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Slovo starosty
V Potštátě dne 21.5.2018
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás opět informoval o tom, co se v našem
městě a okolí děje.
Došlo k opravě a natření fasády hodinové věže. Opět tvoří důstojnou a reprezentativní dominantu našeho náměstí. Snad se líbí.
V měsíci dubnu se nám podařilo dosadit dalších 40 ks ovocných
stromů různých druhů (třešeň, trnky, jabloň, hrušeň, jeřabina) v ulici
Milovanská nad obnoveným pomníkem. Další výsadbu ovocných
stromů připravujeme na podzim kolem staré Kyžlířovské cesty.
Kyžlířovské hřiště jsme vylepšili o elektrickou přípojku a dřevěnou pergolu. Hřiště se pomalu mění na sportovně zábavný areál.
Probíhají ještě práce na osvětlení. Pergolu bude možno využívat
jako zázemí pro hudbu nebo prodejní stánek viz. foto pod článkem.
V katastru Lipná byly zahájeny práce na lesní cestě za velkou vrtulí viz. foto pod článkem.
Po získání dotací z Olomouckého kraje jsme začali s opravou jižní strany fasády zámku.
Dále jsme získali dotace na opravu hrobky hraběnky Desfour –
Walderode, práce započnou o prázdninách.
Z Olomouckého kraje nám také přispěli částkou 300.000,-Kč na
hasičskou cisternu. Jsme rádi, že ji máme! Z důvodu nepozornosti
občanů při pálení a zhoršujících klimatických podmínek máme čím
dál více výjezdů. Naši tři hasiči absolvovali další kurz na profesionální
a rizikové kácení stromů. Děkuji za jejich čas věnovaný ke zdokonalení se pro veřejně prospěšnou činnost ve svém volnu.
Konečně se nám podařily získat dotace na výstavbu Podporovaného bydlení. Jedná se o osm
nízkoenergetických bytů pro
starší občany našeho města.
O prázdninách započnou práce v lokalitě u bytovek před
základní školou. Doufám, že
vše půjde podle plánu a v roce
2019 budou byty připraveny
pro zájemce.
Naše dlouho opomíjené
fotbalové hřiště se dočká nového oplocení. Probíhá výběrové řízení na jeho zhotovení.
Práce započnou v druhé polovině prázdnin. Studii a projektovou dokumentaci k re-
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konstrukci již máme a začínáme pomalu
vylepšovat. Do budoucna si přeji, aby
hřiště sloužilo nejen ke sportovním, ale
i kulturním účelům (koncerty, slavnosti
aj.),
Získali jsme dotace na výměnu veřejného osvětlení, tentokrát na Potštátě.
Již byla vybrána firma a práce započnou
v červenci. Dočkáme se úspornějších a
méně poruchových ledkových světel,
které nám ušetří finance.
Chci upozornit občany na zvýšený počet krádeží na místním
hřbitově. Dochází hlavně ke krádeži zasazených květin. Prosím občany o pozornost a všímavost.
Velice často řeším stížnosti občanů, že se nemohou volně pohybovat po veřejných polích a loukách. Dochází ke konfliktům
s myslivci, kteří zde mají honitby. Neexistuje zákon, který by zakazoval, aby se občané nemohli svobodně pohybovat na veřejných
místech v okolí Potštátu a jeho přilehlých částí. Z jedné strany
máme vojenský prostor, z druhé ohrady, kde se pase nebezpečný
dobytek, a z třetí nás vyhánějí myslivci. To už je trochu moc, ne?!
Srdečně Vás zveme na 23. slavnosti města Potštát, které se konají k sedmistému výročí první písemné zmínky o městě Potštát.
Na slavnosti se nám zatím podařilo získat 293.000,-Kč od sponzorů.
Přispěl Olomoucký kraj, Svaz místních samospráv, okolní firmy a
místní podnikatelé, DĚKUJEME.
Přijďte se pobavit se svými rodinami a známými. Program je bohatý, každý si přijde na své.
Těšíme se na Vás
Váš starosta
René Passinger
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Cena opravy cca 200 000,- Kč

Koupelna před opravou

Koupelna po opravě

Kuchyň před opravou

Kuchyň po opravě
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Akce města

Po dvouročním odpočinku se letos 30. dubna na náměstí zase
slétly všechny čarodějnice a čarodějové z Potštátu a okolních obcí.
Náš rej sčítal okolo 70 dětských i dospělých ježibab. Po okružním
letu okolo Hadího vršku rej letěl přímo na fotbalové hřiště. Zde už
byl nachystaný DJ Milan a čarodějná diskotéka mohla začít. Děti
si mohly projít 8 stanovišť se soutěžemi, za které vždy dostaly
sladkou odměnu. Nechyběl ani táborák a vyhlášení nejškaredších
účastnic sletu. Doufáme, že se akce vydařila a návštěvníkům se líbilo. Děkujeme FK Potštát a Hospůdce u Hrocha za výborné občerstvení. Dále děkujeme našim stálým pomocnicím za přichystání a
dozor při soutěžích.

První květnové pondělí se konal na
Potštátě tradiční Lampiónový průvod.
V čele představitelů města a místního
hasičského sboru prošel průvod náměstím k pomníku padlých. Proslovem

pana starosty všichni přítomní zavzpomínali na časy minulé. Pietní akt na památku obětem 2. světové války ukončil
místní chrámový sbor českou národní
hymnou. Poté se všichni zúčastnění

přemístili na fotbalové hřiště, kde byl
připraven táborák. SDH si připravili občerstvení a každoroční výborné pečené
makrely. Nesměla chybět ani diskotéka,
kterou provázel DJ Petr.

Každoroční posezení maminek, babiček a prababiček ke svátku matek bylo letos s písničkami Karla Gotta. Páteční odpoledne
(11.5.) se maminky všech věkových kategorií sešly v sále zámku. Po
úvodním přípitku pana starosty se nám představily se sérií básniček děti z Mateřské školy, pohádku nám zahráli žáci Základní školy
a zazpíval nám pěvecký soubor Sluníčko. Po malém občerstvení se
maminkám představila skupina Karel Gott Revival Morava. Všichni
jsme si rádi zabroukali známé písně a nechyběl ani taneček. Podle
úsměvů věříme, že se akce líbila a příští rok se těšíme na větší účast.

Z naší školičky

V rámci projektu Bezpečná školka navštívily děti ze třídy Včelek
z MŠ Potštát hasičskou stanici v Hranicích. Školkáčci byli od prvního okamžiku nadšení a velmi pozorně poslouchali, aby se dozvěděli, co všechno práce hasičů obnáší. Děti měly možnost vidět
žebřík stoupající až do oblak, vyzkoušely helmy, které ve tmě svítí,
seděly v hasičském autě a poznávaly jeho vybavení. Prohlédly si
také pracovní místnosti a k velkému nadšení si všichni vyzkoušeli
stříkat vodu z hadice! Velký úžas u dětí vzbudil poplach a hlášení, že hoří. Při tomto poplachu jsme viděli, jak hasiči sklouzávají
po tyči a sledovali odjíždějící auta se zapnutou houkající sirénou.
Zažili jsme tak velice poučnou besedu a uvědomili si, jak je práce
hasičů opravdu velmi náročná a obdivuhodná! Tímto všem velice
děkujeme za vyčerpávající výklad a zajímavé ukázky pracovního
nasazení!
Kolektiv MŠ Potštát
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Již druhým rokem se naše školka v Potštátě obsáhleji
věnuje tématu prevence rizikových situací s projektem Bezpečná školka. S potěšením jsme v úterý 24.4.2018 přivítali
nprap. K. K. z OO PČR Hranice, která s naší školkou spolupracuje již řadu let a každou besedu vždy něčím zajímavý a
novým ozvláštní. Letos si pro nás připravila ukázku výstroje
speciálního ochranného protiúderového obleku pořádkové
jednotky. Dále si s dětmi povídala o prevenci šikany, krádeží
a nebezpečí komunikace s neznámými osobami. Školkáčci
se dozvěděli, jak postupovat, když by byli svědky dopravní
nehody. Připomenuli jsme si čísla záchranného systému a
také pravidla silničního provozu. Děti hledaly řešení různých
situací a popisovaly správnou výbavu každého cyklisty. Paní
policistka odpovídala na spoustu zvídavých otázek a zažili
jsme i úsměvné situace, když samy děti popisovaly menší přestupky rodičů (nepřipoutání se v autě, přecházení na
červenou...). Velice děkujeme paní nprap. K.K. za podnětnou

besedu a také dárečky v podobě reflexních prvků, pexesa a
omalovánek!
Za MŠ Potštát zaslala M. K.

V letošním školním roce jsme naplánovali výlet o něco
dříve, ale o to byl program pestřejší. Využili jsme nabídku
SKI areálu v Hlubočkách u Olomouce a strávili jsme zde

s dětmi z mateřské školy pěkný květnový den. Počasí nám
přálo a tak se děti mohly rozdělit do družstev a vydaly se
cestou poznání odhalovat své smysly. Zahrály si na vědce
a poznávaly, co se děje v hlavě. Procvičily se v obratnosti
při překonávání dřevěných překážek i zdolávání lanového
centra, se zavřenýma očima poznávaly předměty po hmatu, rozeznávaly chuť a hádaly podle čichu. V odpoledním
programu se pak děti věnovaly poznávání přírody v programu Mgr. T.P. zaměřeném na život na farmě. Učily se
rozeznávat domácí zvířata a povídali jsme si o jejich významu pro člověka. Také jsme si zahráli spoustu her. Bylo
znát, že se dětem výlet opravdu líbil a byly nadšené ze
všech aktivit.
Za MŠ zaslala M. K.
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Povídání o skokanech a ropuchách, rosničkách a kuňkách, které pro nás připravila Mgr. T. P., bylo velice zajímavé
a pestré na nejrůznější aktivity (pohybové, naučné, hudební
i se zaměřením na rozvoj logopedických dovedností). Děti

Potštátský zpravodajj

nejvíce zaujalo pozorování živých žab, hry na čápa, poslech
ukázek hlasových projevů našich žab a v závěru také výroba
světýlka bludičky z mokřin. Velice děkujeme za krásnou pozvánku k pozorování přírody!

Z naší školy

V rámci finále přírodovědné soutěže Naší přírodou, kterou pořádá Atlas-Bios v Přerově, jsme se mohli 22. května zúčastnit odměnové exkurze do Jeseníků na Rejvíz a na Šerák. Šli jsme se také
podívat na rašeliniště a na Mechové jezírko. Po cestě lesem jsme
poslouchali a poznávali různé druhy ptáků, určovali jsme zástupce
hmyzu a různých rostlin. Potom nás autobus odvezl k lanovce, která vedla na horu Šerák. Tam jsme si vyfotili krásný výhled na Jeseníky. Hned potom nás čekala kamenitá cesta dolů kolem Bobří skály
k autobusu. A jeli jsme domů. Měli jsme celý den hezké počasí a
taky proto jsme si to s ostatními finalisty moc užili.
M.J a J. S.

Je to již tradice, že jaro vítáme pořádáním zácvikového hudebního kurzu Potštátský houslový klíč. Již po sedmnácté se do
našeho malého městečka sjelo 13 zájemců nejen z Prahy, ale i
z dalších míst Čech a Moravy, aby se seznámily s pomůckami p.
I. Krškové a se samotnou autorkou, u které především oceňovali

Mechové jezírko na Rejvízu

její neutuchající zápal, nadšení a pracovní elán navzdory pokročilému věku. Každý z účastníků si odvezl spoustu nápadů a inspirace. A pokud jen zlomek budou používat ve svém profesním
životě, má kurz svůj smysl a opodstatnění i v dalších letech.
Mgr. Alena Cvešperová
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Dne 12. dubna 2018 se konala již tradiční recitační a pěvecká
soutěž. Žáci soutěžili ve třech kategoriích podle věku a čtvrtá kategorie byla pěvecká. Zazněly verše Jiřího Žáčka, Emanuela Frynty,
Karla Jaromíra Erbena a zaposlouchat jsme se mohli do písní: Zlaté
střevíčky, Kalamajka, Já jsem kováříček a mnoha dalších.
V I. kategorii se na 1. místě umístila N.Š. a E.K., na 2. místě D.Z. a
3. místo obsadil J.Ž..
V II. kategorii získal 1. místo O.K., 2. místo L.S., 3. místo Z.J..
V III. kategorii se na 1. místě umístila N.T., 2. místo obsadil J.Z. a
3. místo M.P..
V pěvecké kategorii získala 1. místo N.T., 2. místo M.S. a D.S., 3.
místo A.S..
Soutěžícím děkujeme za krásnou recitaci a zpěv a divákům děkujeme za účast a přátelskou atmosféru.

Ve čtvrtek 10. 5. jela třetí a čtvrtá třída se svou třídní učitelkou na dopravní hřiště v Hranicích. Čtvrťáci se pokusili získat průkaz cyklisty, což obnášelo správně zvládnout bezpečnou jízdu na kole a správně vyplnit dopravní testy. Nebylo to
tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Průkaz získali tři žáci.
Třeťáci si vše pořádně natrénovali a za rok možná získají svůj
„malý řidičák“ oni. Také jsme nezapomněli zajít na zmrzlinu
do Mlsné kočky, abychom se v tom vedru trochu osvěžili.
Mgr. M.H.

V pátek 18. 5. 2018 jsme se školou odjeli do Řecka. Škoda, že jste také někteří nebyli s námi. Sál zámku se nám večer
proměnil v řecké ostrovy, nad jevištěm plula krásná velká loď,
která pomyslně odvezla naše „deváťáky“ z období dětství do
období dospívání a snažila se je navigovat do další etapy jejich budoucího života.
Třídní paní učitelka Mgr. S.A. byla jejich kapitánem a prováděla je (nejen v tento večer) po mnohdy rozbouřeném školním moři. Zvládli to všichni bez újmy na zdraví (snad) a určitě
na společné chvíle budou všichni v dobrém vzpomínat.
Poděkování a uznání patří také paní učitelce za překrásnou
tematickou výzdobu, kterou spolu s žáky tvořili mnoho týdnů
dopředu a také za velmi pěkné a vtipné soutěže, které v průběhu večera proběhly.
Krásným a nezapomenutelným zážitkem bylo také vystoupení žáků – chlapců z „devítky“. Pod vedením paní ředitelky
předvedli řecký tanec v tak dokonalé souhře, že by s tímto vystoupením mohli ihned do celostátní soutěže. Také za to sklidili obrovský aplaus a hlasité projevy nadšení všech lidí v sále.
„Kluci, bylo to opravdu SUPER!“
Dalším hezkým zážitkem bylo vystoupení děvčat S.K. a
D.K.. Se svou sestavou břišních tanců příjemně zpestřily tento
večer.
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Po celou dobu nechybělo samozřejmě dobré jídlo a pití.
Hudba byla také báječná a nálada příjemná. Všem lidem, kteří
se podíleli na organizaci večírku, i těm, kteří přispěli hezkými
dárky, patří velký dík. Příště přijďte znovu, těšíme se na každého z vás!!! A nemusí být hosté jen z řad rodičů, je to vždy akce
pro širokou veřejnost.
Za kolektiv pedagogů Mgr. H.K.
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Z naší ZUŠ

Město Lipník nad Bečvou bude ve
dnech 1. - 2. června 2018 hostit myslivecké trubače z České i Slovenské republiky,
kteří se ve čtvrtém ročníku Česko – Slovenské národní soutěže mysliveckých
trubačů zúčastní klání o nejlepší soubor,
který získá nejen pohár pro vítěze, ale
také právo účasti na Mistroství Evropy
mysliveckých trubačů. O pohár děkana
FLD ČZU v Praze prof. Ing. Marka Turčániho, PhD. budou v rámci národní soutěže
usilovat zúčastněné studentské soubory.
V soutěži trubačů má město Lipník nad
Bečvou dokonce dvě želízka v ohni. Jednak místní soubor VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou, pravidelného účastníka
národních soutěží a také z nedalekého
Přerova soubor trubačů OMS Přerov, který se v roce 2016 stal v Mariánských Lázních historicky prvním mistrem Evropy a
to hned v obou kategoriích v ladění B i
Es. Soutěž se koná pod záštitou Ladislava
Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje
a Ing. Josefa Vojáčka, ředitele Vojenských
lesů a statků ČR, s.p. při příležitosti 90. výročí vzniku VLS ČR, s.p.
V České i Slovenské republice je v Klubu trubačů organizováno okolo 600 mysliveckých trubačů. V každé zemi přibližně

300 členů. Začátky loveckého troubení
sahají až ke konci 17. století, kdy hrabě
František Antonín Sporck vyslal dva učedníky do Francie, aby se zde vyučili hře na
parforsní roh. Od této doby se myslivečtí
trubači stali nejen nedílnou součástí organizace honů, ale také společenských ceremoniálů. S trochou nadsázky říkávám,
že myslivecké trubače můžete potkat ve
třech chrámech. Při lovu v chrámu lesa,
pod klenbou stromů. V chrámech božích
při mších sloužených k poctě Sv. Huberta
a v posledních devíti letech také v chrámu hudby, v sídle České filharmonie ve
Dvořákově síni pražského Rudolfina, na
koncertě České myslivecké vánoce. Jen
málokterá akce příznivců cechu Hubertova, se dnes obejde bez slavnostních fanfár
a lovecké hudby v podání trubačů. Ať se
již jedná o kynologické a střelecké soutěže, zkoušky, výstavy a přehlídky trofejí,
ale i schůze, svatby a oslavy nebo také
poslední rozloučení s myslivcem. Jak čeští
tak také slovenští trubači mají své vlastní signály. Ty české zkomponoval v roce
1936 Prof. Antonín Dyk a na Slovensku se
na tvorbě mysliveckých signálů podílela
autorská dvoje Tibor Andrašovan a Pavol
Poruban. V naprosté většině ostatních

státu se hrají převážně signály německé.
Myslivečtí trubači jsou pevnou a historickou součástí mysliveckého života. Bez loveckých signálů, které předávají pokyny
lovcům, si nelze organizaci honu téměř
představit.
Samotné soutěži trubačů bude v pátek 1. června od osmnácté hodiny předcházet Svatohubertská mše v kostele sv.
Jakuba, kterou bude celebrovat P. PhDr.
ThLic. Jan Kornek a hned po mši
vystoupí na náměstí T. G. Masaryka
trubači, účastníci soutěže. Soutěž bude
slavnostně zahájena v sobotu následující
den v půl deváté ráno v Městském parku. Zde také budou v doprovodném programu probíhat ukázky loveckých psů a
dravců a soutěže ze znalostí myslivosti a
lesní pedagogiky pro děti, kterou připravují VLS z Lipníku ve spolupráci z OMS
Přerov.
Ředitelka soutěže, Jana Kozubíková
spolu se zástupci města, VLS, OMS a KT
ČMMJ se na Vás těší a věří, že se Vám bude
klání mysliveckých trubačů i doprovodný
program líbit. Děkujeme také všem partnerům soutěže, bez jejichž pomoci by se
soutěž nemohla uskutečnit.
Za KT ČMMJ, Petr Šeplavý
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Informace pro občany

Rozhodnutí stát se myslivcem ve mně uzrálo v roce 1971.
Poslal jsem na okresní myslivecký svaz přihlášku do mysliveckého kurzu. Byl jsem přijat a začal jsem počátkem roku jezdit
dvakrát týdně po zaměstnání do Přerova, kde nás odborníci
seznamovali s tím, co musí myslivec znát. Byly to přednášky z chovu zvěře, kynologie, střelectví, myslivecké zákony a
tradice atd. To vše bylo po dobu tří měsíců. Nepřednášel se
předmět, který byl v té době tvrdé normalizace nejdůležitější,
a to politika. Bylo nám jen doporučeno číst denně Rudé právo,
tam že to všechno, co potřebujeme vědět, je. Oddechl jsem si,
neboť má žena byla učitelka a ta musela Rudé právo odebírat
povinně, i když byla nestranička. Taky jeden z výdobytků socialismu, jak naplnit stranickou pokladnu.
Koncem března byl kurz ukončen a s tím, že jsme byli přiděleni do jednotlivých mysliveckých sdružení jako adepti. Já
byl přidělen na Potštát. Zde jsem se po dobu jednoho roku
zúčastňoval všech akcí, které sdružení pořádalo, ať již to byla
péče o zvěř, výstavba posedů, kulturní akce či brigády v akci
„Z“. V červnu 1972 byly myslivecké zkoušky. Vzpomínám si na
jedinou ženu mezi námi, se kterou jsem dělala zkoušku z politiky. Nevěděla, co je to Varšavská smlouva. Při vyhlašování
výsledků zkoušek jí vyhrkly slzy do očí, když se dozvěděla,
že neuspěla, a že to může za rok zkusit znovu. To, že všechny
ostatní zkoušky měla za 1, nic neznamenalo, Varšavská smlouva byla pro myslivost nejdůležitější. Ti, co obstáli, dostali vysvědčení, které mi dodnes visí zarámované mezi mysliveckými
trofejemi.
Myslel jsem si, že podám přihlášku za člena do sdružení na
Potštátě, ale po posledních členských schůzích, kterým jsem
byl přítomen, jsem začal o tom pochybovat. Členové sdružení byli rozděleni na dva tábory. Ti mladí měli výhrady k starým myslivcům, jak vedou myslivost. Starší byli ovšem výboři,
takže každá schůze skončila hádkou a třískáním dveří. Každá
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strana byla přisvědčena, že se k ní přidám, a jiné rozhodnutí
by považovala za zradu. Svěřil jsem se se svým problémem
staršímu příteli, rovněž myslivci, panu Matějíčkovi, který byl
členem v sousedním sdružení v Kyžlířově. Mezi myslivci se mu
říkalo Matěj. „Víš co, přihlas se u nás, my tě vezmem.“ Dal jsem
na jeho radu a stal se členem v Kyžlířově.
Matěj byl zaníceným myslivcem, hlavně však, jak jsem poznal později, byl lovcem. Trávil v honitbě veškerý svůj volný
čas, častokrát i přes celou noc, zahrabaný v seníku. Polovina
odstřelu černé zvěře ve sdružení padla na jeho vrub. Tento
člověk se stal mým učitelem. Na mojí motorce jsme jezdili do
honitby, jak to jen šlo. Když jsme se usadili na posedu, on s kulovnicí, já s dvojkou, byla jeho první otázka: „Máš placatici?“
Tím myslel pleskačku s rumem. „To víte, že mám.“ Stalo se zvykem, že jsem jeho zkušenosti splácel alkoholem. Ale zážitky
s ním stály za to. Hodně mě toho o myslivosti naučil.
Měl jet na týden do lázní. Navrhl mi, že mi půjčí na ten
týden kulovnici, a když něco střelím, bude to, jako že jsem
to střelil z mé dvojky brenekem. V té době se mohlo střílet
jednotnou střelou z brokovnice i na čekané. Dnes již je to zakázáno. I když jsem věděl, že je to proti zákonu chodit na čekanou s jeho kulovnicí, lovecká vášeň zvítězila a já souhlasil.
Měl jsem smůlu. Stařešina našeho mysliveckého sdružení pan
Vencl šoulal na večer kolem posedu, na kterém jsem seděl, a
on zrakem neomylným viděl, že Šustek má kulovnici, na kterou nemá nárok. Pochopitelně to nahlásil mysliveckému hospodáři Pospíšilovi. Verdikt byl neúprosný: Šustek i Matějíček
mají důtku a ztrácejí nárok na zvěřinu pro tento rok.
Začal jsem se Matějovi trochu vyhýbat, neboť následující příhoda mě přesvědčila, že bych s ní mohl špatně skončit.
Byl začátek srpna a já s Matějem šouláme mezi lánem zrajícího obilí a lesem. „Karle stůj, jeleni!“ Matěj měl vynikající zrak,
zato byl hluchý jak poleno. Když jsme seděli na posedu, tak
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mu hlásím, něco jede lesem. Neslyšel nic, ale jak zvěř došla
na pole, tak viděl on to, co já ne. Tak jsme se navzájem doplňovali a výsledkem byl úspěšný lov. Jeleny jsem již viděl. Pět
korunových jelenů postávalo na kraji lesa a chystalo se vejít
do vysokého žita.
„Karle! Dej mi rameno, budu střílet.“ „Co blázníte, to je třetí
věkovka, a my máme odstřel první věkové třídy.“ „To nevadí,
o to se nestarej.“ Staral jsem se, a ke střelbě k nelibosti starého Matěje nedošlo. Posléze jsem začal chodit do honitby
sám. Když mi to Matěj vyčetl, vždy jsem se nějak vymluvil. Že
jsem udělal dobře, mi potvrdil následující běh událostí. Bylo 4.
února a já prošlapával lyžemi hluboký sníh na lesní cestě mezi
Karlovým rybníkem a Pospíšilovou boudou. Byla neděle dopoledne a já si užíval slunečních paprsků, které se jiskřivě odrážely od sněhové pokrývky. Tuto zimní pohodu přerušila rána
z kulovnice ze směru mé cesty. Neuplynula ani minuta a přes
ni přeskočili v úprku tři mohutní jeleni. Za ohbím cesty mě čekalo mírné stoupání mezi dvěma stráněmi, které byli porostlé
starým smrkovým porostem, a dál byla lesní louka s Pospíšilovým seníkem. Po pravé straně ve
stráni jsem spatřil myslivce sedícího
na pařezu a kulovnicí na kolenou.
Matěj! „To vy jste střílel?“ volám na
něj. „Jo, na lišku, šla mi mezi stromy,
tak jsem to po ní foukl, ale minul
jsem se,“ odpověděl mi a pokračoval: „Dojeď k seníku, vem tam prázdné pytle od sena a dej mi je domů,
ke mně do chalupy.“ To jsem učinil.
Příští den jsem se dozvěděl, že Matěj našel čerstvě střeleného jelena.
4. února se jeleni, již měsíc nesměli
střílet, takže to byl jelen upytlačený.
Jelen byl střelen v místech, kde jsem
se potkal s Matějem. Zvěřina se rozdělila mezi místní myslivce a trofej
se do vyřešení případu odvezla na
OMS do Přerova. Všichni myslivci
se museli dostavit na mimořádnou
členskou schůzi i s kulovnicemi. Na
schůzi přijel i předseda OMS soudruh Sekyra. Konstatoval, že je vyloučeno, aby jelena, korunovaného
dvanácteráka, střelil někdo cizí, že
to musel být někdo z nás. Vybídl
nás, abychom se k tomu vyjádřili.
Až na hospodáře Pospíšila, který potvrdil jeho verzi, jsme mlčeli. Když
jsem se podíval na Matěje, tak se
naše oči střetly a já v nich viděl, že
Matěj poznal, že já vím, jak to bylo,
a že to vlastně všechno visí na mně.
Nemohl jsem podrazit svého učitele
a přidal jsem se k hrobovému tichu.
„No, když je tomu tak,“ pokračoval
soudruh Sekyra, „všechny kulovnice
odešleme do Prahy a expertizu, neboť máme kulku, kterou byl jelen zastřelen. Expertiza nám ukáže, z které
zbraně bylo vystřeleno, a máme pachatele.“

Potštátský zpravodajj

Matěj měl za manželku Ukrajinku, kterou si přivezl z Německa, kde oba byli za války nasazeni na nucených pracích.
Já jsem ji říkal Matičko, neboť nám hlídala naše dvě malé děti,
když jsme šli s manželkou na muziku. Jaké bylo její překvapení, když se v srpnu 1968 objevil u nás její bratr, jako plukovník
sovětské armády. Přijel nás podruhé osvobodit a od té doby
působil v Praze. Matěj jel navštívit svého švagra do Prahy. Nevím, co si spolu povídali, ale po měsíci přišly kulovnice z Prahy
s vyjádřením, že podle kulky nelze poznat, z které zbraně bylo
vystřeleno, a tím že se tento případ uzavírá.
Příběh utlačeného jelena se uzavřel a já si myslel, že se starý Matěj poučil. Neuplynul ani rok a byl přistižen mysliveckým
hospodářem u střelené bachyně, která byla v době hájení.
Dostal důtku s výstraho. Neuplynul ani měsíc a vše se to do
puntíku opakovalo, a Matěj byl z řad myslivců vyloučen. Až
do své smrti se již k myslivosti nevrátil. Trofej z upytlačeného
jelena zůstala na OMS v Přerově, i když podle zákona patřila
MS v Kyžlířově.
Karel Šustek
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