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5/18Z/2016

zhotovitele akce ,,Rekonstrukce chodníků okolo
náměstí „v Potštátě, firmu: Presbeton Nova s.r.o.,
za cenu : 762 821, 51 Kč, vč. DPH. Pověřuje starosInformace ze zastupitelstva
tu města podpisem smlouvy.
6/18Z/2016 vyhlášení záměru na pronájem části pozemku
p.č. 1866, zahrada, výměra 50m2 cena 75,- Kč/rok.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7/18Z/2016 stažení tohoto bodu z programu jednání (Dohoda o užívání pozemků k lesní dopravě mezi Městem Potštát a panem Dočkalíkem).
Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
9/18Z/2016 výběr firmy na projektovou dokumentaci pro SP 1/18Z/2016 program, zapisovatele : Lucie Malinová, ověřovateEnergetické úspory objektu tělocvičny u MŠ a ZŠ
le : Petr Bureček, Kateřina Klabačková.
v Potštátě : ASA Expert, celková cena: 119 124,50
2/18Z/2016 rozšíření jednání ZMP o dva body : - Výběr firmy na
Kč, vč. DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
projektovou dokumentaci pro SP tělocvična ZŠ Po- 10/18Z/2016 odkoupení posilovacích strojů a nářadí od
tštát - Odkoupení posilovacích strojů a nářadí do
p. Martina Brázdy, do místní posilovny (Potštát).
místní posilovny
Celková cena: 25 000,- Kč. Pověřuje starostu pod3/18Z/2016 výběr zhotovitele na přípravu projektu pro propisem smlouvy.
gram MZE - vodovod Lipná. Vybrána firma GHC
Regio s.r.o. Olomouc, cena 181 500,- Kč, vč. DPH. Zastupitelstvo města Potštát ukládá
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8/18Z/2016 starostovi města projednání dohody se Statky
4/18Z/2016 výběr zhotovitele herních prvků - dětské hřiště
Potštát a.s. a p. Dočkalíkem o rozsahu ploch, kteKyžlířov : NEPO - Jiří Nedvěd, dle předložené nabídré město bude využívat pro skládkování vytěžeky. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ného dřeva.

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/19Z/2016 program 19. jednání ZMP, zapisovatele : Ladislava
Maršálková, ověřovatele : Petr Bureček, Libor Pernička.
2/19Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č.
455/1 díl B, k.ú. Kyžlířov , výměra 16 m2, zahrada,
cena 15,- Kč/m2.
3/19Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č.
455/1 díl A, k.ú. Kyžlířov , výměra 93 m2, zahrada,
cena 15,- Kč/m2.
4/19Z/2016 vyhlášení záměru na prodej částí pozemků p.č.
1387/1 díl A, cca 134 m2 a díl B, cca 123 m2 a p.č.
1461 díl A, cca 30 m2 , k.ú. Potštát, cena 25,- Kč/m2.
5/19Z/2016 OZV č. 1/2016 o místním poplatku za svoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
6/19Z/2016 dohodu o užívání pozemků k lesní dopravě s p. Dočkalíkem. Pozemek parc. č. 1750, k.ú. Lipná, výměra 3 000 m2, cena 5 000,- Kč/rok. Pověřuje starostu
podpisem dohody.
7/19Z/2016 dodatek č. 1 ke SoD, zak. č. 2016032, Sojka Antonín.
Cena se navyšuje o částku : 39 722,- Kč bez DPH.
Pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
8/19Z/2016 prodej 20,28 m3 dřeva dle aktuální ceny - sazby
pro stavebníky na území města Potštát p. Luboši
Maršálkovi, Kyžlířov 33.
10/19Z/2016 prodej části pozemku p.č. 845/3, k.ú. Boškov, výměra dle GP (cca 450m2), cena 35 Kč/m2 p. Stoimenovovové. Sepis a vklad hradí nabyvatel. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
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11/19Z/2016 prodej částí pozemků p.č. 49/3, k.ú. Kyžlířov, výměra 542 m2, cena 25 Kč/m2 a p.č. 58/3, k.ú. Kyžlířov, výměra 320 m2, cena 25,-Kč/m2, trvalý travní
porost, manželům Wágnerovým. Sepis a vklad
hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
12/19Z/2016 stažení bodu č. 13 z jednání ZMP. (prodej částí
pozemků p.č. 1897/1, k.ú. Kyžlířov, výměra 717
m2, cena 35 Kč/m2 a p.č. 1897/3, k.ú. Kyžlířov, výměra 143m2, cena 35 Kč/m2 p. Lukáši Bubelovi).
14/19Z/2016 prodej částí pozemků p.č. 1897/2, k.ú. Kyžlířov,
výměra 164 m2, cena 35 Kč/m2 p. Luboši Maršálkovi. Sepis a vklad hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15/19Z/2016 Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č.
49/10, k.ú. Kyžlířov , výměra 76m2, ostatní plocha,
cena 25,- Kč/m2.
16/19Z/2016 vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č.
1524, k.ú. Lipná, výměra cca 600 m2, ostatní komunikace , cena 25,- Kč/m2.
17/19Z/2016 vyhlášení záměru na prodej bytového domu
Potštát Bočkovo nám. 23 za cenu dle znaleckého
posudku : 1 700 000,- Kč.
18/19Z/2016 licenční smlouvu - Malované mapy, na pořízení
leteckých snímků města Potštát. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
19/19Z/2016 návrh na přijetí opatření k nápravě nedostatků
zjištěných při konrole výkonu samostatné působnosti města Potštát.
20/19Z/2016 dodatek smlouvy o dílo č. 19/16 - Rekonstrukce
chodníků okolo náměstí, v celkové výši 60 114,Kč, vč. DPH.
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Pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
21/19Z/2016 zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, zpracování a podání žádosti o dotace
na zřízení a vybavení sběrného dvora Potštát. Dále
schvaluje výběr zohotovitele : Ing. Radek Sušanka,
Cheb. Cena : 35 000,- Kč, bez DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje
9/19Z/2016 prodej 20,91 m3 dřeva dle aktuální ceny - sazby
pro stavebníky na území města Potštát p. Jiřímu
Maršálkovi, Potštát 171.
Zastupitelstvo města Potštát ukládá
13/19Z/2016 Ukládá starostovi projednat prodej části pozemku
p.č.1897/3 dle GP s vlastníky sousedních pozemků.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
děkuji všem, co se podíleli na uspořádání akce na ukončení prázdnin, místním
občanům, místním spolkům, zaměstnancům města a podnikatelům, kteří akci
podpořili nejen finančně, ale i svou účastí
např. na fotbalovém turnaji o pohár Města Potštát. Akce se vydařila. Výtěžek bude
společně s příspěvkem od SRPŠ a Města
Potštát použit na výstavbu altánu pro
venkovní vyučování na školní zahradě.
Na Potštátském náměstí došlo za podpory Olomouckého kraje k rekonstrukci
chodníků. Bylo vyhověno dotazům místních občanů, upravili jsme projektovou dokumentaci ke spokojenosti většiny (rozšíření vjezdu ke garážím, menší počet schodů,
osazení žlabu TBN). Vše co normy dovolily,
jsme provedli. Snad budete spokojeni.
V rámci revitalizace našeho města
došlo k vykácení břehu pod náměstím,

Akce města

Potštátský zpravodajj

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
či byly zamítnuty
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí zprávu o dohodě mezi městem, Statky Potštát a.s. a p. Dočkalíkem o
rozsahu ploch, které město bude využívat pro skládkování
vytěženého dřeva.
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí výsledky z
kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u města Potštát ze dne 27.7.2016.
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 6/2016 ve výši 335 890,- Kč na příjmech a výdajích dle předloženého návrhu.
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 7/2016 ve výši 245 450,- Kč na příjmech a výdajích dle předloženého návrhu.
• Zastupitelstvo města Potštát bere na vědomí vstoupení do
jednání s firmou Ecentre prostřednictvím p. Zwingera - zabezpečení odběru energií pro město Potštát formou elektronické aukce.

dojde k následnému osazení okrasnými
dřevinami.
U pekárny jsme cestujícím přidali novou zastávku k příjemnějšímu čekání i ve
špatném počasí.
V jednom z minulých zpravodajů jsem
Vás informoval o podání žádosti na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR
o dotace na hasičskou cisternu. Současná
je v havarijním stavu, a proto Vám s radostí
můžu oznámit, že dotace nám byla přiznána. Z 94 uchazečů podporovali prvních 30,
my jsme byli vybráni jako šestí s nejvyšší
možnou dotací 2.500.000,-Kč. Další finance se pokusíme získat přímo od HZS Olomouckého kraje.
Konečně se nám podařilo vypovědět
nevýhodnou smlouvu s ČEZ Energetické služby a.s., na dodávku elek. energie a
údržbu VO. Nyní můžeme vypsat výběrové
řízení na nového dodavatele elek. energie.
Ušetřené finance budou použity na rekonstrukci veřejného osvětlení nebo jeho doplnění.

Dne 8.9.2016 byla podána žádost
na Ministerstvo zemědělství na získání
dotace na vodovod Lipná. Také již probíhá výběrové řízení na dodavatele prací.
Snad se nám podaří splnit jeden z předvolebních cílů, a to zabezpečit pro všechny potštátské obce dostatek kvalitní pitné vody.
Také Vás chci informovat, že v měsíci
srpnu a září proběhly i několikadenní kontroly městského úřadu. První z Ministerstva
Vnitra na výkon samostatné působnosti
Města Potštát, druhá kontrola z Inspekce
Životního prostředí na hospodaření v našich lesích, třetí z krajského úřadu HZS na
kontrolu krizového plánu. Čtvrtá kontrola
na udání místního občana na hospodaření a ukládání bioodpadu z Životního
prostředí Hranice. Všechny tyto kontroly
dopadly pro město Potštát úspěšně. Jde
vidět, že naši práci odvádíme dobře!
Přeji Vám všem pohodový podzim
Váš starosta
René Passinger

Místní knihovna vyzývá

k podpoře charitativní akce
pro onkologicky nemocné děti.
Výrobky s vánoční tématikou se budou tvořit v knihovně
20.10.2016 od 14,00hod.
Do tohoto termínu můžete doručit i doma vytvořené výrobky
Děkujeme za podporu.
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Naše organizace Podané ruce –
osobní asistence vznikla v roce 2001,
letos tedy slavíme již 15. výročí. Působíme v Moravskoslezském, Olomouckém
a Zlínském kraji. Poskytujeme službu
osobní asistence pro lidi s omezenou
soběstačností (ta může být omezena věkem, onemocněním nebo postižením).
Více než stovka osobních asistentů a asistentek naší organizace pomáhá lidem
s věcmi, které by zvládali sami, kdyby
toho byli schopni (např. hygiena, stravování, chod domácnosti, doprovod k lékaři, do školy, za kulturou apod.). Klienti
díky jejich pomoci mohou zůstat v domácím prostředí, mohou se více zapojit
do běžného života, zůstat v kontaktu s
okolním prostředím. Službu poskytujeme až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,

Číslo 4

podle potřeby konkrétního klienta a
také podle aktuálních personálních a finančních možností naší organizace.
Pokud má někdo zájem o osobní asistenci, poskytneme mu nejprve veškeré
informace, které se službou souvisí, navštívíme klienta v místě, kde bude asistence probíhat, dohodneme cíle služby,
časový průběh a jiné podrobnosti. Službu osobní asistence je možné hradit z
příspěvku na péči.
Nakonec pár zajímavých čísel: Za
patnáct let pomohly Podané ruce téměř 1900 klientům. V posledních letech
máme ročně průměrně 350 klientů. Deseti klientům poskytujeme službu již
více než 13 let, z toho dvěma od počátku
existence naší organizace.
Další informace o naší činnosti a kon-

Zaří 2016

takty najdete na našich webových stránkách www.podaneruce.eu . Kontaktní
osoba – Bc. Kateřina Fajstlová, tel. 777
011 745.
Bc. Jana Marková

Taneční kurz „Na míru“
Městský úřad Potštát nabízí, v případě dostatečného počtu zájemců, taneční kurz.
Kurz je určen pro skupiny minimálně 10-ti párů, je postaven dle požadavků jednotlivých párů
a zaměřen na správné taneční techniky. Zájemci se mohou nahlásit na podatelně Městského úřadu
osobně nebo telefonicky na 581 624 275 a to nejpozději do 15. listopadu 2016. Neváhejte a pojďte
se připravit na následující plesovou sezónu!
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Přátelské posezení seniorů
Město Potštát
si dovoluje pozvat seniory,
kteří dovršili 65 let,
na přátelské posezení, které
se bude konat 11. listopadu 2016
od 14:00 hod. v sálu zámku.
Připraveno bude malé
občerstvení a kulturní program.

Ze spolků

V sobotu 10. září 2016 se uskutečnily „Podzimní závody mládeže v lovu ryb udicí“. Tuto akci uspořádal, společně s místní organizací Českého rybářského svazu Hranice, Spolek Rozvoj Potštátska na vodní nádrži Harta u Potštátu.
Do závodu se přihlásilo celkem 16 závodníků a z toho 4 dívky.
Je potěšující, že přijeli závodníci i ze vzdálenějších míst např. z Vítkova, Jezernice a dokonce jeden závodník až Ostravy. Při ranním
nástupu proběhlo seznámení s pravidly a organizací závodu. Pak
již hvizd píšťalky hlavního rozhodčího oznámil začátek závodu.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – hoši a dívky. Účastníci závodu také bojovali o čestné uznání za největší ulovenou rybu v
jednotlivých kategoriích. Dodržování pravidel kontrolovala a
měření úlovků prováděla komise rozhodčích složená z členů Českého rybářského svazu, místní organizace Hranice. Za Město Potštát se závodu zúčastnil Dominik Šištík, Nikola a Jan Hudečkovi a
Markéta Skýpalová.
V úvodu závodu byly záběry ryb pouze sporadické, a to z důvodu nezvykle velké aktivity na břehu a vysokého výskytu sinic,
nicméně pozdější taktizování jednotlivých závodníků začalo nést
ovoce. Mezi nejčastěji lovené ryby patřila plotice, cejn a samozřejmě také kapr. Po dvou a půl hodinách bylo ukončeno první kolo
závodu. Pro mladé závodníky byla připravena malá svačinka. Při
„taktické poradě“ se jednotliví závodníci rychle posilnili a poté
hurá zpět k vodě. Po dalších dvou a půl hodinách bylo rybářské
klání ukončeno.
No a jak to dopadlo?
Závodníkům se podařilo ulovit 97 kusů ryb v celkové délce
2187 cm. V kategorii dívek zvítězila nadějná začínající rybářka
Marie Šustková (Loučky u Oder) se ziskem 124 bodů za 3 ulovené
ryby. Ostatní dívky, jak se to někdy stává, nechytily ani šupinu, ale
i přesto byly odměněny za snahu a píli. V kategorii hoši se nejlépe
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umístil Jakub Kaniecký (Hranice) se 470 body za 24 ulovených
ryb. Místo druhé obsadil Maxmilián Blaheta (Vítkov) se 445 body
za 25 ulovených ryb a na místě třetím skončil Matěj Hošák (Hranice) se 274 body za 7 ulovených ryb. Cenu za největší ulovenou
rybu si v této kategorii převzal Jiří Šustek (Loučky u Oder) za ulovení kapra o délce 51 cm. Předseda Spolku Rozvoj Potštátska
Zbyněk Klvaňa na závěr předal krásný pohár absolutnímu vítězi
závodu, kterým se stal Jakub Kaniecký (Hranice).
Po předání hodnotných cen, které byly pořízeny částečně z
příspěvku poskytnutého Olomouckým krajem, za což patří Olomouckému kraji velký dík, se všichni rozloučili bouřlivým rybářským pozdravem „Petrův zdar“. S tím se účastníci závodu rozešli
bohatší o nové zážitky a zkušenosti. Spokojeni odcházeli i vedoucí jednotlivých rybářských kroužků, že jejich svěřenci nezklamali.
Místo poděkování:
Všichni pořadatelé, kteří se na zdaru této pěkné akce podíleli,
si odnášejí příjemný hřejivý pocit, že umožnili dětem a mládeži
aktivně strávit příjemný den v krásné přírodě.
Za pořadatele Ing. Miroslav Pazlar
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Z naší školy
Vážení občané.
Dovolte mi, i když trochu opožděně, přivítat naši mládež v
novém školním roce. Doufáme, že si všichni odpočinuli a nabrali
nových sil, aby se mohli se ctí popasovat s obtížnými úkoly, které
na ně čekají. A to platí i pro nás učitele - vyrovnat se s novinkami
ve vzdělávacím procesu - inkluzí, plnit šablony projektu - ať je to

V sobotu 27. 8. 2016 jsme se všichni
probudili do slunečného, možná až moc
teplého dne. Děti i dospělí se v tento den
odpoledne přišli na místní hřiště rozloučit s prázdninami, ale také se společně sejít po svých dovolených, přátelsky si popovídat, sdělit si dojmy z letních měsíců.
Město Potštát, Hospůdka u Hrocha,
TJ Sokol Potštát oddíl kopané, SDH Potštát, Rozvoj Potštátska, ZŠ a MŠ Potštát
a další dobrovolníci zorganizovali tuto
úžasnou akci na ukončení prázdnin
nejen pro děti, ale i pro širokou „do-

čtenářský klub, klub logických her, přípravy na vyučování, doučování apod. A abychom o tom něco věděli, tak také navštívit
mnoho kurzů a seminářů. A i přesto jsme si našli čas na spoustu
dalších aktivit pro děti. Tak tedy jen doufejme, že nový školní rok
bude zajímavější, bohatší na dovednosti, vědomosti, znalosti a
aktivity, a že všichni všechno zvládnou.
Mgr. Alena Cvešperová

spěláckou“ veřejnost. Na fotbalovém
hřišti byl připraven pro naše nejmenší
skákací hrad, velké děti mohly střílet ze
vzduchovky a všichni zájemci si mohli
vyzkoušet pohled z koňského hřbetu. V
neposlední řadě bylo nachystáno v areálu hřiště mnoho soutěží, po jejichž absolvování děti získávaly spoustu sladkostí i
jiných drobných dárků.
V průběhu odpoledne probíhalo zároveň fotbalové utkání jednotlivých mužstev za ohromného povzbuzování přihlížejících fanoušků.

Po vyčerpávajícím sportovním a hracím odpoledni byla v 18,00hodin zahájena diskotéka pro děti i dospělé za doprovodu hudby Karla Cahy. Celý den jsme se
také mohli dobře najíst a napít (grilované
prasátko, makrely, steaky a jiné dobrotky,
alkoholické i nealkoholické míchané nápoje, orosené pivečko …).
Po domluvě se všemi zúčastněnými
složkami bylo rozhodnuto, že výtěžek z
celé akce bude věnován na dofinancování dřevěného altánu pro ZŠ a MŠ Potštát,
který bude instalován v prostorách školní
zahrady. Všem sponzorům, všem organizátorům a lidem, kteří se na velmi zdařilé
sobotní akci podíleli, patří velký dík.
A nyní pár čísel:
Dobrovolné vstupné
Sponzoři - Cvešper Roman
Lév Vítězslav
Pokorná Romana
Rozvoj Potštátska
Vydělané peníze
Hroch
Míchané nápoje
Makrely, steaky
Kýty na grilu
Hot dogy, bramboráčky
Náklady
Čistý výdělek

6 900,-Kč
2000,-Kč
2000,-Kč
1000,-Kč
1000,-Kč
17 040,2 000,-Kč
5 460,-Kč
2 000,-Kč
2 200,-Kč
10 990,-Kč
30 610,-Kč

Za Radu školy ZŠ a MŠ Potštát
a za všechny zúčastněné na této akci
Mgr. Hana Kelnarová

Dne 9. 9. 2016 se na naší škole konal již tradiční Den prevence. Cílem tohoto dne bylo osvěžit žákům znalosti v oblasti
prevence (požární ochrana,1. pomoc, chování v mimořádných
situacích, BESIP, třídění odpadů).
Pro žáky prvního stupně si jejich třídní učitelky program připravily jednotlivě s ohledem na věk a znalosti o daných tématech.

V dopoledních hodinách žáci 1. stupně shlédli DVD zaměřené na téma požární ochrany, co má obsahovat evakuační zavazadlo, jak volat tísňové linky a jejich telefonní čísla, jak se chránit
v zamořeném prostředí, poplašná hlášení – siréna, jak se chovat
v případě nálezu neznámého předmětu (taška na veřejném
prostranství apod.)
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Ve třídách i venku zpracovávali úkoly s preventivní tematikou, vyzkoušeli si poskytnutí 1. pomoci kamarádovi při bezvědomí, zlomenině, popálení apod., připomněli si telefonní čísla
150, 155, 158. Věnovali se třídění odpadů – barvy jednotlivých
kontejnerů. Žáci také řešili situace týkající se předcházení úrazů
a možnosti sám být v nebezpečné situaci.( př. cizí člověk klepe
na dveře našeho bytu, chůze po kolejích, najdu injekční stříkačku na pískovišti apod.),diskutovali o způsobu správného řešení
takových situací .
Žáci 6. – 9. ročníku strávili dopoledne společně. Během prvních dvou vyučovacích hodin zhlédli výuková DVD s tématy:
Záchrana tonoucího, Evakuační zavazadlo, Varovné signály, Závislosti, Plasty. Tyto znalosti budou testem ověřeny v hodinách
občanské výchovy.

Zaří 2016

Zbytek dopoledne vyplnili žáci se svými učiteli plánovanou vycházkou na Michalenku. Cestou se zastavovali na stanovištích, kde každá třída předvedla své téma. Žáci šesté třídy
si připravili téma třídění odpadů a recyklace elektroodpadu.
Žáci sedmé třídy přednesli ostatním dopravní výchovu – chování chodce v silničním provozu, dopravní značky, povinné
vybavení kola. Osmáci se věnovali chování za mimořádných
událostí a požární ochraně a nakonec žáci devátého ročníku
zpracovali téma první pomoci s praktickými ukázkami (zlomeniny, stabilizovaná poloha, krvácení, resuscitace). Den prevence se vydařil a všichni žáci měli možnost si připomenout, jak se
zachovat v situacích ohrožujících život svůj nebo jiné osoby.
Mgr. Alena Otáhalová,
Mgr. Taťána Parmová

Potštát v proměnách času

Vážení čtenáři
Před dvěma lety jsem publikoval vzpomínky na potštátskou hraběnku Marii Defur Walderode. Byly publikovány v pěti pokračování v novinách Hranický týden a měly mezi čtenáři úspěch. Škoda jen, že Hranický týden má málo odběratelů na Potštátě. Chci
tento dluh napravit a předkládám Vám tyto vzpomínky na stránkách Potštátského zpravodaje.
Ne každý měl to štěstí poznat v dětství skutečnou paní hraběnku. Já a mí vrstevníci, co vyrůstali na Potštátě, jsme to štěstí
měli. „Naše paní hraběnka“, jak jsme jí říkali, byla Maria Desfoures Walderode, která vykonávala lékařskou praxi coby obvodní lékařka v místě svého bydliště, na Potštátě. Ten kdo nemusel
používat jejich služeb, jí vídával sedět na lavičce pod sousoším
kalvárie na náměstí, uprostřed svých sedmi maltézských psíků
s mašlemi na krku s podivně pro nás znějícími jmény. Nelly,
Puky, Mery atd., žádný Broček, Rek, Rigoš, Asta či Rita, jak jsme
byli zvyklí u našich vesnických voříšků.
Stalo se, e jsem si v potoku ošklivě rozřízl palec u nohy. Maminka rozhodla, že musíme navštívit
paní doktorku. Už vstup do čekárny
byl pro každého zážitek. Dvě barokní skříně zasklené broušenými sky
skrývaly starobylý porcelán. Na zdech
visely zarámované fotografie a malby
psů a koček, zřejmě zvířat, které měla
paní hraběnka v minulosti.
Usadili jsme e na zprohýbané židle a čekali, až na nás přijde řada. Mnozí lidé ji měli za zlé, že když někdo přišel s poraněným psem, či kočkou, tak
měl přednost. Zřejmě paní hraběnka
souhlasila s výrokem Bernarda Schwa:
„Čím více jsem poznal lidi, tím více
mám rád svého psa“. Vešli jsme do
ordinace, která naprosto postrádala
zámecké ovzduší čekárny. Vyzařovala z ní strohost, kterou zdůrazňovala
bílá barva vitrín s lékařskými nástroji
a kelímky s mastmi a pilulkami, neboť
tehdá byl lékař zároveň lékárníkem.
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Paní hraběnka se krátce pozdravila s maminkou se slovy: „A
co ten váš pořád pije?“ „Pořád, pořád,“ odpověděla maminka.
„Ten již lepší nebude.“ Načež mi paní hraběnka ránu vyčistila,
zaspala nějakým žlutým práškem a chodidlo mi převázala se
slovy: „Kájo, Kájo! Ty jsi ten fšifak, co střílí ty ftáčky! To se nedělá!“ Musel jsem jí slíbit, že ze vzduchovky, kterou jsem dostal k
narozeninám, budu střílet jen do terče. Což jsem jí slíbil, neboť
jsem se nemohl dočkat, až paní doktorka sáhne do skříně, vytáhne dózičku, o které se povídalo mezi dětmi, co navštívili ordinaci, že obsahuje bonbony v té době nevídané, a to rumové
pralinky. Což se také stalo. Paní hraběnka mi podala pralinku
se slovy: „Poslouchej maminku a nezapomeň, cos mi slíbil.“
Slib jsem nějaký čas držel, ale
posléze zvítězila má lovecká vášeň
a vrabčáci se stali pro mne opět lovnou zvěří, a já, když jsem měl potkat
paní hraběnku, tak jsem se jí vyhnul
velkým obloukem, neboť mě hryzalo
svědomí.
Můj spolužák Ivan Studený nevím,
jak přišel na to, že prý paní hraběnka
se časně ráno sama chodí koupat na
místní Lesní koupaliště. Nevěřil jsem
tomu, neboť jsem si nedovedl představit starou paní, jak plave. Rozhodli
jsme se, že se sami přesvědčíme. Byl
červenec a my měli prázdniny, a tak
jsme jednoho časného rána leželi v
živém plotě, který lemoval bazén, a
pozorovali klidnou hladinu prázdného koupaliště. Čekali jsme na paní
hraběnku. Netrvalo dlouho a zaslechli

Září 2016
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jsme přijíždějící auto. Byla to Tatra 57. Tehdá bylo zvykem, že
lékaři jezdili za pacienty v tatrovkách a faráži na mše v okolních
vesnicích v pragovkách.
Paní hraběnce bylo v té době přes sedmdesát let a byla
nejstarší řidičkou daleko v širokém okolí, tak tuto tradici ctila
a měla tatrovku.
Zaslechli jsme bouchnutí dveří, a po chvíli se objevila
paní hraběnka a s kabelou zamířila k šatnám, kde si jednu
z nich otevřela vlastním klíčem. Po deseti minutách dveře
kabiny se otevřely a vyšla paní hraběnka v koupacím úboru.
Měli jsme co dělat, abychom nevyprskli smíchy. Tělo jí obepínalo triko od kolenou až po krk. Na koupacím úboru byly našit různé volány. Šedivé vlasy měla stočené do drdolu, který
zakrývala velká koupací čepice. Vzpřímená postava sestoupila po kolena do vody, a bez nějakého otužování se ponořila
do chladné vody. Dva metry od břehu, kdy ji koukala z vody
jen hlava, se ji ruce v pravidelném tempu pohybovaly před
tělem. Nohy nebylo vidět a paní hraběnka stála na místě a
my viděli poprvé v životě, jak někdo šlape vodu. Rozhostilo se ticho, které přerušoval jen zpěv ptáků. Po čtvrt hodině
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vystoupila paní hraběnka po těch samých schůdcích z vody,
převlékla se v kabince a odjela.
Poslední dětská vzpomínka se týká Velikonoc. Chodili jsme
na šmigrust s kamarády obyčejně ve dvojicích či trojicích. Chodili jsme po domech s pytlíky v ruce, kde jsme ukládali vajíčka,
případně cukroví. Již jsme měli všechno běhané, pytlíky byly
naplněné, když někoho z nás napadlo, že bychom měli navštívit paní hraběnku. Neznali jsme případ, že by k ní někdo zašel.
Tak jsme se srdcem v krku stoupali po schodech ke dveřím
jejího bytu. Po zaklepání nám otevřela hospodyně paní hraběnky. Vpustila nás do předsíně, nechala se vyšmigrustovat.
Hluk námi způsobený přilákal paní hraběnku, která se objevila
ve dveřích pokoje se slovy: „Kdopak to přišel na návštěvu.“ My
jsme ji tatary spíše hladili, než šlehali, takový jsme z ní měli respekt.
Omluvila se nám, že nemá vajíčka a dala nám papírovou
pětikorunu, což byla tehdá hodinová mzda kvalifikovaného
dělníka. Škoda, že jsem si ji nenechal na památku na „naší paní
hraběnku“.
Karel Šustek

Zajímavosti
Gratulujeme paní Krškové k získání ocenění a děkujeme za příkladnou prezentaci města. Přejeme pevné zdraví a spoustu dalších certifikátů a ocenění.
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