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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané, po krátké odmlce se Vám do rukou dostává náš zase
již pravidelný Potštátský zpravodaj.
Na začátku ještě jednou díky z měsíce března. Velká část našich
ich občanů
se zapojila do šití roušek, a to
o nejen pro
sebe, ale i pro ostatní. Dokázali
zzali jsme, že
si nejsme lhostejní a dokážeme
žeeme si pomoci. Stejně pak byla vidět i ukázněnost
u
v nošení roušek a dodržování
ní ostatních
n
hygienických pravidel.
I když bychom se radějii všichni již
vrátili k podobě našich životů
ttů před koronavirem, určitá opatření rregulovaná
státem jsou tu stále s námi.i. Vzhledem
k trvajícím omezením při shlukování
osob, nošení roušek, nutností
tí používání
dezinfekce apod., stále platí rrozhodnutí
o zrušení společenských akcí
cí města Potštát – týká se to, bohužel, i 2
25.
5. slavností
5
města.
V měsíci dubnu jsme prožili
rrožili velmi
netradiční velikonoční svátky.
y
y.
1.5.2020 jsme slavili Svátek
ekk práce.
Bez přítomností veřejnosti
osti naši
o
pracovníci postavili májku, kterou
e
erou
er
jste
mohli obdivovat celý měsíc květen,
teen, kdy
byla ozdobou našeho náměstí.
Dne 8.5.2020 jsme si připomnělii pop
po
ložením věnce k památníku v aleji „pod
od
d
lipami“ Den osvobození. Bylo to již 75.
výročí od ukončení II. světové války.
10.5.2020 oslavili svátek maminky.
Těšíme se, že se příští rok s vámi už zase
sejdeme osobně na tradičním posezení
ke Dni matek.
Tak jako domácnosti, tak i město využilo omezeného pohybu občanů venku a rozhodně jsme nezaháleli.
Byl dokončen centrální kříž na hřbitově v Potštátu. Úpravu tohoto hřbitova
jsme zahájili vykácením již nepěkných
tújí na straně od ZŠ. S pracemi se bude
postupně pokračovat.
Odborně jsme nechali vyčistit multifunkční hřiště v ul. Lesní, aby zase mohlo dobře sloužit pro sportovní vyžití.
Největší akcí tohoto období byla výstavba nového zázemí s občerstvením
na fotbalovém hřišti. Věříme, že se vám
všem bude líbit a bude nám dobře sloužit.
Mimo to samozřejmě probíhají běžné práce v našem městě a všech našich
místních částech.
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Základní a mateřská škola Potštát
také začala práce, které by za plného
provozu budovy školy mohly začít až
v průběhu
ů
letních prázdnin.
Občané, kteří třídí poctivě odpad
a využívali kontejnerů ve dvoře prodejny COOP na náměstí si určitě všimli, že
kontejnery jsou přemístěny kousek dál.
Nyní jsou umístěny v uličce pod prodejnou a to z důvodu vyklizení dvoru
prodejny, který není majetkem města
prodejny
města.
Vlastníkem pozemku je Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu.
Závěrem ještě jedno poděkování,
které má zpoždění. Člověkem, který
přispívá darováním krve celé naší společnosti je pan Marian Faxa. Jeho krev

určitě již pomohla v mnoha případech
ohrožení života či zdraví, protože již
dovršil významného počtu 100 bezpříspěvkových odb
odběrů krve. Děkujeme!
Kateřina Klabačková,
místostarostka
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MěÚ informuje

Když si projdete Potštát a jeho místní části, je v mnohých případech lepší se nerozhlížet a jen doufat, že s přicházejícím jarem nepořádek zaroste trávou a nebo našim
občanům dojde, že s jarním úklidem by bylo vhodné uklidit
i za svými ploty! Město určitě nedělá nepořádek kolem našich pozemků, ten si tam děláme sami! Pokud napadá listí ze stromů na pozemcích města na soukromý pozemek,
co udělá občan? Vyhrabe lití na městský pozemek, přidá
k němu i pár zvadlých kytek ze svého a město, postarej se.
Co se starým nábytkem, pneumatikami, zbude Vám odpad
ze stavby? Všechno za plot! Tam už to není moje! Já mám
své uklizeno! Katastr města Potštát má 4 860 ha, je to třetí
největší katastr v okrese Přerov. Na zimní údržbu máme 2,5
zaměstnance a letní 3,5 zaměstnance. Letošní zima k nám
byla milosrdná, nadílka sněhu byla téměř nulová a údržba
komunikací si nevyžadovala velké nasazení a dalo se vše
zvládnout i s tímto počtem zaměstnanců. Teď nastává sezóna sečení trávy! Sečeme všechny plochy patřící městu,
nejen náměstí a ulice, také trávu kolem cest, tři hřbitovy,
fotbalové hřiště a všechny další travnaté plochy. K tomu patří další údržba! Dětská hřiště, multifunkční hřiště, zastávky, všechny budovy patřící městu, no, je toho hodně! Tímto výčtem chci naznačit, že bychom mohli městu pomoci
alespoň tím, že si udržíme pořádek kolem svých pozemků,
nebudeme dělat soukromá smetiště a kdybychom si kolem
svého občas i posekali a shrabali trávu, bylo by to výborné! Za město či obec krásnější!! Ať se nám zde dobře bydlí
a můžeme být hrdí na své bydliště! Važme si všeho pěkného
co zde máme, nejen přírody ale i památek a nově vybudovaných prostor a zvelebených prostranství.
APP

Malá ukázka toho co dokážeme někteří vytvořit a jiní to
musí uklidit!
Na přiložených fotografiích můžete shlédnout tajná zákoutí hřbitova Potštát, Bukáč, U Petrskáča Kyžlířov, hřbitov
Boškov a další!
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Místní knihovna

Po dobu nuceného uzavření knihovny jsme nezaháleli a pořídili jsme nové regály do oddělení pro dospělé a přestěhovali
dětské oddělení. Nyní už jsme zase v plném provozu a těšíme
se na čtenáře.

COOP Jednota
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Základní škola

Desátý březen tohoto roku byl dnem, kdy se podobně
jako tisíce jiných škol a organizací v republice i ta naše dověděla, že se od následujícího dne uzavírá. Zprvu nás nikoho ani nenapadlo, že uzavření potrvá dva měsíce, v případě
druhého stupně ZŠ dokonce tři. Od 11. 3. tak byla uzavřena základka a školní družina, od 16. 3. i mateřinka a školní
kuchyně. Asi po týdnu, když začalo být zřejmé, že uzavření
škol potrvá delší dobu, jsme přistoupili k distanční výuce.
Přes počáteční problémy se žákům, pedagogům a rodičům
podařilo najít společnou cestu a prostřednictvím mailové
komunikace a informačního systému SkolaOnline se dařilo
plnit úkoly téměř všem žákům. Naráželi jsme samozřejmě na
problémy s internetovým připojením v některých domácnostech, nedostatkem či zastaralostí komunikačních zařízení
pro dálkovou výuku, to zvláště v rodinách s více dětmi školou povinnými a také nezájmem některých žáků komunikovat. Trochu smutno mi bylo v případech, kdy rodič teprve
s příchodem mimořádné situace zjistil, že škola používá nějaký informační systém, že na začátku školního roku obdržel
nějaká přístupová hesla. To pak v člověku vyvolává spoustu
otázek, na které se těžko hledá odpověď. Nějakým způsobem si to ale sedlo a až na výjimky vše běželo podle dohody.
Mám na mysli především dohodu mezi učiteli, rodiči a žáky.
Neodpustím si drobnou poznámku na adresu MŠMT
a některých vládních představitelů, kteří do toho vnášeli
spíše zmatek a chaos. Často protichůdná sdělení, doporučení a informace. To, co platilo jeden den, bylo druhý jinak,
aktivity v areálu škol a mimo ně a následně apely na zdravý
rozum ředitelů a učitelů, zmatky v ošetřovném, doporučení
se stávala nařízením, nařízení byla zpětně myšlena jako doporučení. Nejprve prohlášení, že žáci do škol do konce června nenastoupí, pak konzultace pro deváťáky, následovalo
otevření 1. stupně a nakonec i konzultace nebo třídnické
hodiny pro stupeň druhý. O hygienických opatřeních – dezinfekce, počty žáků ve skupinách jejich neměnnost přidělení učitelů do skupin, rozestupy, roušky, teploměry apod.
– by se dalo také psát, ale chápu, že situace byla nová pro
všechny. Někdy jsem však měl pocit, že ti, co to vypouštějí,
nebyli nikdy ve škole nebo byli, ale hodně dávno. Možná to
byl záměr, abychom byli stále ve střehu.
Zpátky k naší škole. Po stránce pedagogické se nám ve
většině případů podaří do konce června plány učiva zvládnout. To, co se nestihne, doženeme v září. Po vynucené, více
než dvouměsíční přestávce se většina žáků, hlavně těch menších, do školy těšila a jsou rádi, že po tak dlouhé době mohou
zase vidět a povídat si s kamarády a paní učitelkou. Myslím,
že i konzultace, které jsme poskytovali deváťákům, byly pro
ně přínosem a podaří se jim na vytoužené školy dostat. Měli
to letos trochu ztížené. Musím zdůraznit, že stále pokračuje
distanční výuka. Ne všichni žáci do školy nastoupili, docházka je dobrovolná a ti, co zůstali z objektivních důvodů doma,
pokračují ve vzdělávání na dálku. O to je to složitější. Ve škole
i dálkové výuce se soustřeďujeme především na hlavní před-

6

Červen 2020

Červen 2020

Číslo 1

měty, češtinu, matematiku, cizí jazyk. Rozhodli jsme se, že
i přes složitost hodnocení budeme hodnotit na konci školního roku klasicky známkami. Poslední den června by tak žáci
mohli z rukou svých třídních učitelů převzít vysvědčení. Konec
školního roku bude letos pravděpodobně bez školních výletů a jiných akcí, tradiční focení tříd jsme již přesunuli na září,
jen v případě deváťáků jsme již domluveni, že fotografování
uskutečníme v polovině června. Také slavnostní vyřazení vycházejících žáků za přítomnosti rodičů by mělo proběhnout
a to 20. června v prostorách obřadní síně místního zámku. Příspěvek píšu 28. května a v době vydání Potštátského zpravodaje bude možná situace jiná, přijdou třeba jiná nařízení.
Co se týká mateřské školy, ta znovuobnovila svůj provoz
v pondělí 25. května současně s 1. stupněm ZŠ a školní jídelnou. Děti jsou zatím v jedné společné skupině, uvidíme, co
bude v polovině června. Každopádně však bude naše mateřinka pokračovat v provozu i prvních 14 dní v měsíci červenci
a také poslední týden v srpnu. Stejně tak samozřejmě i školní
jídelna.
V nadpisu článku uvádím, že nás koravirus nezastavil.
Pedagogická práce totiž pokračovala v dálkové formě a čas,
kdy byla škola uzavřena, troufám si říct, že jsme využili maximálně. Naštěstí se nám podařilo hned po uzavření dojednat s řemeslníky a firmami akce, které měly být realizovány
až v průběhu prázdnin. V některých případech jsme zvládli
i věci navíc, se kterými jsme tento rok původně vůbec nepočítali. Nejen žáci 1. stupně se tak vrátili do nově upravených
prostor – v přízemí učebnového pavilonu byly provedeny
nové výmalby čtyř tříd i chodeb, ve třídách jsou nové podlahy, dveře, nový nábytek. Všichni snad hned u vstupu zaregistrují nové žákovské šatny, odolnou keramickou podlahu,
nové radiátory, opravené lavičky a místo nedůstojných starých klecí nové moderní skříňky. Šatny byly ostudou školy
a doteď jsem se za ně styděl. Malých změn doznal i prostor školní kuchyně, ten však bude potřebovat v nejbližší
budoucnosti opravu z gruntu. V průběhu nouzového stavu
byla dokončena také rekonstrukce učebny mezi koridory,
kde nám vznikla nová hudebna. Díky zateplení stěn, novému osvětlení, opravě podlahy, novému nábytku a vybavení bude učebna využitelná celoročně i v zimním období
a pohled do upraveného atria snad i žáků navodí příjemný
pocit. V mateřské škole, v místnosti, kde děti spí, jsme ještě
v době před koronavirem nechali vyměnit všechna topná
tělesa a děti tak už nevstávají do zimy. V přízemí staré budovy, na sociálním zařízení firma opravila a zabezpečila staré
cihelné klenby, byla dokončena také generální oprava sociálního zařízení v prvním patře historické budovy. Myslím
si, že jsme organizačně a provozně vše zvládli a obnovení
provozu proběhlo bez problémů. To, že vše klaplo, připisuji
i tomu, že firmy a řemeslníci, se kterými spolupracujeme,
odvedli svou práci skutečně na jedničku. Bez spolupráce se
zřizovatelem a jeho zaměstnanci by to samozřejmě také
nešlo. Všichni si zaslouží poděkování a musím říct, že kdykoliv a s klidným svědomím mohu a budu tyto lidi a firmy
doporučovat a doufám, že i nadále budeme pokračovat ve
spolupráci. Je toho před námi ještě hodně a budu rád, pokud se nám podaří příští rok a každý další zase kus školy
trochu vylepšit a pozvednout.
Rád také využívám této příležitosti, abych poděkoval
všem pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, kteří se

Potštátský zpravodajj

podíleli na vzdělávání dětí i věcech provozních. Velmi oceňuji přístup kolegyň učitelek i provozních pracovnic z MŠ,
ŠD i ZŠ, které se v době, kdy stát trochu zaspal s distribucí
ochranných prostředků, zapojily a začaly šít ochranné roušky. Díky jejich šikovnosti tak vzniklo více než 1500 ks látkových roušek, které posloužily potřebám Města Potštátu,
zdravotnickým pracovníkům hranické nemocnice, ale i Domovu seniorů v Hranicích, Charitě Hranice nebo Dětskému
domovu Hranice. Více, než 300 ks roušek máme také v zásobě ve škole. Vážím si profesionálního a lidského přístupu
všech našich pracovníků při postupném otevírání školy. Rád
bych poděkoval pedagogům, kteří i nadále pokračují v zajištění výuky na dálku, která bude převažující formou vzdělávání až do konce školního roku. A v neposlední řadě klobouk dolů před vámi rodiči. Bez vašeho nasazení, mnohdy
nervů a především ochoty a chuti spolupracovat, bychom
to nezvládli. Děkujeme.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem, rodičům, žákům,
pracovníkům školy i občanům Potštátu popřál hezký klidný
čas prázdnin a dovolených, hodně zdraví, pohody a energie
do dalších dnů.
V Potštátě dne 28. 5. 2020
Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát
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Z naší školičky
Ani v době omezení provozu MŠ v měsíci březnu a dubnu
jsme nezahálely a připravovaly nové pomůcky, hry a didaktický materiál pro rozvoj předmatematických a předčtenářských
dovedností u předškoláků. Vyráběly jsme pomůcky pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami a vymýšlely nový EKOprojekt s názvem Včeličkový den. Ve školce se vše vylepšovalo
a opravovalo - paní školnice M. Maléřová spolu s chůvou M. Jelokovou dezinfikovaly prostory MŠ a také všechny hračky a pan
školník V. Chramosta opravil vozový park odrážedel a zachránil
tak motorky od vyřazení. Velice všem děkujeme!

Děkujeme zřizovateli MŠ - městu Potštát za rekonstrukci topení v prostorách ložnice. Krásné prostředí a teplíčko se dětem
velice líbí!!!
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V březnu jsme se vypravili se školkáčky poznávat literaturu do knihovny ZŠ. Přečetli jsme si několik pohádek, popovídali si o tom, kdo knihy píše a ilustruje, hledali odpovědi
na obrázkové hádanky s pohádkovými postavičkami a děti
se naučily poznávat některá písmena a skládat z nich podle
předlohy slova.
M. Kuchařová

Výhodou naší mateřské školy je možnost využívat učebny
ZŠ a tak jsme neváhali a vydali se za notičkami do nové hudebny. Děti si zazpívaly za doprovodu klavíru lidové písničky,
pracovaly s pomůckami paní Krškové a zopakovaly si říkadla.
Povídali jsme si o hudbě, zatancovali si a nejvíce se všem líbilo
bubnování!
M. Kuchařová
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ZUŠ

V souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními vlády proběhnou zápisy do ZUŠ Potštát 15. - 19.
června 2020.
Přihlášky lze vyplnit elektronicky na
www.izus.cz
od 6. dubna - 14. června 2020
Jak zapsat dítě do ZUŠ Potštát :
- vyplnit a elektronicky odeslat přihlášku
Termín podání přihlášek :
- 6. dubna - 14. června 2020
Kde najdete přihlášku :
- www.izus.cz - přihláška do ZUŠ - vyberete ZUŠ Potštát, vypíšete všechny požadované údaje a elektronicky
odešlete.
Pokud to současný stav umožní,
v termínu od 15. - 19.června 2020
proběhne přezkoušení všech zájemců, jejichž rodiče, zákonní zástupci elektronickou přihlášku vyplnili
a zaslali.
Pokud to mimořádný stav v ČR neumožní, přezkoušení proběhne v týdnu 24. - 28. srpna 2020, před zahájením školního roku 2020/2021.
Jana Kozubíková MBA,
ředitelka školy
Konkrétní kritéria pro přijetí
ke studiu:
Předpokladem k přijetí je prokázání talentu absolvováním talentové
zkoušky ve zvoleném oboru. Po
úspěšně vykonané talentové zkoušce, v případě zájmu o studium je
třeba odevzdat řádně vyplněnou
a podepsanou přihlášku.
 Při přijímání je zohledněna volná
kapacita vyučovaného předmětu
 Ke studiu se mohou hlásit děti,
které dosáhnou věku 5 let do
31.8.2020 a starší. V případě mimořádného talentu lze přijat
i dítě čtyřleté.
 Žáci od 7 let jsou přijímáni a zařazováni do ročníků i bez absolvování přípravné hudební výchovy

Talentová zkouška
V hudebním oboru se talentová
zkouška skládá ze zjišťování předpokladů žáka, a to:
 zpěv jednoduché písně dle libovolného výběru, hlasový rozsah
 rytmické cítění – vytleskání jednoduchých rytmických útvarů
 sluchové předpoklady – rozlišení 1,
2 a více tónů
 intonace – zpěv tónu zahraného
na klavír nebo zazpívaného učitelem
 pohotové reagování, schopnost komunikace s učitelem
Účast zákonného zástupce při přijímací zkoušce je nutná.
Podmínky studia v naší škole:
 pravidelná docházka
 domácí příprava
 dodržování školního řádu
 včasná úhrada úplaty za vzdělávání
 prospěch ve všech vyučovacích
předmětech daných Školním vzdělávacím programem
 aktivní účast při akcích školy
Zaměření školy a základního uměleckého vzdělávání vůbec:
Základní umělecké vzdělávání je koncipováno jako dlouhodobé a systematické
 ZUŠ jsou školy zařazené v síti škol
a vzdělávání v nich se řídí školským
zákonem a Vyhláškou č. 71/2005
Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 ZUŠ poskytuje základy umělecké
vzdělávání v hudebním oboru, vydává vysvědčení a není alternativou zájmového kroužku.
 Cílem vzdělávání v naší škole je absolvování všech tří stupňů studia.
 Posláním ZUŠ není jen vzdělávání
v konkrétním uměleckém oboru,
ale také rozvíjení kulturně společenských hodnot, výchova zdravě
sebevědomých mladých lidí s citem pro obecně platné a morální
hodnoty společnosti.

Podání přihlášek
Přihlášky se podávají jen elektronicky: zadejte do vyhledavače - iZUŠ
(tzv. Informační systém ZUŠ) - klik na
přihláška – vyplnit – odeslat na školu. (Tento program následně hlásí novou přihlášku. Budete kontaktováni písemně ředitelkou školy do 30.6.2019).
Vyplněnou přihlášku pak následně vytisknout, podepsat zákonným zástupcem a dodat či zaslat na ředitelství ZUŠ
Potštát.
Nabídka studia na ZUŠ Potštát
Přípravné studium určeno pro 5 – 7
děti (1 až 2 roky)
Do 1. ročníku I. stupně základního studia přijímáme děti sedmileté a starší.
Dítě starší sedmi let může být výjimečně zařazeno i do některého z vyšších
ročníků I. stupně. I. stupeň studia má
7. ročníků
Do 1. ročníku II. stupně základního studia přijímáme mládež starší 14 let.
II. stupeň studia má 4 ročníky.
Školní vzdělávací program ZUŠ Potštát - Toulky s paní Hudbou
Škola jednooborová a profiluje se
v hudebním oboru, poskytuje vyváženou vzdělávací nabídku.Ve větší míře
se věnuje komorní hře a souborové výuce v dechových nástrojů.
Vzdělávací zaměření - hra na klávesové nástroje
Studijní zaměření - klavír, keyboard,a klasické varhany (jen II.stupeň)
Vzdělávací zaměření - hra na akordeon
Studijní zaměření - akordeon
Vzdělávací zaměření - hra na smyčcové nástroje
Studijní zaměření - violoncello
Vzdělávací zaměření - hra na dechové nástroje
Studijní zaměření – zobcová flétna,
příčná flétna, lesní roh, přirozený lesní
roh, trubka, pozoun, tenor, tuba
Vzdělávací zaměření – hra na strunné nástroje
Studijní zaměření – klasická kytara,
elektrická kytara, basová kytara
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P
Potštátský zpravodaj
Vzdělávací zaměření – Sólový zpěv
Studijní zaměření – sólový zpěv, komorní a sborový zpěv
Vzdělávací zaměření – EZHZT
Studijní zaměření – Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba
Od školního roku 2012/2013 učíme podle školního vzdělávacího programu
Toulky s paní Hudbou.
Školné se vybírá 2x za školní rok vždy
v září za I.pololetí, v měsíci lednu za

Číslo 1
II.pololetí, dle Vyhlášky o stanovení
základních sazeb úplaty za vzdělávání,
platná pro daný školní rok.
Rádi Vás uvítáme v naší škole na Potštátě, ale i pobočkách školy ve Stříteži
nad Ludinou, Partutovicích i Olšovci po
telefonické domluvě.
Více se o naší škole můžete dozvědět
na web.stránkách školy a to: www.zuspotstat.cz , nebo nás kontaktovat mailem: zuspotstat@seznam.cz , popř.
telefonicky 581 624 254 nebo mobil

okresní kolo ve hře na sólový klavír
ZUŠ Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou
18. února 2020
Výsledky žáků naší školy
Kategorie: a) Sólová hra na klavír – 0. kategorie
Viktorka Galasová
1. místo s postupem do krajského kola
Kategorie: a) Sólová hra na klavír – III. kategorie
Simon Pepernik
3. místo
Kategorie: a) Sólová hra na klavír – IV. Kategorie
Šárka Prečová
2. místo
Velká gratulace žákům za umístění a poděkování za
reprezentaci školy.
Velká gratulace a poděkování patří i učitelům, kteří žáky
dovedli k výsledkům, jmenovitě Mgr. Panáčkové Barboře
a Mgr. Karlu Kotrlovi.
Veškeré výsledky jsou k dispozici na www.izus.cz
Jana Kozubíková, ředitelka školy
19.2.2020
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Červen 2020
605 145 547 (přímo ředitelka školy).
Přijďte se podívat za námi přímo do
výuky a využijte k tomu DNY Otevřených dveří naší školy na Potštátě
a na pobočkách ve Stříteži nad Ludinou.
Upoutávky na tyto dny budou zveřejněny na všech dostupných místech,
tzn. oznamovací tabule úřadů, tiskem
i na webu školy.
Jana Kozubíkova,
ředitelka ZUŠ Potštát

Červen 2020

Číslo 1

Potštátský zpravodajj

ŘK Farnost

* 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: www.farnostdrahotuse.cz
Poutě, hody a další akce farnosti Potštát
Jak vidíte, i potštátská farnost má docela slušně zaplněný kalendář. Nebojte se a přijměte pozvání. Koronavirus nás snad už
tolik omezovat nebude. Těšíme se každou neděli v 11:00 na mši svaté v kostele.
den

Datum

PÁ

12.6.

Místo
Farnost Potštát
Drahotuše
ČR

čas
NOC
KOSTELŮ

Ne

14.6.

Potštát PM

10:30

NE
NE
Ne

21.6.
28.6.
19.7.

Lipná
Kyžlířov
Boškov

11:00
14:30
11:00

NE

16.8.

Potštát PM

11:00

Kovářov
Potštát, farní
Potštát PM
Padesát Lánů

14:30
11:00
11:00
14:30

Ne
23.8.
NE 1.+8.11.
NE
29.11.

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti se atraktivním způsobem seznámit s církevními památkami. Nabízí možnost navštívit nejen kostely
a modlitebny, ale také prostory klášterů, dvory, krypty, věže,
kůry a další běžně nepřístupná místa. V některých prostorách je při té příležitosti pro návštěvníky připraven bohatý
kulturní program. Zdarma se konají koncerty, komentova-

Akce
v Boškově, Potštátě (oba kostely) a v Lipné
v kostele sv. Vavřince a v Husově sboru
www.nockostelu.cz
Mše sv. se slavnostním průvodem Božího těla za
doprovodu Partutovjanky
Hodová mše sv. ke sv. Janu Křtiteli
Poutní pobožnost k Navštívení P.Marie
Poutní mše sv. ke sv. Marii Magdaleně
Poutní mše sv. k Nanebevzetí
Panny Marie
Poutní pobožnost k Nanebevzetí PM
Hodová mše sv. ke sv. Bertoloměji
Mše sv. a pobožnost za zemřelé
Pobožnost k sv. Barboře

né prohlídky i divadelní představení. V letošním roce se do
této akce přihlásilo více než 1000 kostelů a mezi ně se zapojila i farnost Potštát.
Otevřeny budou všechny čtyři kostely – kostel sv. Bartoloměje a kostel Nanebevzetí P. Marie Potštát, kostel sv. Jana
Křtitele Lipná a kostel sv. Máří Magdalény Boškov. Informace na www.nockostelu.cz
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