chůdách a přiřazovali čarovné kytky podle barvy. Závěr
patřil pokladu a tak si každý našel své
lízátko a bonbon. Děkujeme Natálce
Paličkové a jejím rodičům za občerstvení pro děti - výborný ovocný salát!
Za MŠ Potštát zaslala
Martina Kuchařová

Duben 2017
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Z naší školy

V ponděl í 6.3. proběhla v naší tělocvičně tradiční předjarní sportovní soutěž, při které si přišli do tělocvičny změřit síly
malí i větší žáci. Jako obvykle na ně čekalo šest stanovišť. Letos
to byly tyto disciplíny:
Skok daleký z místa, překážkový běh, válení a běh s medicinbalem, přihrávky florbalovou hokejkou, sedy-lehy, skoky
přes švihadlo.
Výsledky:
1.kategorie ( 1.a 2.ročník):
• 1.místo- Jan Boldovják
• 2.místo- Natálie Sadílková
• 3.místo- Dagmar Krasňáková
2. kategorie ( 3.a 4.ročník):
• 1.místo- Markéta Skýpalová
• 2.místo- Zuzana Jeřábková
• 3.místo- Lucie Smýkalová
3. kategorie ( 5.a 6.ročník):
• 1.místo-Martin Jeřábek
• 2.místo- Václav Jahn
• 3.místo- Jakub Stískal
Absolutní vítězství patří Janu Boldovjákovi, který jako hlavní cenu obdržel poukaz do Sportissima v hodnotě 300,-. Ostatní vítězové dostali sladké odměny a ti, kterým se letos nedařilo
a jsou bez diplomu, se spokojili s drobnou sladkostí.

Zamyšlení na závěr:
Letos se této soutěže účastnilo pouze 19 žáků, z toho jen 2
z druhého stupně (Vašek Jahn a Jonáš Skřebský). Ještě předloni
byla účast 38 dětí, a to nemluvím o ještě nedávných ročnících,
kdy chodívalo pokaždé mezi 40-50 žáky. Všude se píše o tom, jak
je pohyb dětí v raném věku důležitý, o návrzích na zařazení třetí
hodiny tělocviku do rozvrhu, o dramaticky snižující se obratnosti dětí, o zvyšujícím se počtu úrazů na školách v důsledku tohoto. Vloni se dokonce ani neobsadil sportovní kroužek 2. stupně
pro nezájem ze strany žáků. Je to škoda, a také na učitele pak
dopadá jakási nechuť dělat pro své žáky něco navíc. Nebo by
bylo lepší tyto akce zařazovat dopoledne místo hlavních předmětů? Co myslíte? Asi by se toto řešení mnohým nezamlouvalo.
Poslední dobou je vůbec problém přitáhnout děti do jakékoliv odpolední aktivity, ať už se jedná o již zmíněný sportovní
kroužek, ale také například dopravní soutěž, při které se naposledy sešlo jen asi 12 dětí. Rovněž byl také problém naplnit šesti
žáky i letošní čtenářský klub. A to nemluvím o každoroční recitační a pěvecké soutěži, kam už pár let chodí jen minimum
žáků 2. stupně. Karate pro nezájem skončilo rovněž, stejně tak
florbal.
Zkrátka – počítače a jiná podobná technika hýbe bohužel
dětským světem a je zdaleka nadřazená jakémukoliv „hýbání
se“. A je i na rodičích, aby se ve svých dětech snažili probudit
i trochu odlišné zájmy. Odmalička. Opravdu nechápu, čím mohou youtubeři správným směrem formovat vaše děti. No- vlastně vím, budou se přece umět lépe vypořádat se všemi ústrky
v počítačových hrách. A to v jejich očích je extra důležité.
Mgr. Martina Hollasová

Z historie Potštátu

Po skončení studií se hraběnka Marie nevrátila ke svému otci, ale začala
pracovat jako sekundární lékařka v Rudolfově nemocnici ve Vídni. Sarajevský
atentát byl podnětem k započetí I. světové války. Mladá žena neváhala a přihlásila se jako lékařka na frontu i když
měla s císařem pánem nevyřízený účet
za svou nenaplněnou lásku. Řídila se
svým životním krédem „pomáhat trpícím lidem“ tak, jak to vlastně činila po
celý svůj život.
Pracovala jako lékařka na chirurgických odděleních, nejprve na srbské
frontě a posléze ve válečných lazare-

tech na východě. Tam poznala válečné
útrapy, bolest a smrt obyčejných lidí.
Rok 1917 ji zastihl v Itálii v Carvignanu
již jako vedoucí lékařku různých chirurgických oddělení. V roce 1918 dostala
za úkol se svým personálem zdravotních sester přepravit raněné vojáky
lazaretním vlakem ze Srbska přes Itálii
a Maďarsko do Vídně. Jugoslávci transport neustále zdržovali a pro množství
úmrtí na řádící španělskou chřipku, nebylo pro hraběnku Desfoures lehké její
transport dopravit bezpečně na místo
určení. Nakonec se to podařilo a transport se dostal bez úhony do Vídně. Za

svůj hrdinský čin obdržela jako jediná
žena řád France Josefa a k tomu příslušející řád Červeného kříže.
Skončila válka, Rakousko-Uhersko
se rozpadlo. V roce 1917 jí zemřel otec,
a rodinné poměry se tudíž podstatně
uklidnily. Proto se také nastěhovala na
Potštát za svým bratrem Zikmundem,
který tak jako ona zůstal svobodný
a žil se svou matkou Michaelou na potštátském zámku. Vedla mu domácnost
a otevřela si lékařskou praxi. Za své služby nebrala od prostých občanů žádné
peníze, a přesto se o všechny starala
s plnou obětavostí. Zikmund dal pro
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P
svou sestru postavit vilku v místě zaniklé tak zvané Skelné huti u Heřmánek,
kterou pak tato pronajímala Soklům
z Lipníka nad Bečvu pro letní rekreaci.
Je čestnou kmotrou zvonů v Horním
kostele, které byly vysvěceny L.P. 8. července 1923. Brat Zikmund zemřel 3. září
1936. Doktorka Desfoures Walderode
netušila, že nastává nová a bolestná
kapitola v jejím životě. Po smrti svého
bratra byla totiž pevně přesvědčena, že
velkostatkový komplex jí připadne jako
dědictví, když se v jejím případě jednalo o nejbližší příbuznou. Místo toho ji
však čekal odchod ze zámku i se svou
starou matkou.
Z české linie rodu se totiž o dědictví
přihlásil její bratranec Kuno Desfores

Inzerce
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Číslo 2
Walderode, jež své nároky na dědictví
uplatňoval na základě toho, že jde o tak
zvaný fideikomisní (dědí jen mužská
linie) velkostatek, jenž je přednostně
dědičný v mužské linii rodu, jak kdysi
stanovil Jan, svobodný pán Walderode,
když nabyl potštátské panství.
Marně lékařka Marie ve svých námitkách uváděla, že argument o fideikomisem je nicotný, když republika přece
šlechtické tituly a výsady zrušila. Její protesty Nejvyšší soud odmítl a dědictví přiřkl zmíněnému bratranci, který se posléze
stal přívržencem Henleina. Tak jí z celého
dědictví zůstala vzpomenutá vilka s několika domy, protože v tomto případě se
jednalo o nemovitost alodní (byla napsaná přímo na její osobu). Zámek tedy i se
svou starou matkou opustila a přechodné
bydliště nalezla na potštátské faře.

Duben 2017
Na celý nechutný spor doplatily cenné sbírky potštátského zámku, protože
bylo zapotřebí nemalé finanční částky
na zakoupení domu č. 31 na potštátském náměstí, kde se hodlala se sovu
matkou trvale usadit a provozovat lékařskou praxi. Proto prodala většinu
těchto sbírek Baťovu koncernu a pouze
menší část si ponechala ve vlastnictví. V
roce 1940 se pak stala potštátskou obvodní lékařkou, když dosavadní obvodní lékař Neubarer, který doplatil na norimberské rasové zákony, musel skončit
s lékařskou prací a zemřel nakonec
v Opavě, kdežto druhý lékař Kessler se
z Potštátu odstěhoval. Dne 29. července
1940 zemřela její matka Michaela, která
stejně jako Marie nebyla žádnou stoupenkyní nacismu.
Karel Šustek
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