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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkoval hasičům
z Potštátu za účast na Lampiónovém průvodu a zajištění občerstvení na hřišti. Díky
patří také hasičům z Kyžlířova, za uspořádání nohejbalového utkání spojeného s
kácením máje.
Návštěvníci hřbitova jistě zaregistrovali
novou vstupní bránu na místním hřbitově
u horního kostela, která dodává hřbitovu
důstojnější vzhled. Po instalaci a dokončení jsme se rozhodli pro výměnu i druhé
stávající brány u smuteční síně.
Na smuteční síni v současné době probíhá rekonstrukce fasády, střechy a výměny oken a dveří.
V měsíci květnu proběhla úprava podlah v hasičské zbrojnici v Potštátě a to
technologií lité průmyslové lité podlahy,
která se lépe udržuje a nebude docházet
v zimních měsících k nasávání vlhkosti do
vnitřního zdiva.
Od Krajského úřadu Olomouckého kraje nám byli přislíbeny dotace na pořízení
zásahových obleků i s helmami a svítilnami
pro zásahovou jednotku Potštát.
Z důvodu bezpečnosti občanů, byl vybudován chodník na ulici Půtova od zdravotního střediska směrem k pekárně. Firma
Presbeton položila chodník v rekordním
čase. Ať slouží.
Zájemci se dočkali kompostérů. Žadatelů bylo 73, ale kompostérů máme na
skladě celkem 150 ks a tak můžeme uspokojit více občanů a tím zajistit lepší třídění
biologického odpadu v naší obci. Kompostér má objem 1 100 l a manipulační poplatek za jeden kompostér bude 400 Kč. Na
základě podmínek dotace, sepíší občané
smlouvu o výpůjče s MěÚ Potštát na dobu
5 - ti let, a po uplynutí této doby bude kompostér převeden do jejich vlastnictví.
Na budově bývalé úpravny vody Harta došlo k vybudování nové vodovodní
přípojky pro případné využití nebytových
prostor v této budově.
V letošním roce budeme pokračovat v
rekonstrukci fotbalového hřiště a to výmě-
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nou „salaše“(prodejní stánek), místo které
bude vybudováno nové zázemí hřiště s
občerstvením. Krajský úřad Olomouckého
kraje schválil žádost o dotaci na zázemí hřiště a předpokládaný termín zahájení prací,
bude v podzimních měsících.
Na cyklostezku Boškov dotace přiznány nebyly, ale opět požádáme na konci
roku a snad budeme úspěšnější.
Česká inspekce životního prostředí
provedla začátkem měsíce května kontrolu dodržování zákona v obecních lesích a
dle jejich názoru a zákona je vše v pořádku.
Hospodaření v lesích je ale bohužel v posledních dvou letech pro obec prodělečné.
Kůrovcové dřevo se prodává za minimální částky, ale práce v lesích – těžba dřeva,
stavba oplocenek, sadba stromků a jejich
nákup stojí stejně nebo i více. Za poslední
2 roky musíme doplácet z rozpočtu města
na lesy ročně 500 tisíc Kč.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme
podali žádost o dotaci na vybudování
Fit stezky, Rekonstrukci křížů v Potštátě a
Opravu komunikace v Lipné. Čekáme na
vyjádření ministerstva.
Zvu všechny občany, ale především

zájemce o byt v podporovaném bydlení
na prohlídku ukázkového bytu ve dnech
14.6. a 15.6.2019, která proběhne ve dnech
slavností za účasti médií. Upřesnění času
bude uvedeno v programu Potštátských
slavností.
Srdečně Vás zveme na 24. slavnosti
města Potštát, které se budou konat tradičně na náměstí.
Přijďte se pobavit se svými rodinami a
známými.
Těšíme se na Vás
Váš starosta René Passinger
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MěÚ informuje

Město Potštát se zapojilo do projektu
„Česká Obec“. Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém občané nejen města Potštát získají
rychlé a aktuální informace o událostech
ve svém okolí, tj. nejen o svém městě, ale
např. i o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, nebo
jen o obci, která je zajímá.
Zeptali jsme se proto projektového manažera České Obce pana Davida
Jedlinského, čím je tato mobilní aplikace zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a
právě to je pořekadlo, které naši aplikaci
vystihuje, ačkoli je to moderní, přehledný
a praktický komunikátor mezi vaší obcí a
uživatelem aplikace.
A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat
informace z vaší radnice? … sms zprávou,
e-mailem, nebo jste prostě ve své volné
chvíli navštívili webové stránky a posléze
se dověděli, že se např. událo něco, co
jste potřebovali vědět o dvě hodiny dříve,
nebo si případně potřebujete nové informace poznamenat do svého kalendáře,
abyste na ně nezapomněli. A právě mobilní aplikace Česká Obec, kterou město
Potštát využívá, je přímo propojena s vaší
radnicí, která vás tak může o dění ve vaší
městské části informovat okamžitě. Aplikace navíc pracuje s obrázky, videi, textem, externími odkazy, najdete tu důležité
kontakty na vaši obec a zároveň aplikace
pracuje i s kalendářem ve vašem mobil-

ním telefonu, takže si např. upoutávky na
kulturní akce můžete do kalendáře přímo
ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil, v čem
je mobilní aplikace jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen jednotlivé městské části, ale také jiné obce (pokud
jsou do projektu Česká Obec zapojeny),
a to jednoduchým přidáním další obce v
mobilní aplikaci. Získáte tak přehled i o jiných obcích, které vás zajímají, nebo kde se
momentálně nacházíte. A pokud čtete tento rozhovor, je nasnadě poděkovat právě
vaší radnici, protože se zapojila do tohoto
projektu a chce, abyste byli okamžitě, moderně a příjemně informováni.
Nově jste spustili ve vaší aplikaci
funkci „hlášení závad“, můžete to uživatelům více přiblížit?
Ano, to je pravda. Tato funkce umožní
uživatelům aplikace, jednoduše nahlásit
jakýkoliv problém ve vaší obci či městské
části. Bezproblémové používání této funkce zajistí intuitivní rozhraní. Jednoduše
provede uživatele vyplněním formuláře a
případnému přiložení fotografie závady.
Po odeslání uživatelem Vám hlášení
o závadě přijde na předem definovaný
email. Hlášení závad naleznete v aplikaci u vašeho města/obce jako butonek ve
spodní liště vašeho telefonu.
A jak je tedy možné začít mobilní
aplikaci využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení
pro chytré telefony (tablety) s operačním

systémem Android nebo iOS(iPhone).
Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete
ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte
a zadejte instalovat,
• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním rohu
najdete znaménko „+“, po kliku na něj
se zobrazí žluté pole s nápisem „Přidat
Obec“, po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce,
které chcete sledovat, dále je můžete
řadit v závislosti na tom, která obec
má být první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,
• dále klikněte v levém horním rohu na
„Přehled obcí“, zobrazí se obec, kterou
jste si přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec, zobrazí
se dané příspěvky, pokud ne, obec je
prázdná pouze s upozorněním, že s
námi nespolupracuje.
• obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.
Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB,
což zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události
vás upozorní prostřednictvím notifikací
(upozornění) a na váš požadavek si načte
pouze vybraný příspěvek, který vaše město zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.
Děkujeme za rozhovor.
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Podvečer 7. května byl na Potštátě ve znamení Lampiónového průvodu, který pořádal
MěÚ spolu s SDH Potštát. Za doprovodu pochodové hudby prošel průvod náměstím a
přilehlými uličkami k pomníku padlých. U pomníku krátce promluvil starosta a pietní akt
na památku obětem 2. světové války ukončil
místní chrámový sbor národní hymnou. Poté
se všichni zúčastnění přemístili na fotbalové
hřiště, kde byl připraven táborák, pečené makrely s občerstvením a diskotéka DJ Petra.

V poslední době dochází k poškozování vybavení multifunkčního hřiště v
Lesní ulici, je nám nesmírně líto, že někteří jedinci se zde chovají jako vandalové a
ničí sítě na hřišti a kolem hřiště. Toto hřiště
bylo vybudováno z rozpočtu města a za
finanční podpory Ministerstva pro místní
rozvoj z programu Podpora obnovy rozvoje venkova a slouží ke sportovnímu vyžití všech občanů, je nepochopitelné, že
někdo dokáže tento pěkný kout našeho
města ničit.
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Slavnostní posezení ke dni matek se uskutečnilo v sále zámku
Potštát v pátek 10. května. Sváteční odpoledne zahájil proslovem
pan starosta, o kulturní program se postaraly děti ZŠ a MŠ Potštát spolu se svými učitelkami. Po malém občerstvení zpříjemnil

Lesní stezka se klikatila úbočím Milovanského potoka a já se svým psem Kodlem po ní šoural dubnovým ránem. Mlžný opar opadal a mizel mezi smrkovým
porostem. Blížil jsem se k starým zahradám zaniklé obce Milovany. Zahrady nepatřily nikomu, byly součástí vojenského
prostoru. Z porostu křoví a hustých trav
se tyčily kmeny starých ovocných stromů, na jejichž plodech si pochutnávali
snad jen vojáci a lesní zvěř.
Les končil a s ním i stezka mizela v
mezi, na které rostly statné smrky solitéry, jejichž větve sahaly až k zemi. Na pokraji lesa jsem spatřil několik kusů divočáků, ale to je již zaregistroval i můj pes
a se štěkotem se řítil na ně. Divočáci se
kupodivu nerozprchli, ale zaútočili proti
psu. To jsem již věděl, že je zle, neboť tak
energicky brání jen bachyně, své mladé.
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odpoledne pěkným hudebním programem pan Radek Kňura.
Každá maminka dostala malou pozornost, kterou nám letos darovaly děti a paní učitelky z MŠ. Věříme, že se posezení líbilo a
příští rok se opět budeme těšit.

Pes zmizel v lese a prasata za ním.
Hlavou se mi honí myšlenky, co bude
se psem, když vidí, jak se na mně řítí lavina malých pruhovaných selátek. Doběhla na moji úroveň a začala se zahrabávat
do staré buřeně, že jim v páru vteřinách
trčely venku jen zadečky s pírkem (ocáskem). Kdybych se jich chtěl zmocnit, stačilo je jen za ty ocásky vytahovat.
Místo toho jsem utíkal k nejbližšímu
solitéru a po větvích šplhal do bezpečné
výše. Stalo se to, co jsem předvídal. Z lesa
se postupně vynořilo pět statných bachyní a zamířilo do míst, kde jsem ještě
před chvíli stál. Cítily mne. Zlostně fučely
a klektaly zubama směrem ke smrku, na
kterém jsem seděl.
Selátka postupně opouštěla své
úkryty a připojovala se ke svým matkám.
Chtěl jsem je počítat, ale nějak mi to ne-

šlo. Určitě jich však bylo kolem třiceti. To
trvalo několik minut, než si byly bachyně
jisté, že žádné sele nechybí. Jak to poznaly, nevím, ale poznaly to.
Poté celá tlupa zmizela v travnaté
džungli. Hezkých pár minut jsem ještě
seděl na větvi, než jsem si byl jistý, že
jsou pryč. Pak jsem slezl a ubíral se po
mezi s myšlenkou, co je asi s Kodlem?
Bylo dost psů, kteří nepřežili boj s černou zvěří. S takovými myšlenkami jsem
se blížil k Potštátu. Ani nevím jak, a Kodla jsem měl u nohy. Radost ze setkání
byla oboustranná. Na psovi jsem neviděl žádné viditelné známky zápasu.
Vypadalo to, že je vše v pořádku. Mýlil
jsem se však. Kodl začal druhý den kulhat na přední běh a to mu zůstalo až do
konce života.
Karel Šustek, Potštát
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Místní knihovna

Úterní odpoledne 16.4.2019 bylo v knihovně věnováno tvoření.
Tentokrát nás sice bylo jen pár, ale přesto
jsme si vyrobili pěkné dekorace.

Z naší školičky

V pátek 15.března se za námi do školky přišli podívat policisté pprap. Věra Rablová z OOP Hranice a por. Mgr. Bc. Petr
Pinos z PCR Oddělení tisku a prevence.
A návštěva to nebyla ledajaká! Školkáčci zažili netradiční výuku s dramatizací
nebezpečných situací a učili se je tak řešit. Začali jsme příběhem, kdy chlapeček
Filípek zůstane sám doma a zazvoní cizí
osoba. Předvedli jsme si způsoby komunikace s operátorem na tísňové lince. Beseda pokračovala příběhem o nehodě na
silnici, kdy s motorkou havaroval František
a zachraňovala jej Viktorka – připomenuli
jsme si zásady první pomoci. S holčičkou
Haničkou se děti dozvěděly, jak předcházet únosům a jak čelit nebezpečí z komunikace s cizími osobami. A závěr patřil
situaci, kdy Zdeněček nalezl v lese nebezpečný předmět. Netradiční beseda ukázala dětem, že zahrát si nemusí jen pohádky,
ale že dramatizace příběhů, které mohou
zažít i ve skutečnosti jim přinese spoustu
důležitých rad! Děkujeme za poučné vyprávění i za spoustu dárečků!
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

Díky projektu ŠABLONY II a panu řediteli Mgr. Karlu Machylovi máme hřiště
u školy bohatší o nové kostkoviště. Nejmenší děti z naší školky tak mají krásnou
venkovní zábavu!
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V rámci projektového dne se děti ze
třídy Včelky vypravily 23.5. do obory v
Bohuslávkách, kde se prošly po naučné Študentově stezce a plnily zajímavé,
naučné úkoly. Ty si pro ně již tradičně
nachystala lesní pedagožka z VLS Lipník
nad Bečvou paní Bc. Klevarová Romana
spolu se studenty 2. ročníku SLŠ v Hranicích Kubou a Lukášem. Děti si ve dvou
skupinách prošly čtyři stanoviště, kde se
učily poznávat listnaté stromy habr, lípu
a dub a s nimi také pracovaly. Musely k
nim najít semínko, list, semenáček a to
vše nalepit na svůj pracovní list. Další
stanoviště bylo zaměřeno na myslivost.
Děti hledaly dalekohledem obrázky lesní zvěře rozmístěné v určité vzdálenosti
na stromech, poznávaly zvuky zvířat a
přiřazovaly je ke správným obrázkům. Na
třetím stanovišti si každý vytvořil svou
medaili, kterou si ozdobil tiskátky listů a
stop zvěře a také se zde děti seznámily s
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životem včel a jako včelky si nosily kytky
do svého úlu. Poslední stanoviště bylo
zaměřeno na koloběh vody v přírodě.
Děti si ho zdramatizovaly a také si zahrály hru na řeku a kapky. Počasí nám přálo,
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děti si dopoledne v lese užily a také dostaly od našich milých průvodců pěkné
dárky. S nimi se také rozloučily tematicky
,, lesu zdar ,,.
Za MŠ zaslala Ivana Stískalová

Využili jsme nabídky pana malíře Dostála, že přijede za
našimi dětmi do školky a bude s nimi malovat. Přijel pohodový, usměvavý pán, s dobrou náladou, tabulí a papíry, který si
děti hned získal. Společně malovali šneka, lišku, jelena, žraloka, dinosaura, kočku a myš a to všechno jednoduchými tahy
pastelkami. Nešlo pouze o malování, ale o každém zvířeti si
spolu také povídali. Kde žije, jak vypadá, kolik má nohou a pan
Dostál si děti velice chválil. Kolik toho umí a jak jsou v malování šikovné. Děti byly z hodiny, která neskutečně rychle utekla
nadšené a pyšně si namalované obrázky odnášely domů.
Za MŠ zaslala Ivana Stískalová

Základní škola

Je tady červen, konec školního roku
na dohled a Potštátský zpravodaj je
příležitostí seznámit čtenáře s činností
školy. Jistě jste zaznamenali zvýšenou
činnost řemeslníků a firem v budově ZŠ.
Souvisí s největší akcí tohoto školního
roku a tím je rekonstrukce tří tříd druhého stupně základní školy, která spočívá v
kompletní výměně osvětlení ve třídách,
pokládce nových podlahových krytin,
výmalbě a nátěrech kovových konstrukcí. Původní neekonomická žárovková
svítidla jsou nahrazována v souladu s
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hygienickými požadavky novými ledkovými panely, lina stará více než třicet let
jsou měněna za nová, stěny září barvami. Dvě třídy budou také do půlky června vybaveny novým školním nábytkem
– moderními lavicemi a židlemi, ve třídách se objeví nové nástěnky. Díky úzké
spolupráci se zřizovatelem a pomoci
pracovníků MěÚ Potštát, kteří významně pomáhají v rámci přípravných prací,
se nám daří šetřit finanční prostředky,
které tak mohou být využity na pořízení
nového vybavení. Tím myslím nejen pří-

pravu tříd, ale i rekonstrukci zemnění u
hromosvodů, opravu stropu v tělocvičně, pomoc pří úklidu paliva do uhelny
apod. Také zapojení a pomoc vás rodičů
nás těší a velmi si ji vážíme. I škola, její
žáci i pedagogové se však snaží. V rámci
sběrového týdne se podařilo shromáždit více než šest tun papíru, za školní rok
je to již 11350 kg. Peníze z jeho prodeje
nám umožní nakoupit například novou
tabuli či pořídit skříňky do žákovských
šaten. Těmi máme v úmyslu nahradit
nejpozději do konce roku zastaralé kle-
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cové šatny u všech tříd. Dobře víte, že
vše je „až v první řadě“ o penězích a já
chci v této souvislosti poděkovat vám
všem, kteří se sponzorsky na řadě akcí
podílíte a školu takto podporujete.
Mnohé věci se nám daří pořizovat
také díky zapojení školy do projektu
Šablony II. Ten nám umožnil mimo jiné
nákup dvaceti nových žákovských notebooků, děti v MŠ mají na zahradě nový
hrací prvek – kostkoviště, v prostorách
MŠ máme novou polytechnickou stěnu.
I ve druhém pololetí mohou žáci zdarma navštěvovat badatelský klub, peníze
z projektových šablon zaplatily Velikonoční dílny v MŠ, setkání s kreslířem na
1. stupni ZŠ nebo návštěvu obory VLS v
Bohuslávkách v rámci lesní pedagogiky.
Ve třídě Sluníček v MŠ, kterou navštěvují i děti do tří let věku budeme mít díky
projektu až do konce srpna roku 2020
také chůvu, z projektu jsou hrazeny akce

Číslo 3
v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků.
Aktuálně navštěvuje MŠ 38 dětí, základní školu 80. Oproti předchozímu
roku je to sice zvýšení, ale stále máme
volné kapacity. Příští rok se situace o
trochu zlepší, neboť v rámci ZŠ narosteme na 87 žáků, mateřskou školu bude
navštěvovat 36 - 39 dětí. K zápisu do
první třídy ZŠ se nám dostavilo 11 budoucích prvňáčků a budou tak mít od
září samostatnou třídu, k zápisu do MŠ
přišlo 8 dětí, ale víme o dalších, jejichž
rodiče již projevili o naši mateřinku zájem. Mezi dětmi zapsanými do MŠ je jich
většina ve věku do tří let a chůva bude
určitě potřebná.
Žáci školy se zapojují také do různých soutěží a v rámci mimoškolní
činnosti poměřují své síly s vrstevníky
z jiných škol regionu. Ať již jde o akce
sportovní, dopravní, výtvarné či příro-
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dovědné, je třeba říci, že se potštátské
děti neztratí a školu i město reprezentují
velmi dobře. Významného úspěchu dosáhli v přírodovědné soutěži Naší přírodou, pořádanou již tradičně v Přerově. V
konkurenci desítek žáků z různých škol
regionu vybojoval Honza Zlámala ze 7.
ročníku v okresním kole soutěže stříbrnou příčku, jeho spolužák Jabub Stískal
obsadil příčku bronzovou, stejně tak,
jako Eliška Brachánková z ročníku osmého. Pochvala patří nejen umístěným, ale
i všem zúčastněným a také paní učitelce
Jeřábkové, která je na soutěž připravila.
V sobotu dne 15. června dopoledne
bude v rámci obecních slavností budova školy otevřena. Všichni jsou srdečně
zváni na prohlídku prostor školy i školní
zahrady.
Prázdniny jsou za dveřmi, žáci se těší
a lhal bych, kdybych tvrdil, že kantoři
ne. Odpočinek potřebují všichni. Dveře školy se však definitivně uzavřou až
v druhé půli července, prvních 14 dnů
bude v provozu ještě mateřská škola a
školní kuchyně. I v době prázdnin však
bude ve škole pokračovat úklid, opravy
či malování, podle plánu poběží konzultace s žáky, které budou čekat na konci
srpna opravné zkoušky. Mateřská škola
a školní kuchyně zahájí provoz 26. srpna, v tomto týdnu nastoupí také pedagogové.
Přeji všem, žákům, zaměstnancům
školy i občanům Potštátu příjemný čas
prázdnin a dovolených.
Mgr. Karel Machyl, ředitel školy

Každý rok se někteří žáci naší
školy účastní přírodovědné soutěže
Naší přírodou, kterou pořádá Středisko volného času Atlas a Bios v
Přerově. Po úvodním kole, které proběhlo v únoru, se do finále probojovali Jakub Stískal a Jan Zlámala ze
sedmého ročníku a Eliška Brachánková z osmého ročníku. V konkurenci žáků z Přerova, Kojetína, Hranic a
Hustopečí Honza Zlámala obsadil
krásné druhé místo a Jakub s Eliškou
se umístili na bezvadném třetím
místě. Všichni finalisté mohou jet na
odměnový turisticko – přírodovědný výlet, tentokrát do Beskyd.
Všem žákům děkuji za vynikající
reprezentaci školy.
M. Jeřábková
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Základní umělecká škola

Hudba nezná hranic – spolupráce hudebních škol
Česká republika – Ukrajina
Olomoucký kraj - Zakarpatská oblast
Potštát – Užhorod
V měsíci únoru jsem zvala Vás, občany Potštátu na koncerty
naší školy, tentokrát však z mezinárodní účastí a s hosty z Užhorodu. Naši hosté jsou nazpět ve své zemi a nám zbyly jen vzpomínky.
Ve středu 1.5.2019 jsem naše milé přivítala v podvečer a
ihned po příjezdu a zavedla na ubytování: Po náročné cestě potřebovali odpočinek.
Druhý den, ihned po snídani začal náš společný program.
Začala nám práce na projektu. Hosty jsme uvítali v budově školy, byli seznámeni s historií školy, výukou na škole, ale historií
samotné budovy. Po obědě následoval krátký oddych a dostalo se nám přijetí u pana starosty města Potštátu René Passingera, v obřadní síni zámku a pak následovalo krátké povídání
směřované více k historii samotného města. Po rozloučení se
starostou se žáci a učitelé přesunuli do školy a navštívili výuku
předhudební a hudební nauky u paní MgA. Michaely Kuželové.
V pozdním odpoledni se začali věnovat rozehrávání a přípravě
na večerní koncert. Naši školu reprezentovala malá klavíristka z
přípravného studia, Viktorka Galasová, a zároveň uvítala prvními tóny klavíru všechny v sále. Za přednes skladby Luboše Sluky s názvem Přijela pouť, sklidila obrovský potlesk. Po zahájení
koncertu zasedli za koncertní křídlo v sálku školy 12 – 13 letí
žáci Dětské školy umění v Užhorodu. Musím zde podotknout,
že všichni žáci jsou laureáty mezinárodních soutěží na Ukrajině,
Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Čili špičky ve hře na klavír.
Nádhera a krása tónů, která se linula z koncertního křídla v
malém sálku školy, byla balzámem a potěšením pro duši. Ani

Hudba nezná hranic, jak už název napovídá, je jedinečný projekt přeshraniční
spolupráce uměleckých škol – Základní
umělecké školy v Potštátu a Užhorodské
dětské školy umění v ukrajinském Užhorodu. Tyto dvě školy jsou od sebe na první pohled docela vzdálené, a přitom díky
společnému projektu velmi blízké. Srdcem projektu je ředitelka ZUŠ v Potštátu
– paní Jana Kozubíková, díky které existuje spolupráce i s dalšími institucemi na
Zakarpatské Ukrajině – jde např. o užhorodskou pobočku Kyjevské slovanské univerzity, Lesotechnický institut v Chustu,
Dětskou školu umění v Teresvě, a také s
českými krajanskými spolky v Užhorodě.
První myšlenka se zrodila už v roce
2004, kdy byla paní ředitelka oslovena
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jsme se nenadáli a první den byl za námi.
Hosté projevili zájem o ukázku pomůcek pro výuku hudební teorie. Přání jsme vyhověli a na druhý den dopoledne byla
domluvena návštěva u autorky pomůcek, u paní Ireny Krškové.
Takové nadšení, které propuklo po nahlédnutí do materiálů a pomůcek, se nedá ani popsat. Totiž pomůcky jsou unikátní i v tom,
že se pracuje mimo jiné i s tzv. metodou solmizace = do-re-mi-fa-sol-la-si-do, maďarského hudebníka a skladatele Zoltána Kodály.
Naši hosté ve své škole také tuto metodiku využívají a podle ní
učí, ale jiným způsobem. Odpoledne jsme se vydali na cestu do
lázní Teplic nad Bečvou. Nejdříve však se žáci rozehráli a připravili ke koncertu a pak následovala malá procházka po samotných
lázních, ukončená na kolonádě pře lázeňským domem Bečva. Večerní koncert vzbudil velký ohlas u lázeňských hostů, ale i dalších
návštěvníků koncertu. Koncert se konal v prostorách LD Janáček.
Odjížděli jsme spokojeni.
Sobotní dopoledne jsme strávili u nás na škole v učebně, v notovém archivu a doslova „zahrábáni“ do klavírních partů, kdy byl
velmi nápomocen i pan učitel Karel Kotrla. Kdybychom natáčeli,
asi by vznikl další dokument z průběhu návštěvy. Po obědě jsem
se přesunuli do Hranic na Jurikovu ulici – Galerie M + M. Koncert,
připravený na odpoledne měl jiný ráz, nejen že se hrálo a zaznělo
část vážného repertoáru, ale zazpívali jsme si i národní písně našich zemí. A dokonce jsme si i zatancovali při písně Tancuj, tancuj,
vykrůcaj. Večer jsme strávili v soukromí u paní Ljuby, v místí hranické části Rybáře.
CO více dodat k návštěvě z Užhorodu a prožitých dnech s
hosty? Poděkování za odvedenou práci patří všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na této akci.
Děkujeme a těšíme se na naše další setkání a práci na projektu
s Vámi.
Jana Kozubíková ředitelka ZUŠ Potštát
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pány Ing. Liborem Chytilkem a Ivanem
Latkem z Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě a již následující rok se žáci a učitelé potštátské ZUŠky prezentovali na turné po
Zakarpatské Ukrajině. Cílem této družby
jsou mimo právě společné koncerty žáků
a učitelů, které se konají střídavě v České
republice a na Ukrajině.
Tento rok mohly svá esa vyložit paní
učitelky Oksana Gorzova a Oksana Peleško z Užhorodské dětské školy umění,
které s sebou přivezly mladé klavíristy.
Žáci věkové kategorie 12-15 let předved-
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li nastudované skladby a podle složitosti
ani laikovi nemohlo uniknout a bylo velice pravděpodobné, že se se svými výkony
účastní mezinárodních soutěží.
V rámci výjezdu na Moravu přednesli skladby celkem na třech koncertech.
První koncert se uskutečnil přímo v sále
ZUŠky v Potštátu, druhý koncert se konal
v lázeňském městě Teplicích nad Bečvou.
Poslední koncert proběhl v sobotu, 4.
května 2019, v komorní atmosféře galerie
M+M v Hranicích, kdy jako poděkování za
skvělý umělecký zážitek hostům z Ukra-

jiny zahráli a zazpívali učitelé potštátské
ZUŠky v čele s panem učitelem Mgr. Karlem Kotrlou, a díky zvoleným známým lidovým písním se přidali také posluchači v
publiku.
Projektu Hudba nezná hranic přeji,
aby jeho srdce bušilo silně a bez arytmie,
aby se společné akce konaly dále a abychom se těchto akcí mohli účastnit i v budoucnu.
Za krajanský spolek Petr Panák,
člen Klubu T. G. Masaryka
v Užhorodě, 15.5.2019.

ŘK Farnost
*

Jako lidé mají jména a slaví jmeniny, tak i kostely a kaple mají
pojmenování k některému světci, světici či ke slavnosti, které se
ve víře slaví a také mají místo v církevním kalendáři. Při té příležitosti se k nejbližší neděli koná pouť nebo hody. Křesťané potštátské farnosti se scházejí zpravidla každou neděli v 11:00.
Jinak pouť je od slova „putovat“ a je tedy výzvou i pro okolní
křesťany, že se mohou vydat, dnes už ne moc často pěšky, právě
tam, kde se slaví.
Co slavíme? Proč putujeme?
Pobožnost k Panně Marii
Kovářov
ne 26.5. 14:30
Pomocné
Mše sv. za město (PotPotštát, Panna Maria pá 14.6. 17:00
štátské slavnosti)
Pobožnost k Nejsvětější
Boňkov
ne 16.6. 14:30
Trojici
Slavnost Božího Těla
Partutovice
ne 23.6. 15:00
(společná)
LIPNÁ
ne 30.6. 11:00
Hody ke sv. Janu Křtiteli
Pobožnost k Navštívení
Kyžlířov
ne 7.7. 14:30
Panny Marie
Hody ke sv. Marii MagdaBOŠKOV
ne 21.7. 11:00
leně
Žehnání dopravních proPotštát, náměstí
ne 4.8. po mši sv.
středků
Pouť k Nanebevzetí PanPotštát, Panna Maria ne 18.8. 11:00
ny Marie
Pobožnost k NanebevzeKovářov
ne 18.8. 14:30
tí Panny Marie
Potštát, sv. Bartoloměj ne 25.8. 11:00
Hody k sv. Bartoloměji
Místo

den

hodina

Potštát, sv. Bartoloměj ne 15.9. 11:00
Potštát, Panna Maria

čt 31.10. 17:30

Potštát, Panna Maria

ne 3.11. 11:00

Potštát, 50 Lánů

ne 1.12. 14:30

*

*
*

Pravidelný Informační list – vydáváme jej v Drahotuších na
každou neděli. Tento přehledný zpravodaj najdete též na internetu, kde jsou i další informace o činnosti farnosti: http://
farka.antiochia.cz
DUCHOVNÍ SPRÁVCE (ADMINISTRÁTOR FARNOSTI POTŠTÁT)
SÍDLÍ NA FAŘE V DRAHOTUŠÍCH, KDE JEJ V PŘÍPADĚ POTŘEBY
MŮŽETE NAVŠTÍVIT.
Kontakty na farnost: Nám. Osvobození 1, Hranice IV, Drahotuše 753 61
e-mail: farka@antiochia.cz; telefon: 581 616 139
Číslo účtu potštátské farnosti u ČS je 243590199/0300
Správcem farnosti je P. Radomír Šidleja. Z drahotušské fary
jsou spravovány také Partutovice. K dispozici je i pastorační
asistent Vojtěch Hýbl.

Inzerce

Dožínky
Mše sv. Slavnosti Všech
svatých
Mše sv. a pobožnost za
zemřelé
Pobožnost ke sv. Barboře

Pozor! Změna programu vyhrazena. Vše bude včas ohlášeno!
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