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Slovo starosty
V Potštátě dne 26. 1. 2019
Vážení spoluobčané,
do roku 2019 Vám všem přeji spoustu zdraví, štěstí a spokojenosti.
V lednu proběhla Tříkrálová sbírka, ve které se vybralo v Potštátě a okolí 50. 000,-Kč. Oproti loňskému roku jde o navýšení
o 10%. Tímto chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli. Peníze pomůžou lidem v nouzi a hlavně charitě v Hranicích, která
přislíbila pomoc i našim občanům, kteří budou bydlet v Podporovaném bydlení.
Během jarních prázdnin dojde k druhé etapě výměny kastlových oken v přízemí ZUŠ. Zdvojené okna budou nahrazena
dřevěnými euro okny, a také dojde k výměně vstupních dveří.
V Kyžlířově proběhly práce na pokrytí přístřešku u hřiště, falcovanou krytinou s okapem a svodem.
Byla podána žádost o dotace na opravu smuteční síně a
márnice na Potštátském hřbitově. Po jednání s památkovým
úřadem byla zpracována projektová dokumentace a výběrovým řízením jsme vybrali firmu, která by po získání dotací ještě letos zahájila práce. I když je smuteční síň málo využívaná,
je nutné ji opravit. Dojde k výměně oken, dveří, fasády, nátěru
střešní krytiny, opravy oplechování atik, montáž okapů a svodů
napojených do nově připravované studny u smuteční síně.
Proběhlo výběrové řízení na firmu, která by měla zrealizovat
výstavbu nového chodníku od pekárny ke zdravotnímu středisku. Zastupitelstvo rozhodne o této výstavbě. Věřím, že bezpečnost občanů bude na prvním místě a chodník zrealizujeme
ještě v tomto roce.
K podnětům od místních občanů o zpomalení provozu na
místních komunikacích jednám s městem Hranice a to o spolupráci na zajištění mobilních radarů k monitorování rychlosti.
Tento se bude odlišovat od stávajících tím, že bude neukázněné
řidiče fotit a následné přestupky bude vymáhat Městská policie
Hranice. V rámci zpomalení provozu se radary umístěné v Hranicích velice osvědčily. Snad tomu tak bude i u nás.
Ve volných chvílích, kterých v těchto zimních měsících moc
není, provádí naši zaměstnanci sanační práce na omítkách v přízemí levého křídla zámku. Byly odstraněny nevhodné sololitové
obklady soklů, za kterými omítky i zdivo vlhlo a plesnivělo.
Pro zajímavost Vám uvádím, kolik stojí údržba místních komunikací a chodníku při sněhové kalamitě, abychom vyhověli
potřebám většině místních občanů. V silách čtyř stálých zaměstnanců a dvou veřejně prospěšných pracovníků, kteří vstávají v brzkých hodinách, není možné zvládnout kalamitní zimní
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dny. Vypomáhají i externí pracovníci.
Takový den se pohybuje v ceně cca
25.000,-Kč bez posypového materiálu.
Žádáme na krajském úřadě o dotace pro JSDH Potštát na ochrannou
výstroj a šatny. Na naši žádost nám
byla darována od HZS Olomouc nová
vysílačka Motorola, která nám usnadní komunikaci během zásahu. Výjezdů je čím dál víc, v loňském roce 34.
Tímto děkuji dobrovolným hasičům za jejich obětavou práci.
Výjezdní jednotka chrání zdraví a majetky nás všech ve svém
volném čase a zaslouží si ke své práci kvalitní ochranné pomůcky a dobré zázemí. Profesionálními hasiči nám bylo doporučeno z důvodu včasných a kvalitních zásahů zařadit jednotku z
JPO3 do JPO2, a tím bychom mohli získat každoroční finanční
příspěvek. O návrhu budeme jednat.
Fotbalové hřiště na Potštátě snad letos vylepšíme o stánek
s občerstvením, skladem a krytým posezením. Žádáme na rekonstrukci hřiště o dotace na Olomouckém kraji.
I nadále považuji za samozřejmost pokračovat v opravách
památek v našem vlastnictví, zejména drobných sakrálních
staveb. Požádali jsme o dotace na tři kříže, první centrální kříž
na hřbitově Potštát, druhý kříž před hřbitovní zdí u hrobky rodiny Walderode, třetí kříž před kostelem na Boškově. Na opravu křížů byla výběrovým řízení vybrána firma pana Hořínka.
Odbornou znalkyní z životního prostředí olomouckého
kraje byl proveden posudek na stromovou alej kaštanů a lip u
kostela v Boškově. Bylo konstatováno, že stromy jsou v havarijním stavu a je nutno, je skácet a nahradit novou výsadbou.
Jejich záchrana není možná, špatný stav ohrožuje zdraví a majetek občanů. K obnově této aleje dojde v průběhu roku.
Na silvestra proběhlo jako v loňském roce fotbalové utkání
místních nadšenců. Pořadatelé této akce věnovali výdělek ve
výši 5.000,-Kč dětem na ceny maškarního karnevalu. Akce se
povedla a všichni zúčastnění se dobře bavili. Pořadatelům moc
děkuji.
Na konec si Vás dovoluji pozvat na 27. společenský ples
města Potštát. Čeká na Vás bohatá tombola a občerstvení. K
tanci a poslechu nám zahraje skupina Kalej. Těším se na Vás,
Vaše přátele a dobrou náladu.
Váš starosta,
René Passinger
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23.4.2019
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3.9.2019
22.10.2019
10.12.2019

Přehled kulturních akcí na ro 2019
31.1.

Promítání pohádky

sál zámku

15.2.

27. společenský ples města

sál zámku

16.2.

Muzikál Sněhurka

zájezd Ostrava

2.3.

Maškarní karneval

sál zámku

15.3.

Vodění medvěda

Kyžlířov

9.3.

Šibřinky

sál zámku

30.3.

Divadelní představení „Paní Fantomasová se zlobí“

sál zámku

Velikonoční tvoření v knihovně

knihovna

30.4.

Slet čaroďejnic

hřiště

7.5.

Lampionový průvod, táborák, diskotéka

zámek, hřiště

10.5.

Posezení ke dni matek

sál zámku

25.5.

Kácení máje , nohejbal

Kyžlířov

1.6.

Rybářské závody

Dolní Heřmánky

24.Potštátské slavnosti

náměstí

22.6.

Hody a dětský den

Lipná

13.7.

Dětský den

Kyžlířov

20.7.

Běh Boškovem

Boškov

Ukončení prázdnin

hřiště

Rybářské závody

Harta

Hasičské odpoledne

Lipná

Divadlo Devítka "Drahá legrace"

sál zámku

14.-15. 6.

7.9.

Drakiáda
8.11.

Posezení se seniory

sál zámku

Rozsvěcení Vánočního stromu

Lipná

21.11.

Pletení adventních věnců

zámek

30.11.

Předvánoční odpoledne - rozsvěcení Vánočního stromu, Mikuláš

zámek

Zájezd Vánoční trhy Olomouc

zámek

Termíny fotbalových zápasů budou zveřejněny dodatečně
Změny termínů a úprava programu dle aktuální situace.
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Při kontrolní činnosti Stavebního
úřadu na Potštátě byly zjištěny existence neoprávněných staveb, to znamená
objektů, u kterých měl vlastník pozemku
před jejich realizací požádat správní orgán (stavební úřad) o povolení umístění.
Jedná se o většinou drobné stavby.
Pro pochopení, které stavby nebo
stavební úpravy lze realizovat bez povolení stavebního úřadu, uvádíme zjednodušený výklad ze stavebního zákona.
Stavební zákon (§ 79 odst. 2) umožňuje bez povolení vlastníkům nemovitostí
(domy a pozemky) realizovat jednoduché stavby, tj. skleník nebo bazén do 40
m2 a stavby do 25 m2 zastavěné plochy a
do výšky 5 m s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky
3 m. Jedná se především o přístřešky,

Akce města
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kůlny, altány atd. Důležitou podmínkou
je, že stavba bude stát na pozemku u
rodinného domu nebo domu pro rodinnou rekreaci a je umístěna ve vzdálenosti
2 m od sousedících pozemků. Přičemž
celková zastavěná plocha pozemku, na
kterém bude nová stavba umístěna, nepřekročí 50 % plochy celého pozemku. V
uvedených drobných stavbách se nesmí
skladovat hořlavé, výbušné a radioaktivní látky a současně nesmí sloužit k podnikání. Samozřejmostí je, že vše uvedené je
v souladu s územním plánem města Potštát, který je uložen na stavebním úřadě
a webových stránkách městského úřadu
Potštát.
Bez povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu lze realizovat na vlastním
stavebním objektu stavební úpravy, kte-
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ré nezasahují do nosných konstrukcí, nemění vzhled ani způsob užívání stavby,
jejich provedení nezmění požární bezpečnost stavby a nejedná se o kulturní
památky, případně se dům nenachází v
památkové zóně (lze ověřit na stavebním
úřadě).
Pokud vlastníci nemovitostí postavili jakoukoliv stavbu, která nesplňuje
výše uvedené podmínky stavebního
zákona, mají možnost v nejkratší možné lhůtě stavbu odstranit nebo se informovat na stavebním úřadě, o podmínkách možného dodatečného povolení.
Důrazně upozorňujeme, že stavby na
cizím pozemku nebo nesplňující podmínky územního plánu města Potštát,
nelze dodatečně povolit a musí být odstraněny.
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10.1.2019 byl ukončen již 5. ročník kurzu tance pro dospělé, tento kurz se pomalu
stává společenskou tradicí našeho města. Účastnilo se ho 12 párů, kteří se zdokonalovaly ve standartních tancích pod vedením manželů Münsterových z Tanečné školy
TALENT v Hranicích. Kurz je zaměřen na správné taneční techniky a připravuje taneční páry na plesovou sezonu.

Potštát
Kovářov
Boškov, Lipná
Boňkov, Michlov
Kyzlířov
Celkem
Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019
budeme realizovat:
- přímou finanční pomoc osamělým rodičům nebo rodinám s dětmi s postižením, nebo s nemocnými dětmi, sociálně vyloučeným rodinám, vícedětným
rodinám s nízkými příjmy, opuštěným
seniorům a lidem v krizových situacích

20 849,00 Kč
8 386,00 Kč
7 714,00 Kč
4 100,00 Kč
8 951,00 Kč
50 000,00 Kč
-

-

pořízení nových zdravotnických,
kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek k zapůjčení například: invalidní a sprchovací vozíky, polohovací postele, chodítka
podporu poskytovaných sociálních
služeb: Charitní pečovatelské služ-

by, Osobní asistence, Denního centra Archa, Nízkoprahovky Fénix
-

spolufinancování komplexní domácí péče hospicového typu –
kvalitní a moderní doprovázení
nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí
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Ve čtvrtek 31. ledna končilo 1. pololetí školního roku
2018/2019, rozdávalo se vysvědčení. MěÚ uspořádal na oslavu
odpoledne s promítáním filmu pro děti „YETI ledové dobrodružství“. Na film se přišlo podívat více než 60 dětí a 40 rodičů, jako v

Kazatelna na vlečce byla mým oblíbeným místem na čekání. Jednak proto, že to
bylo místo, kam chodila zvěř, a také proto,
že byla blízko mého bydliště. Měl jsem k
ní 15 minut chůze. Proč název na vlečce?
Když škody na divočácích začaly být neúnosné, rozhodli jsme se s myslivci, že uděláme pojízdnou kazatelnu. Kazatelnu jsme
umístili na podlahu vyřazené vlečky a traktorem jsme ji převáželi na nejvíce postižená místa.
Když vlečka již nebyla schopna se přemísťovat po vlastí ose, tak jsme ji postavili
na stávající místo na Hartě, kde končil les a
začínalo pole. Dojet autem se k ní dalo po
poli a na čekanou jsme chodili my myslivci
lesné pěšinou, kde jsme byli kryti, aby nás
zvěř při příchodu na kazatelnu nespatřila.
Po žních jsme do pole vysypali vlečku
pozadku, abychom přilákali prasata na
dostřel. Teď nezbývalo, než poctivě chodit
a čekat. Byl podzimní sychravý podvečer.
Nebe pokývaly mraky, kterými probleskovalo světlo měsíce, který šel do úplňku.
Dobrý čas na čekanou. Psávali jsme se do
sešitu, který visel u vchodových dveří do
domu hospodáře tak, aby ostatní myslivci
věděli, kde sedíme a nerušili nás při čekání.
Teď sedím na kazatelně a můj sluch i
zrak je napjatý tak, aby zaregistroval sebemenší změnu v mém okolí. Po hodině se
mi začnou klížit oči a začínám dřímat, avšak
sluch je pořád v permanenci. Někteří slyší i
když dřímou, já patřím mezi ně. Mým tělem
projela elektrická jiskra. Zaslechl jsem kvik-
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každém správném kině děti mlsaly popcorn a popíjely limonády. I přes drobné technické nedostatky odcházely děti s úsměvem na tvářích, což byla nejkrásnější odměna pro všechny,
kteří toto odpoledne organizovali.

nutí selete. Dřímota je rázem pryč. Oči pátrají po poli a hledají v poli tmavé skvrny. Na
hromadě je rozmazaná velká černá skvrna.
Přikládám dalekohled k očím a jsem si jistý.
Je tam bachyně se selaty. Musím čekat, až
se některé sele odpojí od tlupy, tak abych
měl jistotu při míření.
Opatrně vysouvám z okénka kulovnici
a sleduji situaci přes puškohled. Konečně se jedno sele odpojuje a já mačkám
spoušť. Zazní rána, která oznamuje ostatním lovcům v okolí, že jeden z nich byl
úspěšný. Po výstřelu se divočáci rozbíhají
do všech stran a já slyším jen lámání větví
v houštině za mnou. Potom se rozhostilo
ticho a já naslouchám , zda nezaslechnu
chrapot smrtelně zasaženého zvířete. Nic!
Po deseti minutách jdu na místo nástřelu,
svítím si baterkou a hledám ležící kus, nebo
alespoň barvu, důkaz toho, že jsem nechybil. Konečně na plevách nacházím kapky
krve. Ty mne dovedou až k lesu.
V lese nemá cenu hledat. Přijdu sem
ráno se psem a pak se uvidí. Označím nástřel větvičkou a jdu se vyspat. Jak v podobných případech nemohu usnout. Probírám se pořád dokola situaci při výstřelu
a uvažuji, kde jsem udělal případně chybu,
že prase nezůstalo v ohni. Ještě za šera se
oblékám a jdu do kotce pro Kodla, svého
psa. Když jsem na místě, slunce již vychází.
Nacházím větvičku, která označuje
nástřel a dávám psovi povel, hledej! Ten s
nosem u země udělá kolečko a nasměruje
si to přímo do lesního porostu. Stopa vede

kolem houštiny a pak zahýbá dovnitř, kde
se pes zastaví.
Neleží před ním zhaslý divočák, ale
hromada střev. Zírám na ni s úžasem a dochází mi, že tu byl někdo kdo mě předběhl.
Rychle za hospodářem. Hledám v sešitě,
kdo byl večer na Hartě. Heleďme se! Přítel
Láďa je napsán od devíti hodin na Smrku,
kazatelně, která je nad vlečkou. Já jsem odcházel od vlečky v půl desáté, takže nemohl slyšet mou ránu. To by se za mnou přišel
podívat, co jsem ulovil. Tak jej navštívíme.
Vytahuji jej rozespalého z postele, dospává po nočním čekání, nepřišlo mu nic.
Bodejť ne, když jsem ta střílel už já. Svěřuji se mu se svým problémem. Řekne jen:
„Máš to sele u mne v garáži,“ a dá se do
vyprávění. „Tak se vydávám po deváté na
čekanou na Smrk. Když procházím kolem
houština nad vlečkou, ozve se z ní zafučení
zastavím se a čekám, posléze znovu. Poznal jsem, že je to zvuk smrtelně zraněného menšího divočáka.
No, zastavím se, až půjdu z čekané. O
půlnoci na zpáteční cestě na tom místě již
bylo ticho. S rozsvícenou baterkou a připravenou kulovnicí jsem vkročil do houštiny.
Přede mnou leželo zhaslé sele. Vyvrhl jsem
ho a odvlekl jsem jej k autu, však on se o
něj někdo přihlásí, ale že to bude tak rychle, to jsem nečekal. Mám u tebe štamprlu
za vyvrhnutí.“ S tím jsem souhlasil, až na to,
že to nebyla štamprle, ale půllitr slivovice,
který do nás v sobotu dopoledne spadl.
Zapsal Karel Šustek

Z naší školičky

Stalo se již tradicí, že si před příchodem Mikuláše uspořádáme v naší školce Čertovský den, na který se vždy velice těší
malí i velcí a samozřejmě i všichni dospělí. Již od rána se to
různými pekelnými maskami ve školce jen hemžilo a vyráběli
jsme si čertovské ozdoby. Po svačince však začal opravdový
čertovský den. Čtyři pekelnice přivítaly pekelnou drobotinu

6

a přinesly dětem ukázat velký prázdný hrnec. Nikomu se
nelíbilo, že je prázdný a začali jsme s čarováním a tancováním. Přibylo sice pár sladkostí, ale čertíkům to nestačilo – na
hodně z nás by se nedostalo a tak jsme museli pokračovat
v plnění nelehkých úkolů. Skládali jsme čertovské puzzle,
hledali stejné fotky čertích obličejů, nezapomněli jsme na
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vaření pekelného guláše a házení bramborou do koše. Zahráli jsme si i hru na čertovský kožich s kolíčky na prádlo. Postupně se přičarovávaly další sladkosti a v závěru jsme si na

nich společně pochutnali. Škoda, že si na další čertovskou
zábavu musíme počkat zase celý rok!
Za MŠ Potštát zaslala M. Kuchařová

Po Čertovkém dnu následoval příchod Mikuláše s Andělem,
kteří přivezli sáňky s hromadou dárků. Strašidelný čert stál opodál a sledoval, které děti si dobroty zaslouží. Mikuláš děti přivítal
a ty mu krásně zazpívaly písničky a koledy. Následovalo nahlížení
do kouzelné knihy a školkáčci si postupně přicházeli pro dárečky.
Všichni se odvážili zarecitovat básničku či zazpívat písničku. Ob-

čas u některých ale čert zazvonil na zvoneček – to když si někdo
nehraje hezky s hračkami, nebo ubližuje kamarádů. Když už byly
všechny dárečky rozdány, zazpívali jsme si Mikulášskou písničku
a rozloučili se. A ve školce nám zůstaly jen samé hodné dětičky!
Děkujeme N. Burečkové a J. Hudečkovi za pomoc s organizací.
Za MŠ Potštát zaslala Kuchařová M.
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Vánoční čas jsme si v mateřince ozvláštnili výrobou výzdoby, přáníček i dárků. Děti si vytvořily svícny z jablíček a
ozdobily je sušeným ovocem, na kterém jsme si také pochutnávali. Školkáčci poznávali tradice – pouštěli jsme si skořápkové lodičky, házeli střevícem, hledali hvězdičku v jablíčku,

MŠ děkuje manželům Němcovým,
Švarcovým, panu L. Wagnerovi, Z. Tomečkovi, M. Hynčicovi, M. Galasovi a
slečně J. Wagnerové za finanční dary,
které poskytli školce v tomto školním
roce. Rodičům od Nelinky Maršálkové za
spoustu krásných hraček, které dali do
třídy Sluníček pod stromeček a také fir-

povídali jsme si o dávných zvycích a vyzkoušeli si tradici
hrníčkových překvapení. Ozdobili jsme si stromeček a zazpívali mu koledy. Nejkrásnější však bylo sledovat děti, když
si rozbalovaly spoustu dárečků při školkové nadílce!
Za MŠ Potštát zaslala Kuchařová M.

mě AB Max Lisovna Kovářov za mikulášské balíčky pro děti.
Dále poté všem rodinným příslušníkům, kteří chodili pomáhat na vánoční
tvořivé dílničky nebo nám do školky
hotové výrobky již donesli. Výtěžek z
prodeje bude použit na nákup didaktických pomůcek, hraček nebo zakoupení

Zajímavosti

Ve dnech 5.4. – 7.4.2019 se opět po roce sejdou nadšenci mysliveckého
troubení na lesnice a borlice v městě Potštát, které se nachází v malebném
prostředí oderských vrchů. Výuka bude probíhat na tamní základní umělecké škole, která je pořadatelem. Cílem semináře je především zdokonalení hry Trubačského desatera a Úlovků Antonína Dyka, Úlovků Josefa Selementa a seznámení s party a provedením Hubertské mše B dur skladatele
Petra Vacka, tedy i nácvikem zpěvu. V nabídce výuky je možnost probrání
skladeb, které byly schváleny pro mezinárodní soutěž lovecké hudby v
Žilině. Zkušení lektoři budou pracovat s účastníky semináře na správné
interpretaci výše uvedených skladeb od pátku do neděle. Seminář bude
ukončen tentokrát až v neděli v 10.00 hodin v sále potštátského zámku,
hudebním matiné lovecké hudby. Zazní nejen skladby na kterých budeme
pracovat v průběhu semináře, ale představíme Vám i nové skladby z pera
slovenských autorů. Těšíme se na setkání s Vámi.
Jana Kozubíková, za organizátory
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výtvarných pomůcek.
A v neposlední řadě patří také dík
všem těm, kteří nám pro děti do školky
nosili ať už sladkosti na různé soutěže,
motivované dny nebo upečené dobroty.
Děkujeme, že naši školku v tak velké
míře podporujete!!!
Děti a kolektiv pracovníků MŠ

Únor 2019

Anotace výzvy: Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní
umělecké školy a školská zařízení pro
zájmové vzdělávání formou projektů
zjednodušeného vykazování. Aktivity
jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků
z praxe, na pomoc školám a školským
zařízením pro zájmové vzdělávání při
společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního
posílení o školního asistenta, školního
psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány
extrakurikulární aktivity, spolupráce s
rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody
výuky s využitím ICT.
Tato výzva (č. 02_18_063) je určena
oprávněným žadatelům se sídlem na úze-

Číslo 1

mí celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.
Možná pro Vás čtenáře nezáživné
čtení, výše uvedené v anotaci, ale pro
nás základní umělecké školy velmi důležité. ZUŠky se dostaly do tzv.výzvy Šablon II a tentokrát dosáhneme na finance
z EU. Příprava k výzvě nebyla jednoduchá, ale byla tu naděje. Díky velké pomoci paní Mgr. Haně Gaďurkové z MAP
Hranice jsme všechno zvládli a žádost
na MŠMT byla poslána. A nyní už máme
v rukách rozhodnutí MŠMT: žádost byla
schválena, na finance jsme dosáhli a výzvu OPVVV začneme ve škole realizovat
k 1.8.2019, a to v níže uvedených aktivitách:
Osobnostně sociální a profesní
rozvoj pedagogů ZUŠ
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZUŠ
2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ
2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe
do výuky v ZUŠ

Hudba nezná hranic – spolupráce hudebních škol
Česká republika – Ukrajina
Olomoucký kraj - Zakarpatská oblast
Potštát - Užhorod
Na začátku textu bych ráda zavzpomínala. Na konci roku
2004 jsem dostala do rukou oficiální pozvání od Klubu T.G.Masaryka a J.A.Komenského v Užhorodu pro ZUŠ Potštát. Pozvání
jsem přijala velmi ráda a začali jsme konat přípravy pro cestu.
Úterý 24.května 2005 se stalo dnem D a my vyjeli s Dětským
pěveckým souborem Sluníčko, který čítal 30 dětí, 4 učitele, lékařka MUDr.Kolářová a dále pak jel s námi pan Libor Chytilek CK
Subcarpatia a fotograf Rudolf Štursa.
První den jsme projeli Slovenskem se zastávkou v Levoči. V plánu byla návštěva chrámu, kde je velmi známý vyřezávaný oltář Mistra Jana z Levoče. Po malé přestávce, jsme jeli dál
přes tunel Branisko, okolo Spišského hradu, dál na Michalovce a
hraniční přechod Vyšné Nemecké. Cestu nám usnadňovala příjemná nálada a pohoda. Na slovensko-ukrajinské hranice jsme
dojeli ve večerních hodinách. I odbavení proběhlo v pohodě
a setkali jsme se s ochotou a porozuměním. Ze státní hranice
bylo do ubytovny necelé dva kilometry. Po ubytování všichni
velmi rychle zalehli, aby načerpali sil pro náročné dny našeho
pobytu.
Prvním dnem byla oficiální návštěva v Dětské umělecké
škole Užhorod,Slovanské univerzitě a odpoledním koncertu v
hudební škole.

Potštátský zpravodajj

Aktivity rozvíjející ICT v ZUŠ
2.VII/12 Zapojení ICT technika do
výuky v ZUŠ
2.VII/13 Využití ICT ve vzdělávání
v ZUŠ
Rozvojové aktivity ZUŠ
2.VII/14 Projektový den ve škole
2.VII/15 Projektový den mimo školu
Přínosem pro nás ve škole bude nejen
vzdělávání nás učitelů, ale máme možnost pozvat i výkonné umělce z orchestrů
abychom zpracovali nejdříve pracovní témata a pak aplikovali ve výuce s žáky. Od
aktivity ICT ve výuce včetně technika ICT
očekáváme předevších zakoupení techniky do výuky hudební nauky. Technik bude
spolupracovat s vyučujícím v rámci technických řešení a dalších aktivit. Projektové
dny ve škole i mimo školu nám umožní
vyjet s programy za žáky na ZŠ a MŠ nejen
na Potštátě, ale i po okolí našeho regionu
a dál za „hranice“ našeho kraje.
Jana Kozubíková

Rok s rokem se sešel a ve dnech 20.4. – 23.4.2006 a přivítali jsme v naší školičce pedagogy a žáky z Užhorodu. Pozvání bylo pracovní – koncerty a pedagogický seminář. Koncerty
provedli žáci a pedagogové na Potštátě v sálku školy /21.4./ a
v Hranicích Galerii M+M /22.4./. V programu zazněly české a
moravské lidové písně, skladby českých a světových autorů.
Seminář byl zaměřen na výuku teoretických předmětů - předhudební a hudební nauky.
Tyto dny nebyli pouze pracovní. V pátek 21.4. jme byli přijati Mgr.Alenou Otáhalovou, starostkou Obce Potštát a místostarostou Ing. Miroslavem Pazlarem. Po milém oficiálním setkání
následovala prohlídka potštátského zámku i s výkladem historie PHDr.Ivana Kršky. V náročném programu jsme pak z hosty
navštívili hrad Helfštýn, město Lipník a před odjezdem malebné lázně Teplice nad Bečvou. A z čeho máme největší radost?
Ředitelky obou škol podepsali další dohodu o pedagogicko-umělecké spolupráci. Tak dost už vzpomínání. Nejen že spolupráce pokračuje, ale v tomto školním roce uvítáme opět naše
hosty z Ukrajiny u nás na škole. Velmi se změnilo, nemusíme
složitě žádat o víza – složitá administrativa odpadla pro nás pokud vyjíždíme, ale i pro naše kolegy a přátele.
Tyto řádky píši sice na konci měsíce ledna 2019, nicméně čas rychle letí a utíká mílovými kroky. A proto již nyní Vás
všechny zveme na mezinárodní koncerty, které proběhnou v
měsíci květnu. Příprava k uvítání našich hostů probíhá a blíží
se do finiše. A kdy tedy uvítáme naše hosty a přátele? Příjezd
je naplánován v podvečer 1.5.2019, ve dnech 2.5. – 4.5.2019
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se budou konat koncerty. První z nich bude uspořádán v sále
potštátského zámku ve čtvrtek, v pátek představíme hosty s
žáky naší v lázeňském domu Janáček v Teplicích nad Bečvou
a v sobotu 4.května chystáme odpolední setkání s povídáním
v Galerii M + M v Hranicích. S učiteli a žáky přijede i Mgr. Ivan
Latko, historik a předseda Klubu T.G.Masaryka. Součástí všech

Únor 2019

koncertů bude ke zhlédnutí i fotodokumentace ze všech zájezdů a koncertů, které jsme absolvovaly v letech 2005 – 2018 No
a v neděli se pak rozloučíme a popřejeme šťastný návrat domů
na Zakarpatí do Užhorodu. Rádi Vás na koncertech přivítáme.
Jana Kozubíková
ředitelka ZUŠ Potštát

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří při- moc charitním projektům v krizi) 5%, nouzový fond (krizová
spěli do pokladniček tříkrálových koledníků nejen za proje- pomoc lidem v nouzi) 2% Charita ČR Humanitární a rozvovenou důvěru. Velký dík všem koledníčkům a vedoucím sku- jová zahraniční pomoc10%, projekty 5%, režie 5%.
pinek, bez nich by nebylo možné sbírku zrealizovat. Díky též
Veškeré informace o této sbírce naleznete na
rodičům za jejich podporu, trpělivost a vstřícnost.
www.trikralovasbirka.cz
Pozvání pro koledníky na plovárnu v Hranicích
– platí pro tyto soboty: 9. února 2. března vždy od
(skupinky/rok)
2017
2018
2019
8:30. Ještě jednou velký dík Vám všem a budeme se
Potštát (4)
19 961
22 350
20 849
těšit opět za rok.
Boškov+Lipná
7 012
6 337
7 714
Výsledky TKS 2019 v Charitě Hranice *1 355 291
Kovářov (1)
7 495
8 109
8 386
Kč - 245 pokladniček. Rozdělení částky TKS 2018:
Kyžlířov
(1)
4
067
5
132
8 951
Charita Hranice - 58% částka bude využita na zajišBoňkov (1)
1 465
3 072
4 100
tění provozu a rozvoj sociálních služeb, které Charita
Hranice provozuje – Charitní pečovatelská služba,
Farnost Potštát
40 000
45 000
50 000
středisko Hranice i Lipník nad Bečvou, Osobní asisChar. Hranice
1 148 409
1 277 929
1 355 291
tence, Denní centrum Archa, Nízkoprahové zařízení
Arcid. charita
25 905 804
28 387 035
29 828 910
pro děti a mládež Fénix (klubovna Hranice a Lipník
Tříkrálový koncert 42 810 DMS
33 139DMS
22 005 DMS
nad Bečvou) a na pomoc lidem v náročných situaČT
1 220 085
1 823 831
1 266 495
cích, v krizi a v nouzi Arcidiecézní Charita Olomouc
99,8% seč.
Charita ČR
102 743 159 116 305 402
koordinační činnost, projekty 15% , krizový fond (po120 321 843
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Kostely, některé kaple i fara, které náleží do potštátské farnosti, nejsou v moc dobrém stavu, což ostatně sami vidíte. Svědčí to
nejen o tom, že církev není tak bohatá, jak se mnohým na první
pohled zdá, ale i o rozlehlosti potštátské farnosti, která pohledem na mapu arcidiecéze je jednou z největších, ne-li rozlohou
největší, farností. Dalo by se říci, že se tím Potštát může i chlubit.
Samotné město má 2 kostely – horní Panny Marie a dolní
sv. Bartoloměje a faru. Pak ještě je mnoho soch, křížů, kapliček a
Božích muk, o které se starají jiní vlastníci, zpravidla město. V církevní správě je ještě kostel sv. Jana Křtitele v Lipné a sv. Marie
Magdaleny v Boškově.
Pravidelné bhoslužby se konají ve farním kostele sv. Bartoloměje každou neděli, v kostele Panny Marie májové pobožnosti,
pohřební mše svaté, poutní mše svatá v srpnu (v neděli 18. srpna
2019 v 11:00), před dušičkami a o dušičkové neděli. V kostele sv.
Jana Křtitele v Lipné na Sv. Jana Křtitele – příští rok až v neděli
po svátku 30. června 2019 v 11:00 a jedna vánoční bohoslužba
a v Boškově k sv. Marii Magdaleně v neděli 21. července 2019
v 11:00.
V kapličkách Nejsvětější Trojice v Boňkově, Navštívení Panny
Marie v Kyžlířově a sv. Barbory na Padesáti Lánech vždy 1x za rok

Na faře v Drahotuších (či zpravidla ve
čtvrtek odpoledne na území farnosti) se
můžete také zastavit, když něco potřebujete z oblasti duchovní služby.
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. Máte-li touhu po křtu ať svém, či
svého dítěte, 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, o kterou se, bohužel, nejeví moc zájmu. 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. Svátost smíření se uděluje
většinou kolem bohoslužeb nebo kdykoli
se domluvíte s knězem.

se konají pobožnosti, v kapli Panny Marie Pomocné v Kovářově
jsou také v květnu májové pobožnosti a též poutní pobožnost
18. srpna odpoledne.
Zdejší farní budova naproti farního kostela sv. Bartoloměje
je sice již několik desetiletí bez sídelního duchovního správce,
ale stále je významnou budovou farnosti a historické části města, součástí památkové zóny. Kromě toho, že se občasně využívá pro pobytové akce mládeže z různých končin Čech a Moravy,
dají se na ní pořádat po dohodě s duchovním správcem různé
akce. Občasně podle možností a potřeby slouží i k setkání kněze
s Vámi.
Množství budov nemůže opravovat jen hrstka farníků, ale
je potřeba širšího zájmu veřejnosti i Města Potštát. Na mnohé
jste již ne málo přispěli a také Městský úřad uvolnil nemalé prostředky, za které srdečně děkujeme.
Třeba na kostelíku sv. Jana Křtitele v Lipné můžete spatřit výraznou proměnu střechy, zvonice i hřbitovní zdi. Na horním kostele Panny Marie jste si mohli povšimnout nově udělané střechy
či Město nechalo opravit hrobku paní hraběnky. To je jen několik příkladů toho, že se něco hýbe správným směrem. Nicméně
v současné době jsme často nuceni řešit spíše havarijní stavy.

Často se dávalo na výroční mše za zemřelé, které pro rodinu také byly spojeny
s návštěvou hřbitova. Ale má velikou cenu
prosit i za živé. Mše svatá má nedocenitelnou hodnotu a jsme při ní spojeni s celou
církví v jedno společenství s Kristem. Proto
k tomu také přidáváme svůj úmysl. Může
to být vhodná příležitost, kdy se sejde celá
rodina. Zpravidla po nedělní mši svaté si
můžete domluvit „svoji rodinnou mši“ v sakristii farního kostela.
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.
Mladí také vstupují do manželství a
vzájemně se sobě odevzdávají. Manželská
příprava se domlouvá cca 3 měsíce před
svatbou. Cítí-li někdo duchovní povolání, i
za tímto účelem se může obrátit na faru.

* 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.
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Nemocným se též nebojte zavolat kněze. Rád je povzbudí skrze svátost smíření,
sv. přijímání, ale také svátostí pomazání nemocných. Když někdo z věřících umírá, kněz
je kdykoli připraven ho zaopatřit svátostmi.
Potřebujete-li vybavit pohřeb, je třeba se
nejdříve domluvit s knězem a pak další náležitosti vyřizovat 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 (jiným
způsobem to dle GDPR zatím není možné)
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

*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 1880253309/0800
*Správcem farnosti je P. Radomír Šidleja. Z drahotušské
fary jsou spravovány také Partutovice. K dispozici je i
pastorační asistent Vojtěch Hýbl.

11

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 31.1.2019.

