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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané, na úvod bych
chtěla zmínit událost, která mě rozhodně netěší a mohl to být mnohem větší
průšvih, než to tentokrát dopadlo.
Určitě jsme všichni rádi, když
v dnešní době mobilních telefonů
a počítačů naše děti běhají venku a dokáží se zabavit s kamarády. Bohužel,
v poslední době je jejich zábavou zapalování různých věcí na různých místech… Samozřejmě už neví, že oheň je
dobrý sluha, ale špatný pán. Že ohýnek
už může vypadat zvládnutý, ale tam
někde doutná malá jiskřička, která opět
oheň oživí.
Stalo se tedy to, že krásnou neděli
na konci listopadu mi přišla v poledne zpráva, že z opuštěného domu se
nám kouří z komína, jestli je pronajatý… Tak jsme to byli zkontrolovat.
Když jsme přišli blíž, nebyl to jen kouř
z komína, ale kouřilo se kolem domu
i ze sklepních prostor. Za domem byla
ohořelá tráva a papíry a hlavně tam už
silně doutnala stará matrace, která byla
v okýnku, částečně ve sklepě. Naštěstí
se nám situaci podařilo zvládnout, ale
místo jsme hlídali ještě odpoledne,
jestli je vše opravdu uhašené.
Pravdou je, že si nikdo nemusel
všimnout kouře z komína; že mohl
někdo v zadýmeném sklepě zůstat…
Nechci se ani domýšlet, co by se stalo,
kdyby…
Tak prosím, buďme všímaví k našemu okolí, povídejme si s dětmi i o těchto věcech. Že vše není jen hra, a že když
je problém, je nanejvýš důležité o tom
hned někomu z dospělých říct. Vždy
se lépe zvládá malý problém než velký
průšvih.
A teď už jen pozitivní věci.
Nedávno jsme se loučili s létem a už
jsme se dostali do adventní doby.
I když doba v kalendáři pokročila,
počasí je stále příjemné a prožili jsme
krásný listopad. Takže jsme stihli dětem z naší mateřské školky a i pro malé
školáčky doplnit na školkovou zahradu
další hrací prvek. Doufáme, že se bude
líbit.
Akce města Potštát už proběhly
v duchu pohody a klidu, kdy se dále ve
zpravodaji dočtete o těchto setkáních.
Jsem ráda, že mezi našimi občany
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jsou lidé, kteří mají potřebu pomáhat
ostatním. Takovým příkladem jsou
dobrovolní dárci krve. Darování krve je
nejen pro zdraví, ale často pro záchranu života a bez dobrovolných dárců by
to nešlo. Jedním z nichje i pan Ondřej
Fidra, kterému Český červený kříž v letošním roce udělil Zlatý kříž III. třídy,
a to za 80 bezpříspěvkových odběrů.
Děkuji panu Fidrovi za jeho lidský
postoj a příklad pro nás ostatní.
Dále bych v závěru roku chtěla
poděkovat všem, kteří se podílejí na
akcích, které v Potštátě pořádáme,
ať město či spolky, ať je organizujete
nebo se účastníte.
Děkuji zaměstnancům úřadu za
jejich spolupráci, kdy tento rok pro
nás všechny určitě nebyl jednoduchý,

a přesto jsme všechny důležité věci
(nový chodník na ul. Půtova, dokončení podporovaného bydlení, opravu
smuteční síně), kontrolu hospodaření
- audit, kontrolu matriky a jiné (renovace křížů, doplnění veřejného osvětlení v Boškově, nové brány na hřbitově
v Potštátě, slavnosti města a další tradiční akce) zvládli.
Přeji všem lidem krásné a požehnané vánoční svátky, do nového roku
zdraví a více klidu, pohody a lidského
souznění, kdy určitě myslíme a budeme myslet na starostu René Passingera, ať jeho uzdravování pokračuje stále
dobrým směrem.
Jen to nejlepší Vám všem!
Kateřina Klabačková,
místostarostka
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MěÚ informuje

V listopadu byla dokončena rekonstrukce obřadní símě na hřbitově a obřadní místnost je připravena ke konání smutečních obřadů. I tyto smutné
události jsou nedílnou součástí našich
životů a doufáme, že tato rekonstrukce přispěje k důstojnému rozloučení
s našimi zesnulými.

Letošní advent začal v neděli 1.prosince, naše město
zahájilo advent akcí Předvánoční odpoledne 30. listopadu.
Před zámkem byly stany s bohatým občerstvení , na nádvoří
proběhl kulturní program, o který se postaraly již tradičně
děti ZŠ a MŠ Potštát, ZUŠ a Chrámový pěvecký sbor z Potštátu. Před zámkem jsme si zazpívali s cimbálovou muzikou
MCMLM. Všichni si mohli nakoupit vánoční výrobky a dekorace, krásné perníčky paní Popové z Jezernice a také výrobky maminek a příbuzných dětí naší „mateřinky“. Nechyběla
ani domácí zabíjačka od pana Ondrušky z Kelče, v nabídce
byly také skvělé sýry pana Jakubíka. O jídlo se nám postaraly speciality z masa a ryb od pánů Otrusiny a Wagnera .
Návštěvníci se mohli zahřát různými druhy vánočních pun-

V pátek 1.listopadu k nám zavítal amatérský divadelní soubor Osvětové besedy
Velká Bystřice s komedií Dave Freemana
„Dovolená s rizikem“. Klasická dveřová fraška, plná záměn a zvratů. Jeden hotelový
pokoj, troje dveře, jedno okno. Divný hotel
a ještě divnější personál. No a manželské
nesnáze jsou na světě. Jak už to tak bývá
vše dopadne jinak, než bychom čekali.
Ztřeštěná situační veselohra o tom, co
všechno se může stát, když si manželé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování, milující manželka chce potěšit svého manžela tím, že za ním nečekaně

čů, svařákem a čajem, které byl v nabídce pana Perničky.
Pro děti byl připraven program skupiny pana Ivo Opletala,
kde nechyběl Mikuláš, anděl ani čert. Po setmění se rozzářil vánoční strom a Mikuláš rozdal všem přítomným dětem
adventní kalendáře.
Atmosféra byla slavnostní, doufáme, že se všem přítomným podařilo zmírnit svůj předvánoční spěch a uvědomit
si tu pravou hodnotu vánoc, která spočívá v sekávání se
s rodinou, blízkými lidmi, přáteli a sousedy, popřát si zdraví,
spokojenost a neposlední řadě lásku.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu celého odpoledne. Věříme, že se trhy líbily a každý si
přišel na své.

přijede na místo jeho „služebního“ pobytu,
a všichni se sejdou v trochu záhadném hotelu, kde je ředitelem ustrašený mladíček,
který se potřebuje všem zavděčit a moc se
mu líbí krásné ženy, vrátného mu dělá zku-

šený a sebejistý letitý zaměstnanec podniku, jehož jedinou slabinou je trochu obtížnější domluva a navíc se k tomu všemu
přidá tradiční místní slavnost s maškarami.
Tato Freemanova hra, v podání vynikající
a zapálených herců Osvětové besedy Velká
Bystřice, patří k těm příjemným komediím výsostné, inteligentní zábavy. Myslím,
že všichni diváci odcházeli s úsměvem na
rtech a dobrou náladou.
Jedinou černou tečkou na pátečním
večeru byla malá účast diváků, kterých přišlo asi 45, tuto malou účast částečně vylepšila přítomnost mladého publika.
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15.11. ve 14:00 zahájila paní místostarostka Kateřina Klabačková již
tradiční přátelské posezení seniorů.
Jako každoročně se o program postarali pod vedením svých učitelek žáci
MŠ a ZŠ. Setkání se letos zúčastnilo 85
seniorů starších 62 let, které po krátké informační přednášce zástupců
Charity Hranice a malém občerstvení,
roztančil pan Radek Kňura se svou
zpěvačkou. Letošní setkání bylo velmi
vydařené a poděkování odcházejících
bylo největší odměnou všem nám,
kteří jsme toto setkání organizovali.

Velkovýpravné představení pro celou rodinu, jenž nemá ve světě obdoby!
Nejoblíbenější příběh o Popelce,
jako muzikál na ledě, se po velkém
úspěchu v zahraničí, vrátil do českých měst! 23. listopadu jsme shlédli
představení plné pohádkové fantazie
s nádhernou hudbou, skvělými výkony
v podání hereckých, pěveckých a krasobruslařských hvězd, fascinující filmová projekce a světelná kompozice,
300 dobových kostýmů, působivé variabilní jeviště, kouzla a mnoho dalších
efektů, vytváří z tohoto představení ne-

zapomenutelný zážitek nejen pro děti,
ale i pro dospělé!
Scénář a režie byla dílem Jindřich
Šimka, o hudbu se postaral Petr Malásek, texty písní napsal Václav Kopta.
Popelku nazpívala a namluvila Lucie
Bílá a bruslila Anastasia Martysheva,
prince zpíval a mluvil Ondřej Ruml
a bruslil Konstantin Gavrin.
Dále jsme viděli v představení Josefa Vojtka, Danu Morávkovou, Vlastimila Harapese, Hanu Křížkovou, Dalibora
Gondíka a další české, ruské a rakouské
umělce.

Vánoční atmosféru jsem si 4. prosince zpříjemnili na vyhlášených vánočních trzích Olomouci. Všechny nás
potěšilo velké množství stánků s ozdobami, menšími i většími dárky pro naše
drahé a hlavně množství stánků s občerstvení – různé druhy grogů, punčů
a svařáčků! No, pros
prostě,
stě, vánoční
váno
atmosféra jak máá být
být!!
t!!!!

23. listopadu jsme slavnostně přivítali nové občánky našeho města.
Dětem přejeme krásný a šťastný život a rodičům aby jim jejich děti dělaly jen radost.
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Místní knihovna

Ve čtvrtek 21.11. 2019 si na zámku již tradičně tvořily
adventní věnce šikovné děti, maminky, ženy a babičky. Pod
dohledem zkušené aranžérky se všem podařily krásné dekorace na vánoce.

Z naší školičky

Dráčkův den není v naší školce jen zábavou, ale i té při
něm zažijeme spoustu. Hlavním úkolem je netradičně v dětech podporovat logické, motorické i předmatematické dovednosti spolu s rozvojem fantazie. Letošní Dráčkův den jsme
začali dramatizací pohádky O pyšném dráčkovi, následovala
písnička Vzal si drak a pak už vrány přinesly první úkol. Děti
třídily veselé a smutné obličeje, pokračovali jsme příběhem,
kdy všechny paní učitelky přilétly s velkými barevnými dráčky
a děti pak hledaly podle hádanek, který je ten pravý (fousatý,
pihovatý, hodný…), při dračích hlavolamech děti skládaly podle vzoru tangramy, skládaly písmena ve slovo DRAK, uspořádali jsme si dračí slalom a přiřazovali mašličky (čísla, písmena
a barvy). Nechyběla ani tradiční hra na papučkové mašličky
a následné hledání párů. V závěru si všichni šikulové odnesli
malého dráčka s ocáskem z bonbonů.
Za MŠ zaslala Martina Kuchařová

Pohádkové bytosti a zvířátka se sešly 1. listopadu
v naší školce k Strašidelnému soutěžení. Na posilněnou
nám Barunka přinesla čarovný lektvar, Nikolka S., Pepíček
a Terezka S. bonbony, Jiříček žvýkačky a strašidelné cukroví a Terezka se Štěpánkem sladké netopýry. Na všem
jsme si moc pochutnali a soutěžení mohlo začít. Nejprve
nás přivítala Pavoučice se svými pomocnicemi a společně
jsme se vydali do začarovaného lesa plného nesnadných
úkolů. Trefovali jsme se do duchů, kouleli velikánkou dýni
klikatou cestičkou, uspořádali si netopýří závody přes
překážky, přitahovali pavouky na provázku, hledali strašidelné dvojice, dřevěnými kleštičkami přebírali těstoviny v podobě pavouků a netopýrů a popisovali obrázky
čarodějnic. I když úkolů bylo hodně, děti vše zvládly na
jedničku a tak jako překvapení získaly cukrovinková strašidla. Velice děkujeme všem rodičům, kteří náš Halloween
s námi připravovali a dětem přichystali krásné masky
a občerstvení!!! A v neposlední řadě také děkujeme Karolínce za malé dýně k vyrábění výzdoby. Soutěžení a dovádění jsme si pořádně užili!!!
Za MŠ zaslala Martina Kuchařová

V týdenním tématu jsme se učili o podzimní sklizni a děti
poznávaly zeleninu tradiční i méně známou. V rámci výtvarné výchovy si velcí vytvořili podzimní zahrádku kombinací
technik a malí otiskovali mrkve do záhonku. S pohádkou
O veliké řepě jsme se učili rozeznávat pořadí první a poslední
a ochutnávali jsme řepu zavařenou. Přiřazovali plody úrody
k obrázkům a naučili se písničku Šel zahradník do zahrady,
taneček Cibulenka a zahráli si myší honičku.
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Lesní skřítek nás provází již několik let a pokaždé přináší
školkáčkům spoustu zajímavostí. Letos si pro děti připravil úkoly
v podobě poznávání stromů a živočichů z lesa a také úkoly z oblasti ekologie. Díky krásnému podzimnímu počasí jsme spoustu aktivit mohli provádět v přírodě. A tak jsme si hráli s listím,
sbírali kaštany (počítali je, třídili podle velikosti a pozorovali, jak
vypadají ve slupce i bez), stavěli domečky pro skřítky a rozlišovali stromy listnaté a jehličnaté. Týdenní téma jsme ozvláštnili
tříděním plodů (ořechy, žaludy, kaštany), výtvarnou výchovou
s otiskováním a také prací s didaktickými kartami. V závěru týdne jsme se vydali při obvyklé procházce k lesíku a k překvapení
všech na nás čekal Lesní skřítek, který dával dětem zvířátkové
hádanky, dal jim za úkol třídění větviček, poprosil nás o písničku a pak se s námi rozloučil. Děti jej zasypaly podzimním listím,
zazpívaly mu písničku o lístečku a popřály mu hezký zimní spánek.
Za MŠ zaslala Martina Kuchařová

Prosinec 2019

Letos poprvé jsme v naší mateřince uspořádali výukový program, který měl za úkol seznámit děti s historií
i současností ČR. V návaznosti na oslavy narozenin dětí
jsme si povídali, že i naše země má svátek. Poslechli jsme
si hymnu a ukázali si mapu ČR. Prohlíželi si obrázky se
spoustou zajímavostí z přírody, z velkých měst, povídali si o dávných dobách a poslouchali moderní hudbu
a současné interprety a také si s jejich písničkami zatancovali. Prohlédli jsme si státní symboly, znaky a korunovační klenoty. Děti se dozvěděly zajímavosti o Karlu IV,
prohlédly si knížky českých autorů, učily se rozeznávat
a třídit mince, zahrály si vlajkové pexeso a s Jaromírem
Jágrem se učily hrát hokej. Děti byly moc šikovné a bylo
znát, že je téma zaujalo.
Za MŠ zaslala Martina Kuchařová

Z naší školy

Dnes 26. 11. 2019 naši školu navštívil významný host. Jeden
z našich bývalých žáků si získal světový věhlas v oboru cukrářství. Josef Maršálek nám vyprávěl o své lásce k pečení, vaření,
o svých začátcích a postupném prosazování se v oboru. Nechal
nás nahlédnout do zákulisí televize svými vtipnými historkami.
Na závěr přátelského posezení se konala autogramiáda jeho
knížky Péct, milovat a žít. Celou návštěvu zakončil pečením
cookies s našimi žáky. Žáci i ostatní posluchači byli nadšeni, že
si pan Maršálek našel čas zavzpomínat, popovídat si a ukázat
nám něco ze svého umění.
M. Sosíková

V úterý 12.11.2019 jsme s dětmi a rodiči prožili příjemné ,, halloweenské ,, odpoledne. Ve školní družině děti s p. ředitelem
a rodiči nejdříve dlabali dýně a vyzdobili
jimi schodiště. Ještě před setměním se na
chodbách objevila strašidla a netrpělivě
čekala na stezku odvahy. Nejdříve se posilnila bohatým občerstvením, které napekly
maminky, babičky i děti. U schodiště se připravovali ti nejodvážnější na stezku odvahy. Přestože se někteří trochu báli, nakonec
cestu temnými chodbami zvládli všichni
a čekala je sladká odměna. Poděkování za
organizaci akce patří p. vychovatelce, p.uč.
Jeřábkové, rodičům a babičkám.
J .Drahokoupilová
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V úterý 22. 10. měli žáci 8. a 9. ročníku možnost besedovat se zástupcem MP
Hranice. Každoročně se opakující akce je
zaměřena na prevenci kriminality, v jejím
průběhu byli žáci seznámeni s právním
řádem ČR, úlohou městské i státní policie, dnes tolik diskutovanou problematikou kyberšikany i právními důsledky
svého konání. Žáci měli také prostor pro
své dotazy.

Za krásného podzimního počasí proběhla v pátek 18. 10. tradiční DRAKIÁDA.
Nejen děti školou povinné soutěžili
v různých disciplínách, z nichž nejdůležitější byly ty dračí, o nejvýše létajícího draka, o nejhezčího doma vyrobeného draka
a o nejdéle létajícího draka. V jednotlivých
disciplínách obsadili první místa Libor Galas, Eliška Švarcová a Nela Juřicová. Také
dospělí si nakonec zasoutěžili a to v hodu
polenem do dálky. V této disciplíně o několik polen před ostatními zvítězil a obhájil loňské prvenství pan Lukáš Wagner.
Blahopřejeme všem umístěným, vítězi se
však stali všichni, kteří přišli fandit a podpořit děti.
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V pondělí 7. 10. 2019 zavítala na naši školu senátorka horní
komory Parlamentu ČR, RNDr. J. Seitlová. S žáky 8. a 9. ročníku
besedovala na téma změny klimatu a jejich dopadu na život
člověka. Po prezentaci týkající se environmentálních globál-
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ních problémů odpovídala na otázky týkající se bezprostředně oblasti, v níž žijí. Akce zcela jistě přispěla k zamyšlení nad
chováním každého jednotlivce a jeho odpovědnosti za budoucnost.

V úterý 12.11. jsme měli možnost seznámit se se známou
spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, která zavítala do naší
školy. Ve dvou besedách – pro menší a větší děti na prvním
stupni- nás seznámila se svou profesí a poutavě vyprávěla
o svých dětských knížkách. Děti byly aktivně zapojeny do
dramatizace jedné z knih, pro menší to byla kniha Statečná
lvíčata, pro větší kniha Mobilmánie, ve které se zajímavý příběh dotýká i šikany. Aniž by to děti vnímaly, mnoho zajímavého se od paní Rožnovské dozvěděly o africké přírodě. Také
byly schopny následně podle obrázků převyprávět celý příběh, což svědčilo o jejich vytrvalé pozornosti po celou dobu
besedy.
Paní Rožnovská také vyprávěla o svých spisovatelských
začátcích a mnohé překvapilo, že už od první třídy toužila
být spisovatelkou a že původně byla paní učitelkou. Na závěr
besedy se mohli žáci ptát na vše, co je zajímalo a otázek nebylo málo. Všechny směřovaly „ k věci“ a bylo vidět, že si děti
užily setkání se známou a zajímavou osobností.
Martina Hollasová

Základní umělecká škola

EŤUD-TAIS U NEJHLUBŠÍ
PROPASTI SVĚTA
Druhý den (3.2.2019) návštěvy děvčat ze skupiny Molodo Zeleno dětského pěveckého souboru Eťud-Tais z Alčevska v České republice začal cestou
na Moravu. Vlak ukolébal děvčata ke
spánku (den předtím vstávala ve tři
hodiny a tento den v pět hodin). V Hranicích na Moravě nás už čekal učitel
ruštiny hranické lesnické školy Roman
Pytela, se kterým jsme se přesunuli do
lázní Teplice nad Bečvou. Při prohlídce
lázní děvčata ochutnala i zdejší vynikající minerálku. A pak už je čekala světová rarita: Hranická propast - nejhlubší
zatopená propast v Evropě. Děvčata
byla u vytržení a focení nebralo konce.
Zaujaly je i výhledy do krásné morav-

ské krajiny. Po návratu do Hranic jsme
se zastavili na náměstí, kde si děvčata
fotila historické domy i katolický kostel. Mohla nahlédnout i do synagogy,
sloužící jako výstavní síň. Na nádvoří
bývalého zámku (nyní sídlo městského
úřadu) s vynikající akustikou si děvčata
i zazpívala. Po seznámení se s ředitelkou potštátské ZUŠ Janou Kozubíkovou je čekal vynikající oběd v restauraci Monika.
OHROMNÝ ÚSPĚCH EŤUD-TAIS
NA KONCERTU PŘÁTELSTVÍ
3.11.2019 po obědě nás paní Jana
s dcerou odvezly do nedalekého městečka Potštátu, ležícího na hranici Vojenského prostoru Libavá.
Po ubytování se již děvčata v bu-

dově ZUŠ začala připravovat na své
vystoupení na Koncertu přátelství.
Děvčata čekal první koncert v České republice. Hodinový koncert na místním
zámku měl dvě části. V první části zazpíval české lidové písně dětský pěvecký sbor Sluníčko z místní ZUŠ a Šárka
Prečová, na klavír zahráli Viktorie Galasová a Šimon Peperník a na příčnou
flétnu Šárka Prečová.
Ve druhé části vystoupila děvčata
ze skupiny Molodo Zeleno (Alina Povolockaja, Violetta Vatanina, Sofia Potapova, Lejla Abudan) alčevského souboru Eťud-Tais v bělostných kostýmech.
Hned první píseň Zdravstvuj přivedla
plný sál do varu. Diváci byli okouzleni,
tleskali do rytmu a na konci následoval
bouřlivý potlesk. Usmívající se děvča-
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ta byla povzbuzena úspěchem a na
scéně doslova excelovala při zpěvu
dalších písní Kapičky deště, Zapalování ohýnků, Krásný kůň, Stojí dívčiny,
Syneček, Na Ivana Kupala. Několik písní dívky zazpívaly i sólo. Byla to směs
ukrajinských lidových písní. Děvčata
se stihla i dvakrát převléknout, takže diváci mohli zhlédnout nádherné
ukrajinské kroje. Krásný zpěv děvčata
doprovázela různými tanečními pohyby, jimiž dokázaly roztleskat celý
sál. V sále vládla krásná pohodová
přátelská atmosféra, děvčata si získala
diváky svým tancem a zpěvem. Před
poslední písní děvčata předala dárky
všem dvaceti dětem ze souboru Sluníčko. Místostarostka Potštátu Kateřina Klabačková předala členkám souboru Molodo Zeleno dárky. Ředitelka
alčevského Centra kultury a lidové
tvořivosti Taťána Grabovič poděkovala Janě Kozubíkové za pozvání a divákům za krásné přijetí. A potom již přišla rozlučková píseň Spolu (Vměstě).
Kdo na koncertu nebyl, nepochopí,
co se v sále při zpěvu této písně dělo.
Potlesk provázel tuto nádhernou píseň po celou dobu, diváci tleskali do
rytmu a mnozí se i přidali ke zpěvu. Po
skončení písně následoval dlouhotrvající potlesk a skandování. Ředitelka
ZUŠ Jana Kozubíková poté pozvala na
scénu vedoucí souboru Eťud-Tais Larisu Suchomlin a ředitelku alčevského
Centra Taťánu Grabovič a všem poděkovala jménem diváků za nádherný
umělecký zážitek. Vyjádřila přání, aby
navázané přátelství pokračovalo a aby
alčevský soubor do Potštátu opět zavítal.
První koncert v České republice se
děvčatům vydařil. Dojmů z návštěvy
mají už nyní mnoho. Přejeme děvčatům další krásné dny pobytu v České
republice.
MOLODO ZELENO A SLUNÍČKO
SI ZAZPÍVALY SPOLEČNĚ RUSKY
I ČESKY
Druhý den svého pobytu na Moravě (a třetí den pobytu v ČR)-4.11.2019-děvčata ze skupiny Molodo Zeleno
dětského pěveckého sboru Eťud-Tais
z Alčevska (LLR) strávila v Potštátu. Po
velkém úspěchu na nedělním koncertu je čekala zajímavá setkání v ZUŠce.
Nejdříve se děvčata zúčastnila hodiny
hudební teorie. Zjistila, že metodika
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výuky je trochu jiná než v Alčevsku,
ale brzy jí porozuměla.Odpoledne pak
děvčata zhlédla výuku pěveckého sboru Sluníčko. Na programu bylo zopakování naučených vánočních písní a poté
výuka nové písně. V další části hodiny
sbor Sluníčko zazpíval pro Molodo Zeleno několik vánočních písní. A poté
došlo k něčemu neuvěřitelnému. Další
část hodiny začaly spontánně řídit děti
z obou souborů! Děti ze Sluníčka učily alčevské děti českou vánoční píseň
a potom ji oba sbory společně zazpívaly. Čeština nedělala alčevským vůbec
žádné problémy. Poté naopak děvčata
z Molodo Zeleno učila české děti píseň
Vměstě, která den předtím rozbouřila sál na zámku. A kupodivu ani potštátské děti (ve věku 8-13 let) neměly
problém s ruštinou. Samy byly překvapené, jak je ruština velmi podobná češtině. Poté si oba sbory radostně píseň
zazpívaly. Nakonec kladla potštátská
děcka mnoho dotazů, např. jestli je
na kazetě (alčevští darovali místním
dětem kazetu se svými písněmi) také

Prosinec 2019
píseň Vměstě. Alčevské zajímalo, jak
se místním dětem líbilo jejich vystoupení. Za všechno hovoří odpovědi
potštátských: „Moc.“ „Tohle jsme tady
ještě neměli!“ „To byl nejlepší koncert
na světě!“ „Kdy zase přijedete?“ Tak se
děti z obou sborů sblížliy. Malá Natálka dychtivě prohlásila: „Hned jak přijdu domů, pustím si tu kazetu!“ A když
malé děti odcházely z budovy ZUŠky
domů, bylo slyšet, jak si zpívají: „Vměstě, vměstě, ja i ty, ty i ja, ...“Poslední
zajímavá hodina byla výuky hry na lesní roh. Tento pro alčevské neobvyklý
nástroj alčevská děvčata velmi zaujal
a pozorně sledovala výuku. Zaujala je
hlavně rodina (táta s malými synkem
a dcerkou) a aplaudovala pokaždé,
když se hra dětem povedla.
Již za tmy děvčata z Molodo Zeleno opouštěla Potštát. Přijížděla do neznáma a odjížděla bohatá o úspěch na
koncertu, o nové poznatky a přátele.
V očích se jim kmitl dotaz: „Přijedeme
sem ještě někdy?“
autor článků: Jaromír Vašek
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ŘK Farnost

Farnost Drahotuše jako každý rok vydala stolní kalendář. Z každé farnosti hranického děkanátu jsme se pokusili zachytit, jak pečují o své kostely posledních 15-20 let.
Můžete si jej zakoupit v dolním kostele nebo v ostatních kostelích děkanátu Hranice za 55Kč. Najdete v něm
kromě obvyklých informací církevní i světské kalendári-

um a také církevní akce konané na území děkanátu Hranice, olomoucké arcidiecéze či v ČR.
Kostely farnosti Potštát jsou v tomto kalendáři výrazně zastoupeny. Ostatně sami vidíte, že se církevní památky ve všech městských částech Potštátu průběžně opravují.

Děti přicházejí s lampičkami a světelným průvodem je zahájena krátká mše svatá. Po mši sv. je připravena jednoduchá snídaně a hned potom jdou školáci do školy. Letos budou roráty také v Potštátě každý adventní čtvrtek v 6:40.
Je to skvělý začátek dne!

13:30

otvírání betléma
(krátká pobožnost pro děti)

20:15

vánoční mše sv. „v noci“
(od 19:50 se zpívají koledy a po mši sv.
vystoupí na náměstí chrámový sbor)

11:00

slavnostní mše sv. „ve dne“

10:00

mše svatá

15:00

živý betlém

Nám.Drahotuše

11:00

mše svatá

Sv. Bartoloměj,
Potštát

15:00

živý betlém

OÚ Partutovice

PO 30.12.

14:00

vánoční mše svatá

Kostel sv. Jana
Křtitele, Lipná

ÚT 31.12. –
Poděkování za rok 2019

17:00

mše svatá

Kostel
Partutovice

ST 1.1. 2020
Slavnost Matky Boží

11:00

slavnostní mše svatá

Sv. Bartoloměj,
Potštát

ÚT 24.12. „Štědrý den“

ST 25.12. –
Slavnost Narození Páně

ČT 26.12. –
Svátek sv. Štěpána

Farní kostel
sv. Bartoloměje,
Potštát

NE 29.12. –
Svátek Sv. Rodiny
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Zveme ochotné děti, které by chtěly zkusit prožít tuto
originální vánoční zkušenost.

Tato celonárodní sbírka začíná 1.1. 2020 a končí 12.1.
pod záštitou Charity ČR. U nás ji má na starost Charita Hranice. Koledníci jsou označeni a pokladničky řádně zapečetěné. S dětmi jde vždy zodpovědná osoba, která má průkaz
s pověřením. Veškeré informace o této sbírce naleznete na
www.trikralovasbirka.cz

V sobotu 18. ledna 2020 od 19:30. Místo konání farního společenského večera se každý rok střídá a pro rok
2020 je řada na Partutovicích (v r. 2021 by měla přijít řada
na Potštát). Jako tradičně se do toho zapojí i okolní farníci

a o dobrou zábavu k tanci i poslechu se postará skupina
Faťamorgana. Můžete přispět nejen účastí, ale i cenami do
soutěže. O občerstvení bude též postarané a vstupné je
dobrovolné.

Na tříkrálovou sbírku, která se bude konat o víkendu 3.
– 5. ledna 2020, (převážně v SO 4.1.) tak jako každý rok potřebujeme nové „krále“, kteří by chodili v Potštátě a okolí.

-

-

Nedělní mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Potštátě jsou v 11:00.
Mše svatá také bývá ve čtvrtek v 17:30. Když se slaví
nějaká slavnost mimo tyto dny, přidává se také mše svatá. Mše svatá vyjadřuje nejvnitřnější vztah s Bohem, kdy
kněz s celým shromážděním předkládá Bohu – Otci oběť
jeho Syna a prosí za daný úmysl.
Při mši svaté vždy za někoho zvlášť prosíme. Často
se dávalo na výroční mše za zemřelé, které pro rodinu
také byly spojeny s návštěvou hřbitova. Je však také vel-

Potštátskou farnost spravuje P. Radomír Šidleja, který bydlí
na faře v Drahotuších, kde jej můžete navštívit. Na území farnosti býváme především ve čtvrtek, kdy je v poledne ve škole
výuka náboženství a podvečerní mše sv. Jsme připraveni vám
pomoci v duchovních potřebách.
Chcete-li se stát křesťany, nejprve se připravíte na křest.
Křest můžete chtít i pro své děti. Nejde však jen o nějakou úvodní slavnost, ale o vstup do života s Bohem. Proto je vhodné se
na křest také řádně připravit. Nebojte se přijít na faru. Lze řešit
i situace, kdy např. nežijete v církevně uzavřeném manželství
apod.
V rozvíjení víry dětí pomáháme výukou náboženství na
zdejší základní škole. Přibližně ve věku 3. třídy se mohou děti
připravovat na první svatou zpověď a svaté přijímání. Podmínkou k tomu je snažit se žít křesťanský život.
Připravujeme také dospělé a to na svátost biřmování. Skrze
tuto svátost vás církev utvrzuje, že jste dospělí křesťané, kteří
jsou schopni si svou víru obhájit. Nejste-li biřmováni, příprava
trvá asi rok a osvojíte se při tom křesťanské učení. Faru můžete
navštívit též za účelem duchovního rozhovoru.
Mladí také vstupují do manželství a vzájemně se sobě odevzdávají. Manželská příprava se domlouvá cca 3 měsíce před
svatbou. Mohou se také rodit povolání pro duchovní život.
Nemocným se nebojte zavolat kněze. Rád je povzbudí skrze
svátost smíření, sv. přijímání, ale také svátostí pomazání nemoc-
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mi důležité prosit i za živé. Může to být vhodná příležitost, kdy se sejde celá rodina. Po skončení nedělní mše
svaté si můžete domluvit odsloužení (např. rodinné, za
zemřelé, na poděkování aj.) mše svaté v sakristii farního
kostela.
Více o kostele i farnosti najdete na novém webu:
www.farnostdrahotuse.cz Na něm najdete informace
o veškerém dění, o historii, fotogalerii a také každý týden pravidelně vydávaný Infolist – jediný drahotušský
týdeník.

ných. Když někdo z věřících umírá, kněz je kdykoli připraven
ho zaopatřit svátostmi.
Vyřizujete-li pohřeb, je třeba se nejdříve domluvit s knězem a pak další náležitosti na pohřební službě.
Křtem a aktuálním životem víry máte též právo stát se
i kmotry druhým. Potvrzení o křtu i pro svátost manželství či
biřmování dostanete na osobní požádání na faře.
Pokud jste jakkoliv přispěli naši farnosti; ať už modlitbou,
prací, dobrým slovem, radou či financemi, přijměte upřímné
poděkování: „Pán Bůh zaplať“.
Těší se na Vás a Boží požehnání Vám vyprošuje celá římskokatolická farní obec v Potštátě. P.Radomír Šidleja, administrátor farnosti
KONTAKTY A INFORMACE O FARNOSTECH
* Pravidelný Informační list připravujeme na každou neděli. Najdete zcela konkrétní pozvánky na následující dny, organizační sdělení
nebo také oslavence z řad návštěvníků bohoslužeb. Tento přehledný
zpravodaj najdete též na internetu, kde jsou i další informace o činnosti farnosti: www.farnostdrahotuse.cz
*Kontakty na farnost: Nám. Osvobození 1, Hranice IV, Drahotuše 753
61, tel.: 581 616 139
e-mail: farka@antiochia.cz; Číslo účtu farnosti u ČS je 1880253309/0800
*Správcem farnosti je P. Radomír Šidleja. K dispozici je i pastorační asistent Vojtěch Hýbl. Z drahotušské fary jsou spravovány také farnosti
Potštát a Partutovice.
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Pozvánky

POTŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ dvouměsíčník vydává Město Potštát, Zámecká 1, 753 62 Potštát, IČO 00301795,
ev. č.: MK ČR E 15133, tel.: 581 624 270, fax. 581 624 294. Příspěvky a náměty čtenářů se přijímají na MÚ
nebo e-mailem na adrese potstat@cbox.cz. Placená inzerce – kontakt: 581 624 275.
Tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz, Uzávěrka tohoto výtisku skončila 30.11.2019

