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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Potštát schvaluje
1/27Z/2017 program :
1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZMP.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát pro neziskovou organizaci Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.
5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát pro
Oblastní charitu Přerov.
6. Výběr zhotovitele díla : ZUŠ Potštát - výměna oken a vchodových dveří - I. etapa.
7. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1749, k.ú. Potštát, výměra165 m2, LV č. 280 u KÚ Hranice, Cena 70,- Kč/m2,
stavební pozemek.
8. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 11/8, k.ú. Boškov, výměra 372 m2, LV č. 96 u KÚ Hranice, Cena 55,-Kč/m2,
stavební pozemek.
9. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č.659/8, k.ú. Potštát, výměra 1146 m2, LV č.280 u KÚ Hranice, Cena 124,-Kč/
m2+ DPH, stavební pozemek.
10. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1735, k.ú.
Kovářov, výměra 3202 m2, LV č. 82 u KÚ Hranice,cena 10,-Kč/
m2, zemědělský pozemek.
11. Vyhlášení záměru na prodej pozemků parc. č. 1758, k.ú. Kovářov, výměra 1643 m2 a parc. č. 1734, k.ú. Kovářov, výměra
2153 m2 oba na LV č. 82 u KÚ Hranice, Cena 10,- Kč/m2, zemědělské pozemky.
12. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1716, k.ú. Potštát, výměra 87 m2, LV č. 280 u KÚ Hranice, Cena 70,- Kč/m2,
stavební pozemek.
13. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1718, k.ú. Potštát, výměra 22 m2, LV č. 280 u KÚ Hranice, Cena 70,- Kč/m2,
stavební pozemek.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
14. Schválení prodeje pozemku parc. č. 95, výměra 1358 m2, k.ú.
Boškov a 91/1, výměra 459 m2, k.ú. Boškov,LV 96 u KÚ Hranice, cena 45,-Kč/m2, stavební pozemek.
15. Rozpočtové opatření č. 7/2017
16. Rozpočtové opatření č. 8/2017
17. Diskuze
18. Závěr
a rozšiřující body jednání :
- Schválení odkoupení pozemku 495/11 k.ú. Lipná, cena
55 615,- Kč
- Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
provozně souvisejících vodovodů - mezi městem Potštát a
VaK Přerov a.s.
- Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 117 200 s firmou THERM
v důsledku zaokrouhlování - konkrétně 18,- Kč
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- Uzavření smlouvy o dílo na autobusovou čekárnu u školy
zapisovatele: p. Maršálková, ověřovatelé zápisu : Miroslav Pazlar, Libor Pernička.
2/27Z/2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje pro období
od 1.1.2018 do 31.12.2019. Pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
5/27Z/2017 zhotovitele díla „ZUŠ Potštát - výměna oken a vchodových dveří - I. etapa“ : ROFIS s.r.o., Kysucké Nové Mesto. Celková cena 349 000,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
8/27Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č.659/8,
k.ú. Potštát, výměra 1146 m2, LV č.280 u KÚ Hranice, Cena 124,Kč/m2 + DPH.
11/27Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1716,
k.ú. Potštát, výměra 87 m2, LV č. 280 u KÚ Hranice, Cena 70,- Kč/
m2, plocha k zastavění.
12/27Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1718,
k.ú. Potštát, výměra 22 m2, LV č.280 u KÚ Hranice, Cena 70,- Kč/
m2, plocha k zastavění.
13/27Z/2017 prodej pozemku parc. č. 95, ostatní plocha,výměra
1358 m2, LV 96 u KÚ v Hranicích, k.ú. Boškov, cena : 45,-Kč/m2
a pozemku parc.č. 91/1,trvalý travnatý porost, výměra 459 m2,
LV 96 u KÚ v Hranicích, k.ú. Boškov, cena : 45,-Kč/m2 Kč, paní
Evě Kašlíkové, nar. 16.8.1965, bytem Bystročice 48. Sepis a vklad
hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
14/27Z/2017 odkoupení pozemku 495/1 k.ú. Lipná městem Potštát, cena 55 615,- Kč. Pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
15/27Z/2017 dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících vodovodů - mezi městem Potštát a VaK Přerov, a.s. Předmětem dohody je závazek VaK Přerov,
a.s. k předání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v
jeho valstnictví do vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Potštát, podle podmínek ujednaných v předložené
dohodě.
16/27Z/2017 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 117 200 s firmou
THERM. Celková konečná cena : 6 927 839,- Kč s DPH. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
17/27Z/2017 smlouvu o dílo na autobusovou čekárnu u školy s
firmou : Vendula Kyščiaková Zámečnictví. Cena celkem : 120
879,- Kč vč. DPH. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Potštát neschvaluje
3/27Z/2017 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát
pro neziskovou organizaci Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.
7/27Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 11/8, k.ú.
Potštát, výměra 372 m2, LV č. 96 u KÚ Hranice, Cena 55,-Kč/m2.
9/27Z/2017 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č.
1735, k.ú. Kovářov, výměra 3202 m2, LV č. 82 u KÚ Hranice.
10/27Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemků parc. č. 1758,
k.ú. Kovářov, výměra 1643 m2 a parc. č. 1734, k.ú. Kovářov, výměra 2153 m2 oba na LV č. 82 u KÚ Hranice, Cena 10,- Kč/m2.
Zastupitelstvo města Potštát zamítá
4/27Z/2017 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Potštát
pro Oblastní charitu Přerov ve výši 1600,- Kč. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
6/27Z/2017 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1749,
k.ú. Potštát, výměra 165 m2, LV č. 280 u KÚ Hranice, Cena 70,Kč/m2.
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Slovo starosty
V Potštátě dne 25.9.2017
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 putovní pohár Města Potštát.
Akce se vydařila. Výtěžek bude věnován našim dětem v Základní a
Mateřské škole a část bude použita na uskutečnění této akce v následujících letech.
V Lipné, Kyžlířově i Boškově byla dokončena výměna veřejného
osvětlení za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v
částce 603 890,- Kč. S tím souvisí méně nákladná údržba a menší
spotřeba elek. energie.
Za podpory Olomouckého kraje, který nám přispěl částkou 2.200
000,- Kč a Ministerstva zemědělství, které přispělo částkou 2.747
000,- Kč, byl úspěšně dokončen a zkolaudován vodovod Lipná. Občané se již postupně připojují k hlavnímu vodovodnímu řádu. K připojení je nutný územní souhlas od stavebního úřadu Potštát. Správní
poplatek je 250,- Kč. Projektová dokumentace je k vyzvednutí taktéž

Akce města

Potštátský zpravodajj

na stavebním úřadě za 2 100,- Kč. Veškeré podrobnější informace o připojení
získáte na tel. čísle 581 694 025.
V letošním roce znovu podáme žádost o dotace na podporované bydlení.
Snad budeme úspěšnější.
Došlo k opětovnému výběrovému
řízení na okna v ZUŠ. Oproti prvnímu
kolu, kdy byla cenová nabídka přemrštěná, se v druhém kole snížila o 500
000,- Kč. Předpokládaná výměna oken
druhého patra by měla proběhnout do konce letošního roku.
Pokračuji v jednání o odkoupení budovy bývalé úpravny vody
u vodní nádrže Harta. Již se podařilo vyjednat přijatelnou cenu.
Možné odkoupení a její využití bude projednáno na zastupitelstvu.
Topná sezóna začíná, pomozme vylepšit naše životní prostředí.
Upozorňuji na vyhlášení kotlíkových dotací v Olomouckém kraji.
Dotace se týkají výměny starých kotlů s ručním přikládáním. Žádosti se budou podávat jen 10 dnů a to od 24. 10. 2017 od 10 hodin až do 30. 11. 2017 do 12 hodin. Podrobné informace o podání
žádosti o tyto dotace naleznete na https://www.kr-olomoucky.cz/
kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html
Štěstí přeje připraveným.
Přeji Všem příjemné prožití podzimních dnů.
Váš starosta René Passinger

Dobrovolný spolek přátel mírného pohybu v sobotu 12.8. uspořádal druhý ročník běhu Boškovem. Běželo 20 dětí, 4 ženy,
7 mužů, 3 psi a 1 koza. Všichni si závodění užili. Těšíme se na další ročník.
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Na žádost uveřejňujeme ještě jednou fotky z vítání občánků, které proběhlo 17. 6. 2017.

Letošní sluníčkové ukončení prázdnin se vydařilo. Nejen, že nám svítilo
sluníčko, ale byl připraven program
pro všechny věkové kategorie. Nechyběl fotbálek, skákací hrad, soutěže pro
děti, malování na obličej, ukázka agility
(sport se psy) a projížďka v koňském
sedle. Občerstvit jsme se mohli míchanými nápoji, alko nealko, kávou, kopečkovou zmrzlinou a k zakousnutí byly
klobásky, steaky, hranolky a spoustu
dalšího.
Před začátkem soutěží pro děti, byl
připraven fotbálek místních týmů. Celkem se sešlo 8 družstev. Po všech odehraných zápasech za podpory fanoušků i roztleskávaček se na prvním místě
umístil tým Hospůdky u Hrocha, druhé
obsadil tým pekárny a na třetím místě
se umístil tým z MěÚ. Nejlepším hráčem
byla vyhlášena paní Lenka Maňáková,
cenu za nejlepšího brankáře si odnesl
pan Pavel Fojtík a nejlepší střelkyní byla
slečna Hana Passingerová.

Odpoledne bylo připraveno 10 stanovišť se soutěžemi pro děti. U každého
stanoviště děti dostaly malou odměnu
za splnění úkolu a barevný paprsek na
své sluníčko. Jako nejtěžší úkol se ukázala chůze na chůdách. Nechyběla ani
opičí dráha, chytání hadů, přenášení
písku či vody, slalom na kole, střelba na
branku a střelka z luku či vzduchovky.
Po úspěšném zvládnutí všech úkolů
děti dostaly tašku s různými drobnostmi od sponzorů. K radosti dětí přispěl

Dne 27.8. proběhla Potštátská 50. aneb vše o obsahu do 50 ccm.

4

i skákací hrad (pirátská loď), který byl
stále plný, a koníci se také nezastavili
pěkných pár hodin. Třešničkou na dortu se stala ukázka agility, která vzbudila
obrovský aplaus. Na závěr se děti mohly
proběhnout a sklouznout v pěně, kterou pro ně připravili hasiči.
Podle ohlasů rodičů a úsměvů dětí
věříme, že se tato akce líbila. Na závěr
patří velký dík všem, kteří se podíleli na
organizaci celého ukončení prázdnin.
Těšíme se na další rok.

V sobotu 23. září se opět potštátští vydali za kulturou do
Brna, tentokrát na muzikál Angelika. Pro velkou účast jsme
vyjeli dvěma autobusy.
Celou cestu autobusem jsme se těšili na známé i méně
známe tváře herců a zpěváků. Svým hlasem a hereckým výkonem nás potěšili známé osoby jako např. Pepa Vojtek, Yveta Blanarovičová a Ivan Vyskočil. Všechny ženy však okouzlila postava Nikolase, jehož představitelem byl Jan Kopečný.
Po zhlédnutí krásného tříhodinového muzikálu, posilnění
chlebíčky, koláčky i vínem jsme se vraceli zpět domů. Při cestě
zpět autobusem jsme již naplánovali další zájezd na muzikál
Kleopatru. Těšíme se 
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Z naší školičky

Na září jsme se pilně připravovali již
od prázdnin, kdy se malé oddělení Sluníček vymalovalo a díky paní školnici
Maléřové také krásně uklidilo. Spěchali jsme i s výzdobou a dekoracemi a tak
jsme mohli naše malé školkáčky přivítat
v krásném prostředí naší školky! A že se
dětem ve školce líbí je i zásluhou nových
hraček, didaktických pomůcek i sportovního náčiní, které průběžně modernizujeme díky vstřícnosti zřizovatele - města
Potštát a pomoci sponzorů, kterým tímto
velice děkujeme. Můžeme tak pro děti

vytvořit moderní a podnětné prostředí!
Díky financím, které naše škola získala
zásluhou paní ředitelky Mgr. Aleny Cvešperové v rámci Šablon ve školním roce
2016/2017 a které by měly být využity na
rozvoj vzdělání pedagogických pracovníků
a Vás rodičů, Vám v nadcházejícím školním
roce nabídneme bezplatné semináře s
odborníky, díky nimž se můžete dozvědět
zajímavé a jistě i důležité informace, které využijete nejen v péči o Vaše děti. Více
podrobností naleznete na internetových
stránkách školky.

Ve středu 13. 9.2017 jsme se zúčastnili
výukového programu Dravci, kde se děti
zajímavou formou seznamovaly s přírodou. Dne 14.9.2017 se konala schůzka rodičů, na které byli seznámeni s novinkami
pro letošní školní rok - např. nové facebookové stránky školky, konzultační hodiny
pro rodiče, povinné předškolní vzdělávání,
plány akcí, atd. Rodiče si také vyzkoušeli a
prohlédli nové logické a didaktické hry pro
předškoláky, výukové materiály a hry pro
rozvoj smyslů nejmenších děti.
Kolektiv MŠ
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První z letošních kurzů pro rodiče dětí z naší mateřské školy, který je hrazen ze Šablon, jsme zaměřili na prevenci zubního
kazu. Program Dental Prevention pod vedením studenta zubního
lékařství pana Jakuba Hladíka byl nejen o získání teoretických vědomostí, ale hlavně o praktických ukázkách, jak správně pečovat
o chrup dětí i dospělých. Video projekce i názorné ukázky dentální hygieny byly velice zajímavé a pan lektor seznámil přítomné i s
novinkami v péči o chrup. Programu se zúčastnili přihlášení rodiče
spolu s dětmi a obsáhlé školení bylo pro všechny motivující! Rodiče získali odpovědi na své dotazy, děti měly možnost si indikátorem zubního plaku vyzkoušet svou zdatnost v ústní hygieně a
každý účastník si určitě odnášel náměty, jak pro své zdraví udělat
co nejvíce. Děkujeme panu Hladíkovi za podnětný program!
Za MŠ Potštát zaslala Martina Kuchařová

Z naší školy

Vážení spoluobčané.
Jako by nám i počasí dávalo najevo- skončily prázdniny, neulejvat se a alou do tříd a školních škamen. Pryč
jsou horké a prosluněné dny. Opálení pomalu mizí a večer je nejlépe u rozžhavených kamen. Prostě tu je nový
školní rok 2017-2018. Doufám, že si ho všichni společně
v pohodě užijeme. A pokud naši pohodu něco naruší, s
klidnou hlavou, s pochopením , špetkou kompromisu a
tolerance to jistě vyřešíme k obapolné spokojenosti. A
aby se žáci nenudili ani po vyučování, je pro ně připraveno: Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových
her, dále doučování pro 2. st., přípravu na vyučování pro
1. st.. Žáci 1. a 2. třídy mají kroužek AJ a bude-li dost
zájemců, bude pokračovat rybářský kroužek. V rámci
inkluze máme 2 skupiny pro pedagogickou intervencijen na doporučení poradního zařízení. Žáci také mohou
navštěvovat náboženství.
Takže si vyhrňme rukávy, připravme se na start- jedna, dvě,…..
Mgr. Alena Cvešperová
ředitel ZŠ a MŠ Potštát

Z naší ZUŠ

Projekt – aktivita 3.1. Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti (projekt bude od října financován z OP VVV)
dostala „zelenou“ od MŠMT. Za celým projektem stojí firma Portedo v čele s panem
Robertem Mimrou, se kterým naše škola
spolupracuje již tři roky. Tato aktivita se za-
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bývá spoluprací učitelů a umělců (tzv. kreativní partnerství), konkrétně spolupráce
učitelů ZŠ a ZUŠ v Potštátu. Do konce října
vybereme spolu s paní ředitelkou základní školy tým učitelů 2 – 3 učitelů z každé
školy, kteří se budou s námi spolupodílet
na partnerství. Dobře funguje spolupráce

v českém a anglickém jazyku, matematice,
biologii, dějepisu i občanské nauce, aspoň
takové máme zprávy. Uvidíme.
Na realizaci se bude podílet a aktivitu
zajišťovat partner projektu Společnost pro
kreativitu ve vzdělávání, učitelé ZUŠ A.Doležala Brno a učitelé spolupracujících škol

Říjen 2017
v Brně, Praze, Plzni, Sedlčanech, Kadani a u
nás v Potštátu.
Prvním krokem bude navázání spolupráce mezi učiteli ZUŠ/konzervatoří a
učiteli ZŠ a gymnázií. Na každé partnerské
škole, která se do této aktivity zapojí, bude
spolupracovat umělec – učitel s učitelem
ZŠ/gymnázia atd.. Společně připraví plán
výuky na celý školní rok, určí téma výuky
a jejich posloupnost. Témata výuky budou
vycházet z daného kurikula pro aktuální
školní rok, ve kterém bude spolupráce realizována. Dalším krokem bude společná

Číslo 5
práce obou učitelů, kteří budou pracovat
ve třídách ZŠ. Po třech až čtyřech hodinách bude pokračovat učitel ZŠ samostatně podle připraveného plánu. Ve druhém
pololetí se připojí učitel všeobecně – vzdělávacího předmětu. Výstupem této aktivity
mohou být výstavy a hudební představení, nebo jiný typ závěrečné prezentace
odpovídající vybranému uměleckému
oboru. Dlouhodobým cílem je pak spolupráce učitelů.
V průběhu projektu bude koordinátor
shromažďovat podklady pro vytvoření
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publikace, kde budou představeny příklady dobré praxe spolupráce mezi učiteli a učiteli – umělci. Odborný dohled nad
tvorbou publikace bude mít recenzent –
odborník ze Západočeské univerzity. Publikace bude vydána v tištěné podobě a ve
formátu PDF, ve které bude zveřejněna na
webu projektu.Projekt bude zakončen v
únoru 2020.
Projektu, ale hlavně učitelům přeji
mnoho úspěchů při realizaci projektu.
Jana Kozubíková,
ředitelka ZUŠ Potštát

Dobrý den,
chtěli bychom Vám i Vašim kolegům,
poděkovat za návštěvu na našem LT Po
stopách jelena na TZ Severka v Buchlovicích.
Ukázky trubačské hudby a povídání o
ní, děti velmi zaujalo.Zvláště bychom chtěli
vyzvednout účast na našem honu, bez Vás
by to nemělo tu správnou atmosféru.
Zasíláme několik fotografii, snad se budou líbit.
Těšíme se na další spolupráci. Hezký
den
Pavlína Palčíková - předseda
Děti a příroda z.s. Tovačov

3.Česko – slovenská mezinárodní soutěž poĺovnických
Slovensko – Hronsek, 2.6. – 4.6.2017
soubory kategorie in B
• Soubor trubačů VLS ČR, s.p.divize nad Bečvou a ZUŠ Potštát
6.místo
soli kategorie in ES
• Jana Kozubíková
1.místo
10. Soutěž „ Parforsní kňour“ Karlovy Vary, 27.5.2017
soubory kategorie in B
• Soubor trubačů VLS ČR,s.p.divize Plumlov a ZUŠ Potštát
2.místo
Soli kategorie in B
• Hubert Hubík a Jana Kozubíková
1.místo
(vyučující: Jana Kozubíková)

Přehlídka v sólovém a komorním zpěvu „Moravská brána“
ZUŠ Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, 28.3.2017
sólový zpěv
I.kategorie
Radová Nicola
2.místo
Číhalová Aneta
3.místo
II. kategorie
Číhalová Mirka
(vyučující: Eva Wolfová)

3.místo

Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír
ZUŠ Přerov, 20.2.2017
Klavír
I.a kategorie
Prečová Šárka
Prečov
(vyučující:í: Barbora Panáčková)
(vyučuj

2.místo
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Česká lovecká hudba u nás patří neodmyslitelně ke svatohubertské tradici a v naší zemi má pevné kořeny již 300 let. Jsme vděčni, že se tuto překrásnou tradici daří udržet a dále rozšiřovat. Stalo
se dobrým zvykem, že se myslivečtí trubači každým rokem scházejí na semináři. Při setkání se řeší nejen problematika soutěžních
skladeb, ale i počáteční krůčky ve hře a pomoc trubačům – začátečníkům. Na soutěži pak ukáží trubači svůj um i odvahu vystoupit.
V příštím roce 2018 se seminář pro praktické trubače bude konat o
prvním dubnovém víkendu na Potštátu (již pátý ročník) a i soutěž
proběhne na Moravě. Tentokrát v městě Lipník nad Bečvou. Účastníci a soutěžící přijedou do Lipníku ve dnech 1. a 3.června 2018.
ČMMJ a rada klubu trubačů pověřily spolupořadatelstvím naší
školu. A co obnáší tento „úkol“? Připravit s týmem nejen program
soutěže, ale celou organizaci do posledního zatlučeného hřebíčku.
Hlavním partnerem soutěže se staly Vojenské lesy a statky České
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republiky. Pomocnou ruku nám podal starosta města Lipník nad
Bečvou Ing. Miroslav Přikryl s paní místostarostkou Danou Navrátilovou. Technickou práci byl pověřen ing.Dušan Pořízka, ředitel
technických služeb a zázemí pro soutěž bude s námi dotvářet
paní ředitelka ing. Jana Kašpárková. Práce na organizaci soutěže
byla zahájena, nyní probíhají jednání s partnery školy, pracujeme
na propozicích, vybíráme soutěžní skladby.
Na začátku všeho dění byla ředitelkou školy napsána žádost o
spolupořadatelství soutěže. A pokud si budete klást otázku proč,
odpovídám. V roce 2018 oslaví VLS ČR 90.let od vzniku podniku a
náš soubor trubačů tímto se bude snažit přispět částečně k oslavám. Mimo jiné o rok později oslaví soubor trubačů VLS ČR a ZUŠ
Potštát 20 let své činnosti.
Do dalšího vydání potštátských listů připravíme další informace o dění ohledně příprav soutěže.

Ze spolků

V sobotu 9. září.2017 se uskutečnil
„Podzimní pohár mládeže v lovu ryb udicí o Hastrmanův škrpál“, který se konal na
dobře zarybněném soukromém revíru
Harta u Potštátu, který obhospodařuje
Spolek Rozvoj Potštátska. Hlavním pořadatelem akce byla místní organizací Českého rybářského svazu Hranice.
Do závodu se přihlásilo celkem 21
závodníků, z toho 3 dívky. Při ranním nástupu proběhlo seznámení s pravidly a
organizací závodu. Po rozchodu na místa
byl závod zahájen.
Soutěže se zúčastnili děti a mládež
od 7 do 14 let, které mezi sebou bojovali o nejlepší umístění, to znamená kdo
„naloví“ co nejvíce bodů (co cm to bod).
Účastníci závodu také bojovali o cenu za

největší ulovenou rybu. Dodržování pravidel kontrolovala a měření úlovků prováděla komise rozhodčích složená s členů
místní organizace Českého rybářského
svaz Hranice.
Po po deštivém týdnu se konečně
ukázalo sluníčko a tak na sebe záběry ryb
nenechaly dlouho čekat. Mezi nejčastěji
lovené ryby patřily plotice, cejni a samozřejmě také kapři. Po dvou a půl hodinách
bylo ukončeno první kolo závodu. Pro
závodníky byla připravena svačinka. Při
„taktické poradě“ se jednotliví závodníci
rychle posilnili a honem zpět k vodě. Po
dalších dvou a půl hodinách bylo rybářské
klání ukončeno.
No a jak to dopadlo? Zvítězil Jakub
Kaniecký (Hranice) se ziskem 385 bodů za

10 ulovených ryb, z toho bylo 7 kaprů. Na
druhém místě se umístil Adam Číp (Nový
Jičín) se 352 bodů za 20 ulovených ryb a
místo třetí obsadil Denis Damaski (Hranice) se 265 body za 17 ulovených ryb.
Cenu za největší ulovenou rybu si
přišel převzít Jiří Novobilský (Potštát).
Druhou největší rybu chytil David Hýbel (Radíkov) za úlovek kapra o délce 57
cm a na třetím místě se umístil Tomáš
Stískal (Potštát) za ulovení kapra o délce
52 cm.
Jak už to tak při závodech chodí, tři závodníků nechytilo ani „šupinu“, ale ani tito
neodešli s prázdnou, od pořadatelů obdrželi drobný dárek za snahu.
Závodníci celkem ulovili 110 kusů ryb
o celkové délce 2344 cm. Po předání hodnotných cen, které věnovala do závodu
místní organizace Českého rybářského
svazu Hranice, se organizátoři s mladými
rybáři rozloučili a nad hladinou se rozlehl
bouřlivý rybářský pozdrav „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 historie Potštátu

Končil prosinec roku 1976. Noci byly
nekonečně dlouhé, dny zase neúměrně
krátké. Vše se chystalo na Vánoční svátky,
všude vládla předvánoční nálada, předvánoční spěch. V mysliveckém sdružení Potštát vládla nervozita. Dva týdny scházely
do konce odstřelu jelenů. V plánu odstřelu byli dva jeleni 1. věkové třídy, střelen
nebyl dosud žádný. Všichni ti, co měli kulovnice, vycházeli brzo ráno, ještě za tmy
na šoulačku, nebo čekali za soumraku
až do tmy na posedu v naději loveckého
úspěchu.
Já jsem v tom čase kulovnici ještě
neměl, neboť platilo usnesení OMS v
Přerově, že si může myslivec požádat o
povolení ke koupi kulové zbraně až po
pěti letech od přijetí do řad myslivců. A to
ještě neměl jistotu, že povolení dostane.
Do té doby mu musela stačit brokovnice.
Nic proti tomu, kdyby to platilo pro všechny myslivce. Výjimku měli členové KSČ,
ti dostali nákupní povolení hned po složení zkoušek o první lovecký lístek. Holt,
všichni jsme si byli rovni, ale někteří byli
rovnější.
To jsem však odbočil od příběhu. Teď
kráčím za ranního rozbřesku po úvozové
cestě k Hartě. S brokovnicí na rameni se
brodím sněhem v naději, že mi cestu zkříží liška vracející se z polí do lesních houštin. Pozoruji stopy zvěře a snažím se z nich
vyčíst, která zvěř tu v noci byla. K lesu na
horizontě jsem došel již za úplného rozednění. Pode mnou byla louka, kterou
lemovala houština smíšeného lesního
porostu. Ten se táhl až k potoku Veličce.
V rohu louky před houštinou jsem spatřil
ve vzdálenosti tak 300 metrů tlupu jelení
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zvěře. Byli to vesměs jeleni 1. věkové třídy.
Na sněhu jsem je měl na dalekohledu jak
na dlani. Byli neklidní a jistili směrem ke
mně. Že by o mě věděli?
V tom třeskla rána. Ozvěna od lesní
stěny se rozburácela údolím a pomalu
doznívala. Jeleni se rozprchli do houštiny. Jen jeden z nich se po ráně vzepjal ke
skoku a po dvaceti metrech úprku do louky se zlomil ve smrtelné křeči do sněhu.
Teprve teď jsem si všiml, že mezi mnou a
jelenem klečí u břízy pod cestou ve sněhu postava myslivce, který již přebíjel svůj
kulobrok. Přebil, zapálil si cigaretu a čekal
s připravenou zbraní, zdali se jelen nezvedne, aby ho dostřelil. O mé maličkosti
neměl ani zdání.
Díval jsem se, jak dokouřil a vydal se
k zhaslému jelenu. Zavolal jsem na něj.
Otočil se směrem ke mně a počkal, až ho
dojdu. Všechno jsem viděl, báječná rána
na komoru, říkám mu. Docházíme k ulovenému kusu. Je to tříletý jelen, v paroží
šesterák. Odstřel jaký má být. Máme radost oba dva, Miloš z uloveného jelena,
já zase z prožitého zážitku. Ze smrčku ula-

muji dvě větvičky jako zálomek, namáčím
je do barvy na vstřelu. Jelen je zasažen na
srdce.
Jeden zálomek zasunuji zvěři do svíráku, druhý podávám na klobouk. Pomáhám mu přidržet jelen při vyvrhování.
Vyřeže žílu, odřeže ráže a načne zámek.
Následuje otevření břišní dutiny a vývrh.
To vše dělá střelec v košili s nevyhrnutými
rukávy, neboť tak to vyžaduje myslivecká
tradice.
Z jelena stoupá pára a okolí je cítit
prkem. Navrhuji Milošovi, ať je u jelena,
a já zatím dojdu pro traktor neboť v tom
sněhu jedině koně nebo traktor jsou sto
jelena odvézt. Souhlasí a já se vydávám
na statek.
Po cestě potkávám dalšího myslivce Láďu Řezníčka. Slyšel ránu, tak se mě
ptá, zdali jsem nestřílel. Seznamuji jej se
situací a posílám ho za Milošem, že nám
pomůže naložit jelena. Na statku jsem
zpacifikoval Toníka Sojáka, který měl vagónovou službu, a svého synka Káju, ať
se také podívá na střeleného jelena. Přibírám ještě půllitrovku slivovice, ať je na
přípitek Lovu zdar, a fotoaparát, abychom
měli vzpomínku.
Ostatek vidíte na snímku. Z leva Šustek junior, Láďa Řezníček, Šustek senior a
šťastný střelec Miloš Hynčica. Fotografoval Tonda Soják. Jelena jsme bez problému dopravili k Hynčicům, a protože byla
volná sobota a zpráva, že Miloš střelil jelena, se roznesla rychlostí blesku, jsme s
přáteli myslivci oslavovali celý den. Tento
článek věnuji Milošovi Hynčicovi, Tondovi
Sojákovi a Vladimíru Řezníčkovi, kteří již
nejsou mezi námi.
Karel Šustek
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