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autobusové zastávky u ZŠ a MŠ Potštát: PRESBETON Nova s.r.o.,
Cena : 419 529,00 Kč vč. DPH. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje
3/25Z/2017 poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát pro Linku
bezpečí ve výši 7 500,- Kč.

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/25Z/2017 Program 25. jednání ZMP :
1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZMP
3. Smlouva o poskytnutí dotace na 22. Slavnosti města Potštát
4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát pro
Linku bezpečí
5. Memorandum o spolupráci mezi městem Potštát a Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR
6. Přijetí dotace z Olomouckého kraje na obnovu kulturních
památek.
7. Přijetí dotace od firmy ELDACO.
8. Smlouva o dílo na zpracování studie vytápění objektu zámku a MŠ a ZŠ.
9. Rozpočtové opatření č. 5/2017.
10. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Potštát za rok 2016
11. Schválení účetní závěrky Města Potštát za rok 2016
12. Diskuze
13. Závěr
zapisovatele : paní Malinová, ověřovatele zápisu : p. Libor Pernička, paní Kateřina Klabačková.
Rozšíření programu jednání o dva body:
- dofinancování realizace akce nad rámec poskytnuté dotace
VO Boškov, Kyžlířov, Lipná, z rozpočtu města.
- výběr zhotovitele realizace díla : chodníky u ZŠ a MŠ Potštát
2/25Z/2017 přijetí dotace na 22. Slavnosti města Potštát ve výši 25
000,- Kč od Olomouckého kraje. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
4/25Z/2017 Memorandum o spolupráci mezi městem Potštát a Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Pověřuje starostu podpisem memoranda.
5/25Z/2017 přijetí dotace z Olomouckého kraje na obnovu kulturních památek - Obnova fasád zámku Potštát ve výši 500 000,- Kč.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/25Z/2017 přijetí daru od firmy ELDACO ve výši 5 000,- Kč. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
7/25Z/2017 zpracování studie na vytápění objektu zámku, a ZŠ a
MŠ Potštát. Zpracovatel ETEM ENERGO s.r.o. Hranice. Cena 34
300,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo.
8/25Z/2017 a) účetní závěrku ZŠ a MŠ Potštát , okres Přerov, příspěvková organizace, za rok 2016. b) záporný výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov, ve výši - 46 108,83 Kč.
Záporný výsledek uhradí příspěvková organizace kladným výsledkem hospodaření v následujícím účetním období.
9/25Z/2017 účetní závěrku Města Potštát za rok 2016 a převod výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 8 670 934,41 Kč na účet
432.
10/25Z/2017 dofinancování realizace akce nad rámec poskytnuté
dotace, VO Boškov, Kyžlířov, Lipná, z rozpočtu města.
11/25Z/2017 zhotovitele realizace díla : Výstavba chodníku a plochy
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Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí, že zpráva o kontrole usnesení z 24. jednání ZMP bude přednesena na příštím jednání ZMP.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017 ve výši 208 222, 16 Kč na straně příjmů i výdajů dle
předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/26Z/2017 program 26. jednání ZMP :
1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů
zápisu.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZMP.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2017
4. Smlouva o dílo č. 117 200, energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ v Potštátě
5. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 527/4, k.ú. Lipná,
LV 109 u KÚ Hranice, výměra 613 m2, ostatní plocha, cena
45 ,- Kč/m2
6. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 95, k.ú. Boškov,
LV 96 u KÚ Hranice, výměra 1358 m2, ostatní plocha, cena
45 ,- Kč/m2 p.č. 91/1, k.ú. Boškov, LV 96 u KÚ Hranice, výměra 459 m2, trvalý travnatý porost, cena 45 ,- Kč/m2 část pozemku p.č. 845/8, k.ú. Boškov, LV 96 u KÚ Hranice, výměra
7955 m2, ostatní plocha, cena 45 ,- Kč/m2
7. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 845/8, k.ú.
Boškov, výměra 686 m2, LV č. 96 u KÚ Hranice, Cena 926,Kč/rok.
8. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 1455, k.ú.
Potštát, výměra 548 m2, LV č. 280 u KÚ Hranice, Cena 1918,Kč/rok.
9. Prodej pozemku parc. č. 1712, k.ú. Lipná, výměra 402 m2,cena 10,-Kč/m2, p. Judr. Vratislavu Dočkalíkovi.
10. Prodej pozemku parc. č. 814, k.ú. Potštát, výměra 8 121 m2,cena 70,-Kč/m2 Pila Potštát s.r.o..
11. Dodatek smlouvy č.1.. Potštát - Lipná , vodovod“
12. Výběr zhotovitele díla Rekonstrukce Lesní cesty Lipná
13. Výběr zhotovitele realizace díla : Veřejné osvětlení v obcích
Kyžlířov, Boškov a Lipná
14. Výběr zhotovitele projektové dokumentace : Kanalizace a
ČOV Potštát.
Rozšiřující body jednání :
15. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/
OPR/1974/2017-OPRM
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16. Přijetí dotace z fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji v roce 2017
z dotačního titulu č. 2 : výstavba a dostavba vodovodu pro
veřejnou potřebu a úpravu vod, ve výši 2 200 000,- Kč, stavba
: Potštát - Lipná vodovod.
17. Smlouva s firmou WISS Czech s.r.o., Halenkovice 10, 763 63
Halenkovice, na pořízení hmotné movité věci - cisternová
automobilová stříkačka CAS 20 4000/240 S2R na podvozku
Scania P 440 4x4 CP 28, cena : 5 094 900,- Kč bez DPH.
18. Diskuze
19. Závěr
zapisovatele : p. Ladislava Maršálková, ověřovatele zápisu : Libor
Pernička, Petr Bureček
2/26Z/2017 smlouvu o dílo č. 117 200, Energetické úspory objektu
tělocvičny u ZŠ v Potštátě. Zhotovitel díla: THERM spol. s.r.o., Ostrava. Cena celkem : 5 725 502,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
3/26Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 527/4, k.ú.
Lipná, LV 109 u KÚ Hranice, výměra 613 m2, ostatní plocha, cena
45,- Kč/m2 . Cena za vzrostlé stromy dle místního šetření.
4/26Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 95, k.ú. Boškov, LV 96 u KÚ Hranice, výměra 1358 m2, ostatní plocha, cena
45,- Kč/m2 , p.č. 91/1, k.ú. Boškov, LV 96 u KÚ Hranice, výměra 459
m2, trvalý travnatý porost, cena 45,- Kč/m2 , část pozemku p.č.
845/8, k.ú. Boškov, LV 96 u KÚ Hranice, výměra 7955 m2, ostatní
plocha, cena 45,- Kč/m2.
5/26Z/2017 vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č.
845/8, k.ú. Boškov, výměra 686 m2, LV č. 96 u KÚ Hranice. Cena :
926,- Kč/rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu.
6/26Z/2017 vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č.
1455, k.ú. Potštát, výměra 95 m2, LV č. 280 u KÚ Hranice, Cena
333,- Kč/rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu.
7/26Z/2017 prodej pozemku parc. č. 1712, k.ú. Lipná, LV 109, výměra
402 m2, orná půda, cena 10,- Kč/m2, p. JUDr. Vratislavu Dočkalíkovi, nar. 29.5.1941, trvale bytem: Petřivalského 2744/6, Přerov. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis a vklad hradí nabyvatel.
8/26Z/2017 prodej pozemku parc. č. 814/1 k.ú. Potštát, LV 280 KÚ
Hranice, výměra 8 121 m2, cena 70,- Kč/m2. Kupující Pila Potštát
s.r.o. IČO: 27793974. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Sepis
a vklad hradí nabyvatel. Podmínky prodeje uvedené ve smlouvě:
- pozemek nebude prodán třetí osobě po dobu 10-ti let
- zahájení výstavby průmyslových objektů určených k podnikání do 5-ti let
Konečné znění smluvních podmínek bude upraveno KS.

Slovo starosty
V Potštátě dne 24.7.2017
Vážení spoluobčané,
děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na průběhu 22. Potštátských
slavnostech, i když nám počasí moc nepřálo. Snad se i tak líbily.
Poděkování si zaslouží i dobrovolní hasiči a občani z Lipné a
Kyžlířova za uspořádání dětského dne, který byl ukončen večerní zábavou. Kyžlířovským dobrovolným hasičům chci popřát k 70. výročí
založení SDH. Děkuji za záslužnou a obětavou činnost v místní části
Kyžlířov a přeji co nejméně požárů a zásahů.
Všem rodičům, kteří se zapojili do ankety týkající se naší školy,

Potštátský zpravodajj

9/26Z/2017 dodatek smlouvy č. 1 ,,Potštát - Lipná , vodovod“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.. Změna celkové výše nákladů
na: 9 855 877,12 Kč. Pověřuje starostu podpisem dodatku.
10/26Z/2017 výběr zhotovitele díla Rekonstrukce Lesní cesty Lipná. Zhotovitel : VAST TERCIA spol.s.r.o., cena díla celkem 3 717
164,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
11/26Z/2017 výběr zhotovitele díla „Veřejné osvětlení v obcích
Kyžlířov, Boškov a Lipná“. Zhotovitel : firma Sojka Antonín, Hluzov 70, IČO: 65923782. Cena celkem : 1 197 193,50 Kč včetně
DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12/26Z/2017 výběr zhotovitele projektové dokumentace : „Kanalizace a ČOV Potštát“. Zhotovitel : AQOL s.r.o., Tovární 1059/41
Olomouc. Cena celkem : 1 451 018 bez DPH. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
13/26Z/2017 smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/
OPR/1974/2017-OPRM. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
14/26Z/2017 přijetí dotace z fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji v roce
2017 z dotačního titulu č. 2 : výstavba a dostavba vodovodu pro
veřejnou potřebu a úpravu vod, ve výši 2 200 000,- Kč, stavba :
Potštát - Lipná vodovod. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15/26Z/2017 smlouvu s firmou WISS Czech s.r.o., Halenkovice 10,
763 63 Halenkovice, na pořízení hmotné movité věci - cisternová automobilová stříkačka CAS 20 4000/240 S2R na podvozku
Scania P 440 4x4 CP 28, cena : 5 094 900,- Kč 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.
Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 ve výši 37 198,00 Kč, na straně příjmů i výdajů dle
předloženého návrhu.

děkuji za vyplnění a připomínky. Na
dalších stranách zpravodaje se dovíte
vyhodnocení.
Zahájili jsme práce na rekonstrukci
chodníků před školou. Prosím občany o
zvýšenou opatrnost v této lokalitě.
Dále byly zahájeny stavební práce
na objektu tělocvičny a učeben, (zateplení fasády, výměna oken a střešní krytiny).
V Kyžlířově bylo nainstalováno nové
dětské hřiště. Ať slouží!
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Na vodovodu Lipná probíhají dokončovací práce. Informace o
připojení k vodovodu naleznete na dalších stranách tohoto zpravodaje nebo na stavebním úřadě Potštát. Potěšující zpráva pro
nás všechny je, že se povedlo získat k předchozí dotaci od MZE
2.700.000,-Kč dalších 2.200.000,-Kč od Olomouckého kraje.
Podařila se nám opravit cesta za Padesáti lány od odpočívadla
směrem k lesu na Boškov. Nyní se opravuje místní komunikace v ulici Pod svahem a za spodním kostelem. Vím, že rozbitých cest a uliček
je spoustu, ale časem se na všechny dostane.
Boškovskou vyhlídku jsme vylepšili o schůdné dubové schody
a zastřešené posezení. Doporučuji na výlet pro pěší i kolaře. Připravujeme pro Vás další vyhlídku s posezením u Kyžlířovského vysílače.
Tyto vyhlídky vznikají za minimálních finančních nákladů, jako projev díků stavebních firem působících na našem katastru.
Tak jako jiná města a obce, musí i město Potštát vyřešit odvádění
a čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou. V současné
době není způsob likvidace odpadních vod uspokojivý. Splašky jsou
buď zachytávány v žumpách, které je potřeba pravidelně vyvážet a
toto vyvážení dokladovat nebo jsou prováděny přes septiky, z nichž
jsou přepadem svedeny buď do stávající kanalizace, nebo přímo do
vodního toku. K čištění odpadních vod (až na drobné výjimky v podobě domovních čistíren) před jejich vypouštěním do vodních toků vůbec nedochází. Tomuto stavu odpovídá i stav vodních toků (znečištění, zápach), který je patrný zejména ve srážkově slabších částech roku.
Tento stav již však není nadále udržitelný. Vodoprávní úřad, tedy
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, povolil ponechat současný stav pouze na základě výjimky plat-

Informace z obce

Zastupitelstvo města Potštát se na svém zasedání dne
20.04.2017 usnesením bod 10/24Z/2017 usneslo vydat na základě
ustanovení § 18,odst.3 zákona č. 455/1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11, odst.1, § 84 odst.3 a § 102 odst.4 ve spojení
s odst.2 písm. d) zákona č 128/2000 Sb., o obcích ) obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů , tuto 6, č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů, toto nařízení :
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né do 31.12.2019. Z tohoto důvodu muselo město Potštát přistoupit
k řešení kanalizační otázky. V roce 2015 nechalo zpracovat studii,
která měla za úkol navrhnout technicky a ekonomicky optimální
způsob odkanalizování a čištění odpadních vod ve všech místních
částech. Na základě závěrů této studie padlo rozhodnutí, zahájit přípravné práce na výstavbu splaškové gravitační kanalizace v Potštátě
a Kovářově, která bude ukončena novou čistírnou odpadních vod.
Zastupitelstvo schválilo zpracovatele projektové dokumentace
na tuto stavbu, kterým je olomoucká společnost AQOL s.r.o. v zastoupení Ing. Lukášem Zimmermannem.
Tato společnost zahájí práce prováděním geodetického zaměření Potštátu a Kovářova, které bude probíhat od poloviny srpna
do poloviny září tohoto roku. Na konci září pak budou provedeny
geologické průzkumné práce v trase jednotlivých stok a v místě založení objektu čistírny. Tímto bych chtěl požádat všechny obyvatele
Potštátu a Kovářova o vstřícnost a povolení vstupu geodetů na své
pozemky, pokud o to budou požádáni. Prosím občany o vzájemnou komunikaci a ochotu při jednání s těmito pracovníky, pomůže
to rychlejší realizaci projektu. Děkuji.
O dalším postupu projekčních prací a podrobnostech týkajících
se samotného odkanalizování Vás budeme dále informovat.
Dále Vás chci informovat, že geodetické práce budou provádět:
• Potštát - Libor Pohořelský, DS+GEO projekt, Kosmonautů 3,
789 01 Zábřeh
• Kovářov - Ing. Petr Rataj, Skelný kopec 1652, 753 01 Hranice
• Inženýrsko geologický průzkum bude provádět - RNDr. Pavel Vavrda, Schweitzerova 28, 779 00 Olomouc
Přeji krásné a pohodové léto.
Váš starosta René Passinger

které jsou provozovány fyzickými osobami či osobami či zástupci
právnických osob obchůzkou jednotlivých domů, bytů, objektů
sloužících k rekreaci či veřejně přístupných míst nebo při postávání
na veřejně přístupných místech.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území města Potštát je podomní a pochůzkový prodej zakázán. 1)Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1
Předmět
Předmětem tohoto nařízení města (dále jen ,,nařízení“) je stanoČl. 4
vit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnunařízení nevstahuje
tím podle zvláštního zákona1 na území města Potštát jsou zakázány.
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování sluÚčelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění žeb mimo provozovnu při slavnostech ,sportovních , kulturních
veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel města Potštát.
nebo jiných podobných akcích, v místě a čase konání těchto akcí.
Dále se toto nařízení nevztahuje na prodej v pojízdné prodejně a
Čl. 2
na ohlášené očkování domácích zvířat.
Vymezení pojmů
Podomním a pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto naříČl. 5
zení rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez
Závěrečná ustanovení
předchozí objednávky , případně i pouhá nabídka zboží či služeb,
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje
podle zvláštních právních předpisů.
1 Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
vyhlášení.
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Vysvětlení postupu, jakým bude v Lipné
probíhat stavba přípojek:
1. Již v měsíci červnu vás navštívil projektant, který projednal způsob napojení
vašeho domu na vodovodní řad. Projednali jste trasu vodovodní přípojky
od napojení na vodovodní řad, kde
bude hlavní uzávěr přípojky a místo
ukončení přípojky, kde bude vedení
napojeno na váš stávající rozvod vody
v domě. Místo napojení by mělo být
umístěno v prostoru, který umožní
přístup pro pravidelnou výměnu vodoměru a je zabezpečen proti mrazu. V
případě, že v napojované nemovitosti
není uvedený prostor, je nutné na pozemku vlastníka domu umístit vodoměrnou šachtu, která musí mít předepsané parametry, tj. 120 x 80 cm nebo
průměr 120 cm, a minimální hloubku
130 cm. Podrobnější informace o zakoupení vhodné typizované šachty
vám poskytnou ve společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
2. Celá vodovodní přípojka, vedená od
hlavního uzávěru, umístěného na vodovodním řadu (ten je součástí tohoto
řadu), až po napojení na váš rozvod
vody, bude majetkem vlastníka napo-
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3.

4.

5.

6.

jovaného domu. Výjimkou je fakturační
vodoměr, který je ve vlastnictví provozovatele vodovodu a bude v pravidelném intervalu, výměnným způsobem,
cejchován.
Po zpracování projektu požádá vlastník domu samostatně stavební úřad o
povolení přípojky. Je dohodnuto s projektantem, že doručí jednotlivé projekty
na stavební úřad, kde budou nachystány formuláře pro žádosti a formuláře
objednávky na provedení přípojky pro
společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
Stavební úřad na Potštátě vydá formou
územního souhlasu (správní poplatek
500,- Kč), nejpozději do 30 dnů, povolení k realizaci přípojky.
Po vyplnění objednávky, na zhotovení
části přípojky, pro společnost VaK Přerov, a.s., provede tato společnost napojení na řad pomocí navrtávacího pasu s
uzávěrem a po dohodě i s polyetylénovou hadicí. Práci a materiál, bez navrtávacího pasu, hradí vlastník přípojky.
Vlastník přípojky si zajistí (svépomocí
nebo dodavatelem) výkopové práce,
včetně uložení a obsypání PE hadice
pískem. Dále zajistí prostor v domě pro
montáž vodoměrné soupravy, případně
umístí na vlastním pozemku vodoměrnou šachtu, dle projektové dokumenta-
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ce.
7. Dále vlastník přípojky předá po dokončení stavby společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov, a.s., geodetické
zaměření vodovodní přípojky, dle skutečného provedení stavby. Tato společnost bude zajišťovat provoz a opravy
veřejně přístupných částí přípojek,
proto potřebuje mít přesné zdokumentování všech částí vodovodní sítě
ve vlastní správě.
8. Voda do vodovodní přípojky bude napuštěna až po provedení všech výše
uvedených úkonech a zprovoznění
vodovodního řadu, tj. jeho předání
provozovateli a vydání kolaudačního
souhlasu na vodovodní řad stavebním
úřadem.
9. Vlastník napojené nemovitosti uzavře
smlouvu, ve které budou stanoveny
podmínky mezi dodavatelem a odběratelem vody.
10. Jakékoli další informace o vodovodních
přípojkách v Lipné vám poskytnou na
Stavebním úřadě Potštát, Zámecká 1,
Igor Šomský, tel: 581 694 025.
11. Informace o napojení na vodovod a o
smluvním vztahu s provozovatelem vodovodu vám poskytnou na pracovišti
společnosti Vodovody a kanalizace, a.s.
Sady Čs. Legií 462, 753 01 Hranice, pan
Janíčko, tel: 581 601 729.

Akce města

Letošní slavnosti se počasím moc nevydařily. Celý pátek i
sobotu propršelo. Ale nic to neměnilo na skvělé náladě občanů, kteří se přišli podívat na připravený program.
Slavnosti jsme zahájili páteční mší svatou za občany Potštátu a přilehlých částí. Podvečer patřil skupině Kroky Michala
Davida, která nám zazpívala v doprovodu své hezké tanečnice ty nejznámější hity českého zpěváka Michala Davida. Po
vystoupení následovala až do brzkých ranních hodin diskotéka, kterou nás provázel DJ Petr.
V sobotu jsme jako tradičně začínali Dny otevřených dveří
v naší Základní škole a Mateřské škole. V zámeckých prostorách byla pro Vás otevřena stálá expozice historie Potštátska.
Dále zde návštěvníci mohli shlédnout výstavu panenek v háčkovaných šatech, kterou nám zapůjčily paní Simona Mecerodová a Kateřina Citová. Další výstavu v podobě nástěnných
fotografií nám zapůjčil pan Jindřich Machala. Výstava má název Zapomenuté hřbitovy Libavska. V poslední místnosti naší
expozice máme umístěnu výstavu obrazů našeho občana
pana Stanislava Petráka. Všechny výstavy je možno shlédnout
do konce srpna.
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Přivítali jsme naše nejmenší občánky a zároveň se také
rozloučili s vycházejícími žáky základní školy. A bylo 13:00,
pan starosta oficiálně zahájil slavnosti a mohl začít hlavní program. Jako první se nám představila skupina Lene, která nám
ukázala, že se na kolečkových bruslích nemusí jen jezdit, ale
dá se i tančit. Nesmělo chybět vystoupení našich nejmenších
dětí z MŠ a větších a zkušenějších ze ZŠ. Parta L.E.A.D Parkour
nám předvedla mnoho typů přeskoků přes překážky a vyzvali
i odvážné dobrovolníky z publika.
Místní talentovaní občané Michal Brázda, Pavel Vojtek a
Nikola Huňová si pro nás nacvičili pár známých písniček a taneční skupina Nailah nám předvedla své břišní tance. Starší
občané jistě uvítali vystoupení Cimbálové muziky Tolar z Ostravy. Všechny určitě zaujal energický koncert rockové skupiny
Arrhythmia, která nám na smyčcové nástroje a bubny zahrála
spoustu známých i méně známých písní.
Odpoledne se přehouplo k večeru a nás čekala perlička
dne. Všichni netrpělivě očekávali začátek koncertu české známé skupiny Reflexy. Ve dvacet hodin to vše vypuklo. Skupina
začala svou asi nejznámější písničkou Sluneční a parket se pomalu začínal plnit, jak těmi co si chtěli zatančit tak i těmi co si
jen pobrukovali známé písně. Koncert trval asi 90 minut a na
podiu Reflexy vystřídala hranická skupina Domeza, která nás
prováděla večerem až do ranních hodin.
Jako doprovodný program bylo pro děti připraveno malování na obličej a pro muže všech věkových kategorií prohlídka Dakar auta. Nesměly chybět ani pouťové atrakce a prodejní
stánky.
Město Potštát tímto děkuje všem za zdárný průběh slavností. Již teď si Vás dovolujeme pozvat na příští slavnosti, které se budou konat 15.-17.6.2018 při příležitosti 700 let založení města Potštát.
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Školní rok utekl jako voda a děti z první třídy
by už měly znát celou abecedu , tak jsme to ve
čtvrtek 22.6.2017 v knihovně prověřili. Po přivítání jsem prověřila jednoho po druhém, jací jsou
čtenáři. Některé děti byly trošku překvapené,
některé měly trému, ale nakonec to dokonale
zvládly. Po kratičké zkoušce čtení se podepsaly
do kroniky , dostaly pamětní list, knížku pro prvňáčka a malé dárečky. Vytvořily si výkres s počátečním písmenem svého jména.
Před odchodem si ještě smlsly na muffinách
a fruku .
Maršálková Ladislava
knihovnice

Z naší školičky
Letošní červen byl v naší školce pestrý na
nové a netradiční aktivity, ale také na již osvědčené akce. Oslavili jsme Dětský den v tělocvičně,
vyhodnotili výsledky sportovní olympiády a přihlášené děti zdárně absolvovaly plavecký kurz.
V tělocvičně školy jsme navštívili planetárium s
programem Polaris a netradiční formou poznávali Vesmír. Zavítal za námi projekt Zdravá 5, kdy
děti rozeznávaly zdravé a nezdravé potraviny a
ochutnávaly různé druhy ovoce a zeleniny. S projektem Od zrníčka k bochníku poznávaly obilí a
jeho význam pro člověka. Sledovaly jeho cestu z
pole, až k výrobě pečiva a hlavně si samy těsto na
chléb připravily a po upečení také ochutnaly. Byl
výborný a děti si jej s chutí přidávaly! Výlet do Hluboček u Olomouce se dětem líbil a den v přírodě
s plněním úkolů jsme si všichni užili. Následovalo
hledání pokladu Lesního skřítka, opékání se soutěžemi pro děti a rodiče a také spaní předškoláků
ve školce. Malošci se radovali při hrátkách s vodou a velikáni si sami vytvářeli ilustrace knihy a
vymýšleli příběhy při aktivitách v rámci programu
Rozhýbej si jazýček. Všichni společně jsme se pak
radovali z pozorování zvířátek na dvorečku a jako
překvapení děti pozorovaly a hladily agamu.
Závěr školního roku však byl ve znamení loučení a to nejen s předškoláky, kterým přejeme
úspěšné vykročení do první třídy, ale hlavně jsme
se velice neradi loučili s naší milou chůvou paní
Alžbětou Jahnovou, které tímto děkujeme za péči
o nejmenší děti!
Velice děkujeme také všem, kteří v uplynulém
školním roce podporovali naši školku a pomáhali
nám vytvořit krásné prostředí pro školkáčky. Přeme Vám všem krásné prázdniny a těšíme se na
další společné chvíle strávené s Vámi v naší školce.
Kolektiv MŠ

7

P
Potštátský zpravodaj

Číslo 4

Z naší školy

V pátek 2. června jela 3. a 4.třída na školní výlet do Přerova. Pro některé byl zážitek
už jen to, že jsme jeli vlakem. Ale to nejlepší mělo teprve přijít. V Muzeu Komenského
nás už čekali, neboť jsme byli objednaní na
90 minutový program Den s archeologem.
Moc jsme se těšili, nevěděli jsme totiž přesně, co nás čeká, ani paní učitelka! Nejprve
jsme si osvěžili poznatky z vlastivědy a povídali si o pravěku, byli jsme poučeni, jak a
čím se provádí archeologický výzkum a ani
jsme netušili, že i my se opravdu na chvíli
staneme malými archeology. Podařilo se
nám „vyhrabat“ pravé úlomky vzácných
kamenů, pazourků i keramiky. Dále jsme
si mohli potěžkat 5 000 let staré zbytky
motyky, sekyrky, pěstního klínu a jiných
nástrojů, očichat sušené maso i vzácné
bylinky, rovněž patřící k pravěkému životu. Nakonec přišlo to nejlepší- setkali jsme
se s opravdovým archeologem- panem
Zdeňkem Schenkem, který uměl o své práci moc zajímavě vyprávět. Netušil, odkud
jsme, a když nám řekl, že před dvěma lety
zkoumal okolí hradu Puchart, kde našel se
svým kolegou středověké zbytky keramických a kovových předmětů ze 14. století,
prozradili jsme mu teprve, že jsme z Potštátu. No a úplně nejlepší zážitek nás čekal
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poté, co nám pan archeolog půjčil pravý
profesionální detektor kovu a my jsme
mohli hledat …Nacházeli jsme se totiž v
podzámčí. Pan Schenk nám ukázal, kde je
schovaná mince a každý si ji mohl „najít“.
Jaké však bylo naše i jeho překvapení, když
jsme toho později našli mnohem víc: starou nábojnici, obrovskou matku, kus železa, ale hlavně vzácnou minci z roku 1921!
Hned nám bylo vysvětleno, že tato mince
hned poputuje do muzea a že si ji opravdu
nemůžeme ponechat.
Samozřejmě jsme nemohli nejít aspoň
na hodinku do krásného parku Michalov
a také jsme se stihli osvěžit v kašně na náměstí. K výletu ale také patří velké utrácení
za cokoliv, a i toho jsme si náramně užili.
Zbylo nám jen pár drobných.
Byl to super výlet!
Mgr. Martina Hollasová
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Ze spolků

Již 2. ročník této kulturní události určené dětem proběhl v sobotu 22. července
na místním dětském hřišti. Letošní akce
byla spojena se 70. výročím založení sboru
dobrovolných hasičů Kyžlířov, kteří ji také
pořádají.
To, že lze připravit a uskutečnit i takto
velkou událost na vesnici o bezmála 150ti
obyvatelích dokazuje, že tento spolek hasičů je schopen konkurovat i menším měs-

tům. Celkovou odezvou je hlavně návštěvnost, která byla tento rok opravdu veliká. V
doprovodu rodičů, prarodičů a příbuzných
dorazilo přes 80 dětí z přilehlých, ale i vzdálenějších obcí. Byl připraven velmi bohatý
program pro malé, ale i velké děti. Nechyběla střelba ze vzduchovky, lukostřelba,
rybolov nebo vědomostní hra v poznávání zvířat. Po splnění těchto disciplín byly
rozdány bohaté odměny pro všechny děti

Jak to taky bývá, a nejen v pohádkách, sešla se v sobotu 27.
května na břehu rybníka Dolní Heřmánky ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá parta nadšených dospěláků – pořadatelů. Účelem jejich setkání nebylo nic menšího než uspořádání, již
tradičního POHÁRU MLÁDEŽE V LOVU RYB UDICÍ u příležitosti
nadcházejícího dne dětí. Dlouholetá spolupráce Vojenských lesů
a statků s. p., divize Lipník nad Bečvou a Českého rybářského svazu z. s., místní organizace Hranice se zúročila i letos.

Nádherně modrá obloha, předzvěst nadcházejícího krásného dne přivítala u prezence na břehu chovného rybníka Dolní
Heřmánky 29 nadšených, k vítězství odhodlaných mladých rybářů. Aby si hoši nemysleli, že rybařina je jen mužskou záležitostí přihlásilo se do závodu i pět dívek a některé dokonce mládencům vytřely zrak. Ale nepředbíhejme. Po nástupu závodníků,
seznámení se s pravidly a organizací závodu bylo zahájeno
první kolo. Ryby na sebe nenechaly dlouho čekat a tak již po

formou mnoha sladkostí, pamětní medaile a nafukovacího balónku s názvem akce.
Po celou dobu se také mohly děti svést na
koních, o které byl obrovský zájem. Jako
zakončení programu pro děti následovala
vodní pěna, kterou si všichni v tomto horkém letním počasí naplno užili.
Dalším překvapením pro všechny
účastníky bylo předvedení požárního útoku v podání ,,těch nejlepších z nás“, kteří
předvedli skutečný výjezd z hasičské zbrojnice až k ohnisku požáru, který měli uhasit.
V podvečerních hodinách zahrála k poslechu a tanci dechová hudba Partutovjanka,
která byla až do pozdních večerních hodin
krásným zakončením celé události.
Závěrem chci jménem SDH Kyžlířov
poděkovat městu Potštát za výpomoc při
organizování dětského dne a za zapůjčení
prostředků k tomu určených. Dále děkujeme hasičským sborům Potštát a Hranice
za předvedení hasičské techniky a všem
sponzorům za Vaše dary, díky kterým
může být tato kulturní akce určená dětem
takto bohatou a pestrou.
Jan Hudec
velitel SDH

chvíli první šťastlivci úspěšně předávali své úlovky rozhodčím
k měření (za každý cm byl jeden bod). Po dvou a půl hodinách
závodu byla vyhlášena půlhodinová přestávka, ve které bylo
pro závodníky připraveno občerstvení. Každý dostal také tašku
s upomínkovými předměty a sladkostmi, které věnovaly Vojenské lesy a statky. Posíleni se mladí rybáři pustili opět do závodu.
Taktizováním se snažili vylepšit svou bilanci z prvního kola. Ve
druhém kole všichni spoléhali, že se aktivita záběrů ryb zlepší.
Opak byl, ale pravdou. Když po dvou hodinách zazněl hvizd
píšťalky hlavního rozhodčího, který ukončil závody, bylo to pro
některé závodníky doslova vysvobození. Komise rozhodčích se
sesedla ke sčítání výsledků.
Závodníci byli podle větu rozděleni do dvou kategorií – mladší 6 až 12 let, starší 13 až do 16 let. Ceny do závodu byly pořízeny z
finančních prostředků Českého rybářského svazu a Vojenské lesy
a statky věnovaly poháry a medaile pro vítěze jednotlivých kategorií a také nádherný pohár pro absolutního vítěze.
Po sečtení výsledků došlo konečně k vyhlášení výsledků. Celkem bylo uloveno „pouze“ 125 kusů ryb o celkové délce 22,86 m,
což znamená, že průměrně na každého závodníka připadlo 4,3
kusu. Jak to tak bývá s pověstným rybářským štěstím, deseti rybářům se nepodařilo ulovit ani rybičku, odměněni byli alespoň
za snahu.
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V mladší kategorii obsadil 1. místo – Matěj Pála s 446 body,
2. místo – Tomáš Matějka s 317 body a 3. místo – Radim Biza
se 189 body. Za největší ulovenou rybu v této kategorii si odnesl
cenu již zmiňovaný Tomáš Matějka za ulovení cejna velkého o délce 40 cm. Ve starší kategorii se na prvním místě umístila Kamila
Bartošová se 208 body, druhé místo obsadil Roman Čížek se 171
body a na místě třetím se umístil Šimon Tibhanzl se 125 body.
Největší rybu, ve starší kategorii, cejna 33 cm ulovil Roman Čížek.
Na závěr předal ředitel závodu pan Lukáš Kovár za Vojenské
lesy a statky s. p., divize Lipník nad Bečvou pohár absolutnímu vítězi a tím se stal teprve osmiletý Matěj Pála.
Hlavní rozhodčí úplně na závěr poděkoval všem závodníkům
za bezproblémový průběh závodu a všem pořadatelům za pomoc při uspořádání vydařené akce.
Po sborovém pozdravu „Petrův zdar“ se všichni začali pomalu
rozcházet.
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Z historie Potštátu

Konec druhé světové války, který přinesl osvobození Potštátu a jeho návrat do
republiky, přinesl pro německé obyvatelstvo neblahé následky. Až na pár předválečných sociálních demokratů – antifašistů a těch, kteří prokázali českého předka,
museli všichni do odsunu. Výjimku ještě
měly německé ženy, co si vzaly české
chlapce, kteří přišli na Potštát, ty získaly
československé občanství. Zbytek Němců musel do odsunu. Majetek jim veškerý
propadl ve prospěch československého
státu. S sebou si mohli vzít na osobu šedesát kilo osobního majetku, bez žádných
cenností. Ty ponejvíce zakopali nebo jinak
ukryli, neboť si mysleli, že do dvou let se
vrátí. Jak trpce se mýlili. Majetek, ten se dá
oželet, ale ztráta prostředí, kde pobývaly
generace předků po 400 let, to se těžko
přenáší přes srdce.
Odsun proběhl ve třech vlnách. Ta poslední byla na podzim roku 1946. Potštát
začali dosídlovat noví čeští občané z celé
republiky, ponejvíce z Valašska, ale také
Češi z ciziny: Rumunska, Jugoslávie a Volyně. Našli se i takoví, co se přijeli jen obohatit. Zabrali statek a po nějakém týdnu jej s
nábytkem a dobytkem opustili a vrátili se
zpátky, odkud přišli. Byli to zlatokopové,
kterých se najde v každé době dost.
Osvobození mělo pro oba příslušníky
rodu Desfoures-Walderode rozdílné následky. Velkostatkáři Kunovi, legačnímu
radovi ve výslužbě, který zjevně s nacismem sympatizoval, byl velkostatek i se
zámkem na základě Benešových dekretů zkonfiskován a někdejší vlastník byl z
Potštátu odsunut. Naproti tomu Marie
Desfoures Walderode obdržela zpět československé státní občanství, dům č. 31
na náměstí jí byl ponechán a nadále vykonávala funkci potštátské obvodní lékařky.
Zřízení vojenského výcvikového prostoru
Libavá ji ovšem připravilo o nemovitosti
ve Skelné Huti, kde bylo všechno podrobeno demolici a srovnáno se zemí.
Noví osídlenci Potštátu a Potštátska
si brzy na paní doktorku-šlechtičnu zvykli. Záhy ji poznali jako osobu nezměrné
obětavosti, velmi dobrou diagnostičku
a vůbec jim nevadilo, že některé návštěvy u nemocných konala za doprovodu

svých oblíbených maltézských psíků. Třeba uvést, že s úrazy si mnohdy poradila
sama, protože si jako někdejší vojenská
lékařka osvojila nemalou chirurgickou
praxi.
Ještě jednou zkusila lidskou zlobu na
konci padesátých let. V duchu hesla „Kdo
nejde s námi, jde proti nám“ padlo na ni
podezření, že ve svém domě ukrývá cenné předměty po odsunutých osobách.
To vyústilo v domovní prohlídku a k šetření okresní prokuratury v Hranicích. Celá
věc skončila nakonec trapným fiaskem
a ostudou, protože jasně prokázala, že
cennosti patří do jejího osobního majetku, takže šetření muselo být zastaveno. V
březnu roku 1958 odchází paní hraběnka
do důchodu. Ve svých 78 letech končí
svou lékařskou praxi v Potštátě.
Až nápadně důstojným způsobem se
s ní jak MNV a SPZO na Potštátě rozloučily. Fotografie z této akce se ještě dlouho
vyskytovaly ve vývěsních skříňkách MNV,
což s výše uváděnou akcí prokuratury
dosti divně kontrastuje. Důchodová léta
prožívala v kruhu svých společnic a přátel,
k nimž patřili starousedlíci doktor práv Till,
rodina Slámova z Potštátu, Mildnerova z
Boňkova či pěstounka Anna Chramostová z mateřské školy v Potštátě (mimochodem má nejoblíbenější teta v mém
předškolním věku), farář P. Bělík a také
příbuzná Pia Bokůvková z Bokůvky, která
se ubytovala u rodiny Čechovy.
Smrt ji zastihla 13. března 1963 v
bytě jejího domu a jako příčinu smrti
uvedl její nástupce ve funkci obvodního
lékaře, doktor Jan Přikryl, celkové kornatění tepen, zvláště tepen srdečních.
K pohřbu došlo 16. března 1963. Konal
se z jejího domu a následně z farního
kostela sv. Bartoloměje. Po zádušních
bohoslužbách vyšel smuteční průvod na
hřbitov a rakev byla uložena do rodinné
hrobky, kterou dal kdysi zřídit její otec.
Pohřeb se konal přes neobyčejně tuhou
zimu za velké účasti obyvatel Potštátu a
širokého okolí. Projev zástupce OÚNZ,
to bylo samé bla… bla… Tajemník MNV
ji hodnotil kladně s tím, že jí poděkoval
za veškerou práci, kterou zesnulá pro
nemocné vykonala. V projevu faráře p.

Bělíka, který jistě netušil, že zesnulou
přežije o pouhých osm měsíců, byla
vzpomenuta jako lidumilka. Vzpomněl,
že za předmnichovské republiky hmotně podpořila v Potštátě vznikající české
školství, neboť zastávala názor, že děti
českých rodičů mají práva na vzdělání v
rodné řeči.
Zajímavé bylo, že při projevech se
hovořilo pouze o paní doktorce, ani slovem nepadla zmínka o jejím šlechtickém
původu. Strašák třídního boje byl i při
pohřbu. Pro komunisty to byl třídní nepřítel, pro nás, obyčejné lidi, to byla paní
hraběnka. K pohřbu je třeba poznamenat, že se ho z příbuzenstva zúčastnila
Pia Bokůvková, zástupce příbuzné rodiny
Hrubých z Jelení. Synovec a adoptivní syn
Karel Desfoures Walderode se dostavil doslova na poslední chvíli a z pohřbu ihned
odjel zpět do Vídně. V rodinné hrobce je
tedy pochována doktorka Desfoures Walderode spolu s otcem, matkou a bratrem.
Hrobka je umístěna při vchodu na potštátský hřbitov, je zdobena rodovým znakem a v blízkosti se nalézá pomníček žel
vandalsky poškozený, který je věnován
jejím předčasně zesnulým sourozencům.
„Postůj poutníče a vzdej poctu ženě, která
byla šlechtična nejen původem, ale celým
svým životem“.
Karel Šustek
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