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Slovo starosty
V Potštátě dne 24.7.2018
Vážení spoluobčané,
děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na průběhu 23. Potštátských
slavnostech k 700 výročí první písemné zmínky o městě Potštát. Přípravy probíhaly rok dopředu a zaangažovaných lidí bylo opravdu
hodně. Velké díky také patří všem, kteří vyzdobili a přichystali kostel
Nanebevzetí Panny Marie ke slavnostní mši. Díky patří taky dobrovolným hasičům města Potštát za přípravu hasičské cisterny na její
požehnání. Myslím, že se slavnosti vydařily a každý si přišel na své.
Poděkování si zaslouží i dobrovolní hasiči a občani z Lipné a
Kyžlířova za uspořádání dětského dne.
Od měsíce července byl jmenovaný nový ředitel ZŠ a MŠ Potštát, Mgr. Karel Machyl. Přeji mu hodně pracovních úspěchů a elánu
k jeho práci.
Byla dokončena projektová dokumentace nového územního
plánu. V dalších měsících budete informováni o veřejném projednávání. Snad se již brzy dočkáme jeho schválení. Nový ÚP řeší i nové
stavební místa, na které dlouho čekáme.
V katastru Lipná byla dokončena lesní cesta. Již můžeme lesní
pozemek obhospodařovat po vlastních pozemcích a komunikacích
a nemusíme platit nájem za využívání soukromých pozemků.
V místní části Boškov jsme dokončili úpravu místní komunikace vysypáním a zaválcováním asfaltového recyklátu. Další cesta, po
které se bude lépe jezdit.
Na fotbalovém hřišti byl položen nový elek. kabel k připojení
čerpadla na zavlažování, dále k připojení výsledkové tabule a do bu-

doucna i k připojení hudby pro pořádání
koncertů a jiných akcí. Začaly práce na
výstavbě oplocení, na které jsme získali
dotace ve výši 300.000,-Kč od Olomouckého kraje.
Probíhají práce na výměně veřejného osvětlení na Potštátě. Brzy i Potštát
bude osvětlen, tak jako okolní místní
části, novými úspornými světly.
Dochází k dalším jednání ohledně odkanalizování našeho
města. Stále jednáme s institucemi a majiteli pozemků o souhlas
s výstavbou. Největší problém je s umístěním čističky v lokalitě pod
lyžařským vlekem. Jednání se spolkem Ski klub Hranice, jsou vleklá
a zatím neúspěšná. Pokud jednání dobře dopadnou, tak v nejbližší
době bude podána žádost o územní rozhodnutí.
Dále byla dokončena projektová dokumentace na cyklostezku
Potštát – Boškov. Nyní se budeme pokoušet získat finance na její
výstavbu.
V měsíci srpnu započnou práce na výstavbě Podporovaného
bydlení. Prosím občany v lokalitě výstavby o schovívavost a opatrnost. Dojde k rozsáhlým terénním úpravám a přesunu stavebního
materiálu a zeminy.
V měsících květnu a červnu došlo ke kontrolám našeho úřadu,
a to VZP a OSSZ. Kontroly dopadly úspěšně. Opět jsem rád, že zaměstnanci našeho úřadu odvádí svou práci dobře.
Přeji krásný a pohodový zbytek prázdnin.
Váš starosta René Passinger

Z městského úřadu

Stále častěji se u popelnic s komunálním odpadem vyskytují i pytle s tímto odpadem.
Prosíme občany, aby nedávali pytle s odpadem z domácností k popelnicím. Tyto pytle
nemají známku a z tohoto důvodu nebudu posbírány a vyveženy. Pokud máte odpadu
více a nevleze se Vám do popelnice, doporučujeme přikoupit si další popelnici. Popelnice
lze zakoupit i na MěÚ Potštát.
V posledních letech se nám vyskytuje trend, že si lidé nezaplatí poplatek za komunální
odpad a spoléhají se, že se pro tak nízkou částku nepovede řízení pro vymožení. Opak
je však pravdou. Pokud nechcete, aby bylo s Vámi zahájeno exekuční řízení a poplatek
navýšen na trojnásobek, máte možnost si tento poplatek ještě zaplatit bez navýšení
do 20.8.2018. Po tomto termínu budou dlužníkům rozesílány upomínky, následně pak
platební výměry s navýšením a daňové exekuce.
Poplatek uhraďte v hotovosti na pokladně MěÚ Potštát nebo převodem na bankovní účet
(číslo účtu: 1883128319/0800, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo)
Splatnost všech poplatků je každoročně do 31.března.
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Lesní majetek města Potštát (LHC Potštát) se rozkládá na šesti katastrálních
územích, a to: Boškov, Kovářov u Potštátu, Padesát Lánů, Potštát, Kyžlířov a
Lipná. LHC Potštát je tvořen množstvím
menších lesních komplexů a řadou zcela
osamocených lesíků nepatrných výměr.
LHC Potštát je dle katastru nemovitostí rozprostřen celkem na 128,99 ha a je
tvořen pouze kategorií lesa hospodářského.
Hospodaření v lesích města Potštát
se provádí v souladu s lesním hospodářským plánem (LHP), který byl vypracován na období 10 let s dobou platnosti
od 1.1.2010-31.12.2019 a současně
v souladu s kritérii trvale udržitelného
hospodaření v lesích.
V roce 2017 bylo na LHC Potštát vytěženo celkem 1 808 m3 dřevní hmoty,
z čehož téměř 100 % tvořila těžba na-
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hodilá, převážně kůrovcového dříví, dále
větrných polomů a souší. Výchovné zásahy v mladých porostech do 40 let věku
nebyly z důvodu rozvrácenosti porostů
vlivem nahodilých těžeb a priority zpracovávat kalamitní těžby umisťovány.
V rámci přípravy holin k zalesnění
bylo pomulčováno, rozdrceno, případně
uklizeno klestí na 15 ha lesní plochy. Pálení klestí bylo z důvodu suchého počasí
a neefektivity prováděno jen minimálně.
Rovněž se pokračovalo v obnově lesních
porostů na vzniklých velkoplošných holinách, kdy bylo vysázeno na 11,62 ha
102.900 ks sazenic převážně buku, dubu a
jedle, přičemž neopomenutelnou je v některých porostech i přirozená obnova.
Dále bylo nachystáno 1,2 ha holin k novému zalesnění a postaveno 5,4 km nového
drátěného oplocení jako ochrana kultur
proti škodám zvěří. V pěstební činnosti
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bylo mechanicky vyžnuto 42 ha mladých
lesních porostů od nežádoucí buřeně a
ošetřeno 30 ha mladých lesních kultur repelentními nátěry proti okusu zvěří.
Vzhledem ke skutečnosti, že na LHC
Potštát je největší druhové zastoupení
smrku - 70 %, lze bohužel konstatovat, že
je většina porostů v důsledku působení
několikaletého sucha a následného napadení smrkových jedinců lýkožroutem
smrkovým (případně i lýkožroutem lesklým a severským) silně rozvrácena a smrk
postupně z LHC Potštát mizí, stejně jako
nejstarší věková skladba porostů. Snahou
města je včas nahodilou těžbu zpracovávat a nově vzniklé holiny bezodkladně
obnovovat přirozenější druhovou skladbou adekvátní k daným hospodářským
souborům.
Ing. Jaroslav Šindler
odborný lesní hospodář města Potštát
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Akce města

Sedmset let slaví město pouze jednou
a proto jsme letošní červnové oslavy naplánovali ve velkém stylu. Skoro každý si
mohl přijít na své a sluníčko nám svítilo
celé dva dny.
Ve čtvrtek nám na náměstí vyrostlo
obrovské podium, které v pátek (15.6.)
jako první vyzkoušeli žáci z naší Základní
umělecké školy. Žáci nám pod vedením
své paní učitelky zazpívali současné písně
známých i méně známých umělců. Na nikom nebyla vůbec znát tréma a nechyběl
ani duet s paní učitelkou.
Páteční podvečer dostali prostor začínající kapely z nedalekého okolí. Hudební
skupina Hra´n´ice, jak je zřejmé z názvu,
je z nedalekých Hranic. Skupina Kowall
Company k nám přivítala z Přerova. Obě
skupiny nám představili svou vlastní tvorbu.
Perličkou večera, na kterou všichni
čekali, bylo vystoupení známé slovenské
skupiny Metalinda. Ta svým dvouhodinovým koncertem bavila zaplněné náměstí.
Nechyběla ani autogramiáda a focení fanoušků se členy skupiny.
V sobotu (16.6.) jsme začínali hned
z rána. Skupina historického šermu nám
náměstí vrátila do dávné historie. Nechyběl rytířský turnaj, pohádka, ukázka střelných zbraní ani stánky s řemesly, které zaplnily půl náměstí. Starosta přivítal nově
narozené občánky města. Slavnostní
průvod, který následoval, si nenechali ujít
představitelé města, biskup s místními
farníky, dobrovolní hasiči ani obyvatelé,
rodáci a další návštěvníci města. Průvod
vycházel od zámku na náměstí, u sochy
sv. Floriána pan biskup požehnal nové hasičské cisterně. Poté šel průvod do kostela
Nanebevzetí Panny Marie, kde byla biskupem Mons. Josefem Nuzíkem sloužena
mše za občany Potštátu.
Až do pozdního odpoledne náměstím
zněla libá středověká muzika v podání
skupin Qanti minoris, Calata a Rabussa.
Historii pozvolna vystřídala současnost a
místní cimbálová muzika z Kyžlířova. Podvečer patřil mladé české skupině Perutě
v čele s Milanem Peroutkou. Po skvělém
vystoupení se všechny přítomné slečny a
ženy těšili na autogramiádu a fotografo-
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vání s tímto mladým zpěvákem. Bubenická show a plastové popelnice, že to nejde
k sobě? O opaku nás přesvědčili pánové
z Wild sticks, které svým super vystoupením rozproudili náladu na maximum. Ve
skvělé náladě nás udrželo dvouhodinové,
energické vystoupení členů známé české
skupiny Argema. Vyvrcholením celých
slavností byla laserová show, ve které
nesměl chybět letopočet založení města,
datum slavností, vykreslení znaku města a
názvů všech místních částí. Show pozvolna přešla v překrásný ohňostroj, který završil oslavy sedmistého výročí. Do ranních
hodin hrála zábavová skupina Kalibra.
Jako specialitu k výročí jsme si připravili grilovaného býka a divočáka. Návštěvníci mohli také navštívit naší ZŠ a MŠ, ZUŠ
a expozici historie Potštátska s propůjčenými výstavami. Paní MUDr. Dana Špatková nám propůjčila svou vlastní tvorbu malovaných obrazů a pan Jindřich Machala
výstavu bannerů Kravařsko. V nádvoří
zámku byla k vidění výstava leteckých
modelů členů modelářského kroužku při
Aeroklubu Hranice. Děti se mohly vyřádit
na pouťových atrakcí a na obličej si nechat namalovat motýla, kostlivce či nějakého kresleného superhrdinu. Odvážní
nahlédli na celé město a průběh slavností
z 60 m ramene jeřábu, na které je dovezl i
odvezl výletní vláček.
V neděli jsme všichni vstřebávali dojmy z předešlých dvou dnů. Pro ty co
nebyli dostatečně unavení, byl na hřišti
klubem FK Potštát připraven fotbalový
srando turnaj.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách tohoto významného
výročí. Nemalý dík patří i návštěvníkům,
kteří se k nám přivítali podívat a pobavit.
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Již třetí rok se nám daří pořádat dětský den v Kyžlířově. Letos 14.7.2018 se
podařilo i při nepříznivém počasí ze startu, uspořádat krásné odpoledne pro děti
i s rodiči plné sportovních a dovednostních soutěží, za které byli odměňováni
sladkostmi či hračkou. Účast byla opět
velká. Sešlo se přes šedesát dětí, které si
vyzkoušely střelbu ze vzduchovky nebo
lukem, chůzi na chůdách nebo ručkování po zavěšeném laně. Hodně oblíbená
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byla disciplína, kdy děti stříkaly na cíl
pomocí ruční pumpy (džbérovky), k té se
často vracely. Mimo soutěže se děti vozily po lanové dráze a mohly se povozit
i v koňském sedle. O ukončení krásného
odpoledne se postarali hasiči z Potštátu,
kteří přijeli s novou cisternou a umožnili
dětem prohlídku. Po prohlídce nastříkali na místním kopci hromadu pěny, ve
které se děti do sytosti vyřádily. Po celé
odpoledne bylo zajištěno bohaté občer-

Doplnění k minulému článku pana Karla Šustka s názvem „Zajímavý život myslivců aneb Pytlačení se nevyplácí“
Písemná reakce pana Fidry, která byla doručena na MěÚ byla
předána osobně panu Karlu Šustkovi.
Hraběcí hajný u hraběte Walderode
Pan Ryšánek byl hajným hraběte Walderode až do roku 1945,
kdy byl pan hrabě odsunut s Němci do Rakouska. On ztratil zaměstnání a musel opustit krásnou hájovnu na Michalence, kde
prožil kus svého života. Odstěhoval se s rodinou na Potštát, do
menšího rodinného domku poblíž našeho stavení.
Měl dva syny, přibližně mého věku, se kterými jsem se kamarádil. Vzpomíná si, že při první návštěvě u nich mi Toník ukázal ohrabečný koš, plný srnčích trofejí. Mohly mi oči vypadnout
z důlku. Pan Ryšánek se k svému povolání již nikdy nevrátil. Dojížděl tak jako můj otec do Hranic, kde se stavěla cementárna.
Na myslivost však nezanevřel, byl členem místního mysliveckého sdružení a znám jako výborný střelec. Jako kluk jsem chodil s honci, tehdá se to ještě mohlo a nepamatuji se, že bych jej
viděl zajíce či bažanta minout.
V místním pohostinství měli naši otcové svůj tarokářský stůl.
Ten stál vedle velkých kamen hned u výčepního pultu. Čtveřici
do taroků doplňoval kominářský mistr pan Spáčil a hostinský
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stvení v podobě pečených kýt, gyrosu,
pivečka a mnoho dalšího. Doufám, že
účastníci byli spokojeni. Velké poděkování patří sponzorům a hlavně kyžlířovským hasičům a všem co se jen trochu
podíleli na této super akci. Bez nich by se
to nepodařilo a jsem rád, že se dá s nimi
realizovat taková super akce v naší vesničce Kyžlířov. PS.: doufám, že akce nebyla poslední.
Za SDH Kyžlířov, Lukáš Wagner

Petr, který byl rovněž myslivec, ale oproti panu Ryšánkovi netrefil
ani vrata. Po každém honu se mazaly taroky a srnčí guláš dostal
pan Spáčil i táta, jako stálí štamgasti.
Tak tomu bylo i na Štěpána. Otec se vrátil až po půlnoci s pěknou opicí. Ráno jej probudila máma se zprávou, že jeho kamarád
Ryšánek je po smrti. Otec na ni nevěřícně zíral a bylo vidět, že jej
to patřičně vzalo.
Po hodné chvíli pravil: „Tak on to netušil!“ Před půlnocí si odskočil domů, že se za chvíli vrátí. Po chvíli byl nazpět a nesl hlavu
připevněnou na smrkovém prkně. Bylo to hlava loupežníka, hastrmana či lesního muže, ze všeho tak trochu.
Na rozčepýřených vlasech byl naražen pomačkaný cylindr.
Pod ním byla červená tvář pijáka, ověnčena mohutným knírem,
který objímal bambulatý nos.
Z odulých rtů mu čouhala fajfka. Figuru pověsil nad stůl se
slovy: tak ať tu máte na mě nějakou vzpomínku. A vidíte, do rána
je po něm. Chudák Tonda. Po těch slovech si otec otřel oči a vyšel
na vzduch. Ten panák visel v hospodě na svém místě až do roku
1975, kdy se Jednota rozhodla, že hospodu zmodernizuje. Kamna nahradilo ústřední topení, starobylý trámový strop nahradil
strop plastový a pana Petra vystřídal pan Stolar. Vytratil se duch
staré hospody a s ním i vzpomínka na pana Ryšánka.
Karel Šustek
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Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
15.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Den
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Pátek
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
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Datum
4.8.2018
11.8.2018
19.8.2018
25.8.2018
1.9.2018
8.9.2018
15.9.2018
22.9.2018
28.9.2018
30.9.2018
6.10.2018
14.10.2018
20.10.2018
27.10.2018
3.11.2018

Čas
17:00
17:00
15:00
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
15:00
16:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
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Zápas
FK Potštát : TJ Haná Měrovice
FK Potštát : TJ Sokol Říkovice
TJ Sokol Vlkoš : FK Potštát
FK Potštát : Tovačov B
FC Dukla Hranice : FK Potštát
FK Potštát : TJ Sokol Polkovice
KMK Zubr Přerov : FK Potštát
FK Potštát : Sokol Křenovice
TJ Sokol Soběchleby : FK Potštát
Černotín : FK Potštát
FK Potštát : Sokol Horní Nětčice
SK Bochoř : FK Potštát
FK Potštát : FK Brodek u Přerova B
TJ Sokol Hustopeče n. B. B : FK Potštát
FK Potštát : TJ Sokol Drahotuše
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Z knihovny

Z naší školy

Jak již jistě všichni víte, od 1. 7. má naše
škola „nového“ ředitele. Zpět na Potštát se
vracím po 14 letech. Mnozí z vás mou osobu znají z pohledu žáka, jiní z pohledu rodiče, zastupitele či občana města. Přestože
hlasy, které mě před návratem do mého
prvního působiště po vysoké škole zrazovaly, jsem přesvědčen, že je to správný krok
a že snad budu moci trochu přispět k rozvoji nejen školy, ale i samotného Potštátu.
Věřím v potenciál tohoto krásného města,
které stojí na počátku velké proměny. Jeden z mých bývalých kolegů kdysi ve své
práci pojmenoval Potštát černobílým květem přerovského okresu. Musím dodat,
probouzejícím se květem. Potštát skutečně
čeká jen na své objevení a probuzení. Ne-
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jen turisty, ale i lidmi, kteří zde najdou trvalé místo k životu.
Pokud se vrátím ke škole, tak to, s čím
bojuje již řadu let, je neustálý úbytek žáků.
A není to jen tím, že by hodně dětí dojíždělo do škol v Hranicích, dalším důvodem je
skutečnost, že mladí lidé odcházeli jinam,
kvůli práci, bydlení, za lepšími podmínkami obecně. Aktuálně se ve škole bavíme o
76 žácích od 1. do 9. ročníku, a to je hodně
málo. Díky tomu je škola výjimkovou, což
zjednodušeně znamená, že nejen provoz,
ale zčásti i platy pracovníků školy leží na
bedrech zřizovatele. Mírným optimismem
mě naplňuje počet dětí v mateřské škole,
kam bude od září chodit do dvou tříd 38
dětí a to je naopak potěšující. Jak se projeví

slibovaný nový způsob financování regionálního školství, kdy kritériem pro přiznání
určitého objemu finančních prostředků
nebude jen počet žáků, ale i počet odučených hodin, to zatím nedokáže nikdo říct.
Snad bude změna příznivá i pro výjimkové
školy. S nadějí ale sleduji novou výstavbu
za školou. Udržet mladé rodiny s dětmi,
přilákat nové obyvatele, nabídnout jim
vhodné podmínky k bydlení a životu, to
je určitě cesta správným směrem. Škola se
bude snažit přispět k tomu svým dílem. Na
místní poměry je školní areál velmi rozsáhlý, kromě historické budovy z roku 1902
tvoří školu další dva pavilony, učebnový a
tělovýchovně dílenský, doplněné o objekt
kotelny, školní kuchyně a jídelny. Kromě
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historické budovy mají všechny ostatní
nová okna a krásný nový zateplený kabát, což určitě přispělo k úsporám energií.
Celá řada učeben je moderně vybavena,
na školní zahradě vyrostlo krásné dětské
hřiště a nový altán využitelný i pro výuku
žáků. Na druhé straně je mnoho věcí vyžadujících řešení, v některých případech neodkladná. V této souvislosti jsem si během
posledních čtrnácti dní několikrát vzpomněl na stavebníka z nezapomenutelného filmu Na samotě u lesa. Podobně jako
on bych mohl vyjmenovávat: „vstup, dveře,
zárubně, schody, podlahy, osvětlení, tabule, malování, kuchyň, kotelna, plot, počítače atd. Zlomit vše naráz bohužel nepůjde,
nejen z pohledu finančního, ale i časového.
Něco však s podporou zřizovatele zvládneme již v průběhu prázdnin. Žákům na
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prvním stupni byly minulý týden nainstalovány nové moderní tabule, již v červenci
začne obměna počítačů v učebně IT, revitalizací a prosvětlením projde školní zahrada, v srpnu nastoupí malíři, kteří vymalují
šatnu MŠ a prostory chodeb od vstupu až
po MŠ, novými nátěry budou opatřeny zárubně a sokly ve třídách 1. stupně, velkou
proměnu čeká celý přístupový chodník
a hlavní vstup do školy tak, aby návštěvník a potenciální klient nebyl „varován“
již při příchodu. Celá škola bude pokryta
bezdrátovým připojením k internetu, proměnou projdou webové stránky. Kromě
toho probíhá již od začátku července obvyklý prázdninový úklid, mytí oken, běžné i
méně běžné opravy.
Co se týká naplněnosti tříd, bude chvíli
trvat, než zvládneme nemít spojené roč-
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níky a ve třídách bude průměrně třeba 17
žáků. To, co mnozí považují za hendikep,
prezentujme dnes jako výhodu. Vždyť
malý počet dětí ve třídách zajišťuje individuální přístup, rodinné prostředí školy je
nejlepší prevencí rizikového chování. Dejme ve známost a prodejme to, co máme již
dnes, bezpečné prostředí pro děti, zahradu
pro dětské hry, jídelnu v budově, moderní
tělocvičnu, venkovní hřiště, školní družinu,
krásnou okolní přírodu. Za sebe mohu nabídnout ochotu ke komunikaci, otevřenost
novým věcem a férový přístup. Přál bych
si, aby za jeden provaz táhli nejen všichni
pracovníci školy, ale aby i obyvatelé tohoto města, byť třeba ve škole již nemají děti,
brali potštátskou školu jako svou.
Mgr. Karel Machyl,
ředitel ZŠ a MŠ Potštát

Ve středu 27.6. navštívili žáci 3. a 4.
ročníku se svou paní učitelkou tradiční
hranickou akci v areálu vojenských kasáren s názvem Hry bez hranic. Děti si mohly
„prolézt“ tanky, obrněné transportéry, hasičská i záchranná auta, lozit po lezecké
stěně, zastřílet si z laserové pistole, účastnit
se aquazorbingu a spousty jiných aktivit.
Také jsme společně sledovali ukázky různých typů policejních zásahů, boje zblízka,
akcí záchranných jednotek při dopravní
nehodě, nebo ukázky ze zásahu s pomocí
služebních psů.
Mgr. Martina Hollasová

Pátek 22. června jsme s dětmi 1. stupně strávili v malebném prostředí hradu Šternberk. Děti se staly na nějakou dobu účastníky soutěže Pevnost Boyard, ve které ve
skupinkách plnily rozličné úkoly, v duchu této známé televizní soutěže. Nadšeně plnily zadané úkoly, aby pak v co
nejlepším čase mohly doběhnout k dalšímu stanovišti.
Samozřejmě nechyběly ani hádanky z úst tajemného mnicha, ani hledání klíčů v„nepříjemných“ sklenicích. Nakonec
ale všichni obdrželi drobné dárky, nejen výherci- ti využili
výsady zajít si pro své výhry ve starodávných truhlicích až
do věže, třebaže bez účasti hladových tygrů. Nakonec nás
čekala úžasná hodinová prohlídka hradu s milou průvodkyní, která svůj výklad směřovala přímo k dětem. Nechala
je často i přemýšlet a byli byste překvapeni, co všechno
pak děti dokázaly vyvodit. Určitě si mnohé informace
z výkladu zapamatují. Na závěr nás čekalo tolik očekávané
nakupování suvenýrů a krátký pobyt u malého rybníčku se
„zlatými“ a červenými obrovskými kapry a jinými rybkami.
Myslím, že náš výlet se nadmíru povedl, k čemuž přispělo i výborné počasí.
Mgr. Martina Hollasová
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Ze spolků

Stalo již tradicí, že u příležitosti Mezinárodního dne dětí pořádají Vojenské
lesy a statky s.p., divize Lipník nad Bečvou
ve spolupráci s místní organizací Českého
rybářského svazu Hranice závody mládeže
v lovu ryb udicí. Tak tomu bylo i v tomto
roce, kdy se v sobotu 2. června 2018 konal
POHÁR MLÁDEŽE V LOVU RYB UDICÍ.
Modrá obloha a předzvěst pěkného
dne přivítala u prezence na břehu chovného rybníka Horní Čermná dvacet sedm
nadšených a po vítězství prahnoucích mladých rybářů. Aby si hoši nemysleli, že rybařina je jen mužskou záležitostí přihlásilo se
do závodu i šest dívek. Po nástupu závodníků a seznámení s pravidly a organizací
závodu bylo zahájeno první kolo. Ryby na
sebe nenechaly dlouho čekat a tak již po
chvíli první šťastlivci úspěšně předávali své
úlovky rozhodčím k měření (za každý cm
byl jeden bod). Převážně lovenou rybou
byl kapr, plotice a sumeček americký. 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 a taktizováním se
snažili zlepšit svou bilanci z prvního kola.
O půl jedné zazněl hvizd píšťalky hlavního
rozhodčího, který ukončil závody. Komise
rozhodčích se sesedla ke sčítání výsledků.
Po sečtení výsledků došlo konečně
k vyhlášení výsledků. Celkem bylo uloveno 1387 kusů ryb o celkové délce 238,23
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m, což znamená, že průměrně na každého
závodníka připadlo 51,37 kusu.
Závodníci byli podle větu rozděleni do
dvou kategorií – mladší 6 až 13 let, starší 14
až do 16 let. V mladší kategorii obsadil 1.
místo – Adam Číp z Nového Jičína s 2725
body, 2. místo – Jakub Kaniecki z Hranic
s 2683 body a 3. místo Hynek Hlobil, také
z Hranic s 1950 body. Za největší ulovenou
rybu v této kategorii si odnesl cenu Denis
Damasky z Vítkova, za úlovek kapra o délce 46 cm. Ve starší kategorii se na prvním
místě umístil Petr Terych z Lipníka nad
Bečvou se 1494 body, druhé místo obsadil
Vojtěch Hendrych z Oder s 1398 body a na

místě třetím se umístila Kateřina Michlíková z Vítkova se 617 body. Největší rybu, ve
starší kategorii, kapra 44 cm ulovil Vojtěch
Hendrych.
Ceny, poháry a medaile předal ředitel
závodu pan Lukáš Kovár za Vojenské lesy a
statky s.p., divize Lipník nad Bečvou společně s Milanem Mrnuštíkem, jednatelem
místní organizace ČRS Hranice.
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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