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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
máme zde zase konec roku. Roku, který nebyl pro mnoho
rodin z důvodu strachu z nákazy Covid-19 a vládních opatření
jednoduchý. Jsou i mezi námi rodiny, které přišly o své blízké
a nemohly se s nimi důstojně rozloučit tak, jak by si situace
zasloužila. Všem přeji pevné nervy, spousty sil a zdraví k překonání této těžké doby.
Ale i v této nelehké době pokračují práce, o kterých Vás
chci informovat. Ve spodní části Kyžlířova byla dokončena
oprava komunikace. Požádali jsme o dotaci na opravu lesní
cesty, která je ve vlastnictví města směrem z Kyžlířova na Boňkov, ukončení bude u odbočky na Puchart. Ve vyhodnocení
dotace jsme čtvrtí pod čarou, ale máme ještě velkou šanci,
při odstoupení jiných zájemců, dotaci získat. Při této akci se
pokusíme opravit ještě další místní účelovou komunikaci, na
kterou nám peníze nedají např. cesta u Bubelového směrem
do polí nebo ulička ve vrchní části Kyžlířova, kde bydlí rodina
Silných.
Práce na rybníku Důlky II. byly přerušeny z důvodu nepříznivého počasí, opět započnou na jaře příštího roku.
V Lipné bylo nainstalováno zábradlí na mostku přes místní
potok, nátěrem bude opatřeno v příštím roce za lepších klimatických podmínek.
V Kovářově prosím občany o trpělivost z důvodu nekvalitního veřejného osvětlení. Dochází k výběru dodavatele
nových led svítidel. Světla budou naskladněna v průběhu
prosince a postupně vyměňována. Tím dokončíme výměnu
svítidel ve všech místních částech.
Pro naši školu se nám podařilo získat dotace na vybudování badatelská učebny, (multimediální tabule, mikroskopy,
počítače, projektor, laserová tiskárna, nový kabinet, nábytek,
sociální zařízení, bezbariérový záchod, další schodolez atd.)
Děláme vše proto, aby naše škola byla na vyšší úrovni než jiné
a žákům se dostalo špičkového vzdělání. Za snahu děkuji i
všem učitelům a v neposlední řadě panu řediteli Mgr. Karlu
Machylovi.
Do vánoc bude ukončena rekonstrukce chodníku od pekárny ke škole. Chodník naproti pekárně bude realizován se
sníženými obrubníky, pro bezpečné parkování.
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V Potštátě dne 26.11.2020
Práce na cyklostezce
Potštát – Boškov pokračují viz. fotodokumentace níže. Tlakové zkoušky
únosnosti povrchu proběhly úspěšně a nyní se
naváží konstrukční vrstvy
cyklostezky. Vrchní konstrukční část (asfaltová)
bude položena v příštím
roce.
Fitstezka se pomalu, ale jistě blíží k zdárnému cíli, už se
instalují cvičební prvky. První nadšenci budou moci na trať
viz. fotografie dále. Sportu zdar!!
V příštím roce dojde k rozparcelování pozemku pro další
výstavbu rodinných domů v ul. Milovanská. Zájemci se mohou těšit minimálně na dalších 8 parcel. Cena pozemku se
bude odvíjet od ceny zasíťování (elektřina, voda, kanalizace,
komunikace), ke kterému dojde v průběhu příštího roku.
Jednáním s manžely Buchlovskými se nám podařilo u
autobusové zastávky získat kiosek a pozemek pod ním za
směnu příjezdové komunikace k jejich domu. Město má prozatím zájem pozemek uvést do původního stavu.
V minulém čísle zpravodaje jste byli informováni, že
Zastupitelstvu města bude předložen projekt na výstavbu
dalších sedmi podporovaných bytových jednotek. Zastupitelstvo návrh podpořilo. Do konce roku ještě podáme žádost
o územní rozhodnutí a stavební povolení, samozřejmostí je i
podání žádosti o dotaci. Již nyní máme dost místních zájemců o toto bydlení.
Tento měsíc proběhla kontrola úřadu (audit), i přes složité odesílání dokumentů na krajský úřad, dopadlo vše na
jedničku. Děkuji zaměstnancům obce za příkladnou práci.
Letos nemohlo proběhnout posezení se seniory. Jako
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malou kompenzaci všem co mají poštovní schránky a mají
nad 65 let, doručíme kalendář až domů.
Vzhledem k vládním opatřením jsme Vás letos nemohli
pozvat na rozsvěcení stromečku a místní trhy. I tak jsme přikoupili na stromeček světelné tekoucí rampouchy, snad se
budou líbit. Ještě budeme vyhodnocovat, zda se do konce letošního roku povede pro Vás nějakou zábavu přichystat, třeba

Potštátský zpravodajj

na místním fotbalovém hřišti.
Závěrem Vám všem přeji klidně prožitý Advent, šťastné
a veselé vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a pracovních
úspěchů do nového roku 2021.
A jak říká naše paní doktorka MUDr. Karla Hladíková ,,Covidu zmar“.
Váš starosta René Passinger
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MěÚ informuje

Na webových stránkách města, vždy
v prosinci, zveřejňujeme plán společenských, kulturních a sportovních akcí na
další kalendářní rok. V letošním roce, až na
pár výjimek, byly všechny tyto plánované
akce z důvodů vládních nařízení zrušeny.
Vzhledem k tomu, že nikdo z nás neví, jak
bude pokračovat boj s koronavirem, plán
společenských, kulturních a sportovních
akcí na rok 2021 není zatím sestaven. Po
uvolnění vládních nařízení Vás budeme o
pořádání akcí včas informovat!

Léta s letáky končí! Zaregistrujte se na www.cezdistribuce.
cz/sluzba a dostávejte informace o odstávce elektřiny pohodlně e-mailem či SMS. Papírová
oznámení už ve svém okolí od
1. 1. 2021 nehledejte. Plníme
tak přání našich zákazníků a
chráníme naši přírodu. Informace o plánovaných odstávkách
budou nadále zveřejňovány
také na www.cezdistribuce.cz/
odstavky a zasílány na dotčené
obce k vyvěšení na úředních
deskách a případně k další komunikaci dle místních zvyklostí.
Už žádné přehlédnuté letáky
Od nového roku už neuvidí zákazníci ČEZ Distribuce na
sloupech a domovních skříních
nalepená papírová oznámení
o odstávce elektrické energie.
Energetici tak digitalizují své
procesy a zároveň šetří přírodu. Jasným a žádaným řešením
jsou informace online.
„Na základě zpětné vazby
od našich zákazníků je stávající systém výlepu „papírových“
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V tomto předvánočním čase nám
utekli z Trpasličí skály v Potštátském
skalním městě trpaslíci. Rozběhli se po
celém kraji, a někteří se ukryly u našich
domovů. Pan starosta po nich vyhlásil
velké pátrání, kdo je uvidí, ať zašle fotky
na e-mail podatelna.potstat@seznam.
cz, nebo je přineste na podatelnu MěÚ
(nezapomeňte napsat své jnméno!,) Kdo
vypátrá a vyfotí nejvíce trpaslíků, bude
odměněn. Uzávěrka pátrání je 8.1.2021,
vítěze ocení pan starosta.
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oznámení v místě plánovaných odstávek nevyhovující. Mezi nejčastější připomínky patří, že si vylepených plakátů
nevšimnou a o plánované odstávce se
tak nedozvědí včas. V řadě obcí také narážíme na plošné zákazy výlepu plakátů,“
říká Radim Černý, místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a řízení
distribuční soustavy ČEZ Distribuce.
„Nabízíme proto zákazníkům přímo
na míru bezplatnou službu oznamování
plánovaných odstávek e-mailem a prostřednictvím SMS. Každý registrovaný
zákazník se tak dozví o přerušení dodávky elektřiny i v případě, že se na adrese
svého odběrného místa nevyskytuje
pravidelně. Výhodou je také možnost
rychle informovat o nějaké změně, například o zrušení plánované odstávky či
o předpokládané době obnovení dodávek po poruše,“ popisuje novou službu
Michaela Kociánová, členka představen-
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stva a ředitelka úseku Síťové služby ČEZ
Distribuce.
Jednoduchý způsob registrace
Registraci služby lze provést jednoduchým způsobem na www.cezdistribuce.
cz/sluzba. Jediné, co musí zákazník zadat,
je datum narození (u právnických osob
IČO) a EAN kód. Tento ´jedinečný 18místný číselný identifikátor odběrného místa
nalezne zákazník na vyúčtování za elektřinu (faktuře). Zaregistrovaní zákazníci dostávají pro svá odběrná místa informace
o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny e-mailem či SMS, a to nejpozději 15
dnů předem. Při zjištění a vymezení rozsahu poruchy pak obdrží i SMS s předpokládaným časem obnovení dodávek (při
rozsáhlých poruchách a kalamitních stavech, kdy se situace každým okamžikem
mění, je automatické zasílání SMS pozastaveno).
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Myslíme na pohodlí našich zákazníků a šetříme přírodu
Digitální forma oznamování je mimo
jiné benefitem především pro naši přírodu. Dosavadní systém znamená ročně
vytisknout až půl milionu letáků. Nově
se každý rok uspoří průměrně 4 000 kg
papíru, což je přibližně 10 stromů, a za
pár let to tak může být celý les.
Informace o plánovaných odstávkách budou i nadále zasílány na odstávkou dotčená města a obce k vyvěšení
na úředních deskách a případně k jejich
dalšímu šíření podle místních zvyklostí,
např. prostřednictvím obecního rozhlasu, webových stránek, sociálních sítí,
SMS kanálem apod. Běžného zákazníka
z řad domácností se plánovaná odstávka elektřiny dotkne v průměru jednou
ročně, a to zpravidla v rozsahu několika
hodin v pracovní den.
Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ

Pověsti a báje z našeho kraje
Milí čtenáři,
chtěl bych začít tím, že o kraji kolem Potštátu toho už bylo
napsáno mnoho. To by však nebyla tak úplně pravda a vězte,
že za svými hranicemi zůstává tento nádherný kraj stále zahalen rouškou tajemna. Po drobné sérii fotografických příspěvků
na fb a po reakcích na ně je však patrné, že historie této oblasti
i její současnost, příroda a kulturní památky lidi nejen z Potštátu zajímá a nebude tak možná od věci si v každém vydání
zpravodaje něco přiblížit a připomenout.
Začneme možná trochu netradičně, většina čtenářů by asi
čekala lehce obecný popis kraje a širší úvod k „seriálu“, ale….
Mnozí z nás jezdí denně dolů cestou na Hranice, krásným
údolím, jehož geologické útvary jitří fantazii a jejichž krása by

Za dřívějších dob bývaly vsi na Potštátsku vyhlášeny chovem kvalitního
hovězího skotu. Jeho kvalita byla natolik
vysoká, že se „na Němce“ jezdil nakupovat dobytek i z českého jazykového
území.
A tak se osudného 21. června roku
1928 vypravil „na Němce“ s povozem
(bryčkou) nakupovat dobytek také hranický řezník František Polišenský. Na cestě se, podle pamětníků, zastavil v hostinci U Tlustého Jana, kde se údajně také o
účelu své cesty zmínil. Když pohostinství
opustil, vydal se dál po cestě směrem k
Potštátu. Netrvalo však dlouho a ostatní hosté v hospodě i obyvatelé okolních
domků uslyšeli výstřel. Nedalo jim, aby

si sama o sobě zasloužila hlubší prozkoumání, mě však vždy
trochu víc zajímalo spojení života lidí a jejich kraje.
I proto jsem sáhl do paměti a z kdysi pro studenty střední školy zpracovaných studijních materiálů jsem si při cestě
kolem hezky upraveného pomníku na levém břehu Veličky
vzpomněl na Dr. I. Krškou popsanou a dodnes neobjasněnou
událost. Pokud se ve třídách zeptáte žáků, zda si něčeho takového cestou do Hranic všimli, většina vůbec netuší, kde to je a
o co se jedná. Budu v koutku duše doufat, že pokud si přečtou
pár následujících řádků, třeba se někdy u pomníčku zastaví a
uvědomí si, že není od věci se kolem sebe dívat a být trochu
zvídavý.
Věřte, že v tomto kraji to skutečně stojí za to.

se nepřesvědčili, co se přihodilo. Vyběhli
po silnici k Potštátu a nedaleko Skřítkových skal našli Františka Polišenského
smrtelně zraněného a oloupeného, protože značný obnos peněz na plánovaný
nákup dobytka již u sebe neměl. Františka Polišenského nezachránil už ani
rychlý převoz protijedoucím autobusem do hranické nemocnice. Stal se tak
obětí úkladné vraždy spojené s loupeží.
Vrahovi a lupiči se podařilo uniknout i
přes veškeré úsilí četníků a vyšetřujících
orgánů a zůstal tak nepotrestán. Jediné, co se tehdy podařilo prokázat, byla
skutečnost, že byl smrtelně postřelen
kulkou z pušky pocházející z doby 1.
světové války, kterou si úkladný vrah a
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lupič po příměří a následné demobilizaci
ponechal.
Až později začala mezi pamětníky
události kolovat zvěst o tom, že vrah, někdejší četník, se měl k činu přiznat před
koncem svého života. Jiní pamětníci však
toto sdělení popírali a pravda je, že čin zůstal až do dnešních dob neobjasněn.
Na místě úkladné vraždy dala rodina
Polišenských postavit kamenný pomník
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Český pomník s českým nápisem se
dochoval i po Mnichovu 1938, který toto

území odtrhl od republiky. Pomník zůstal
nepoškozen i po osvobození až do šedesátých let 20. století. V 70. letech však došlo
k jeho vandalskému poničení a zůstal jen
původní podstavec. Ani ten však nedočkal
klidu. Byl v důsledku těžby dřeva přemístěn a před rokem 2008 zmizel úplně.
Dnes se již naštěstí opět tyčí ve své
pietní kráse a připomíná tuto dodnes
neobjasněnou historii.

emailů ev. prostřednictvím komunikačního systému Škola online. Zpětná vazba
přicházela opět prostřednictvím elektronické pošty případně v papírové podobě u žáků, kteří neměli možnost elektronické komunikace. Nyní na podzim
byla situace jiná i z tohoto pohledu. Do
režimu online výuky přešly velmi rychle
všechny třídy, škola byla nyní díky ministerské dotaci lépe vybavena potřebnou
technikou, rodinám s nedostatečnou
technickou výbavou jsme dokázali zapůjčit notebooky nebo tablety. Všichni
žáci včetně těch nejmenších dokázali se
školou komunikovat online. V případě
prvňáků a druháků to bylo sice jen na
cca 14 dní a za výrazné podpory a pomoci rodičů, ale zvládali to. I další žáci 1. i 2.
stupně i pedagogové si postupně zvykli
na nový způsob vzdělávání a zjistili, že to
jde. Jasně, má to své limity, nikdy to nedokáže nahradit výuku prezenční a to si
myslím uvědomují všichni, i ti, co rozhodují o rozvolňování opatření. Proto také
od pondělí 30. 11. již většinu žáků máme
ve škole na prezenční výuce a doufám,
že i zbytek tříd druhého stupně, kde
jsme prozatím v režimu rotační distanční
a prezenční výuky, se do škol navrátí nejpozději začátkem ledna.
Jednu věc bych chtěl ale připomenout. Koronavirová krize zasahuje a negativně ovlivňuje celou řadu oblastí života.

Z pohledu školy, možná však jen mého
a budu za tento svůj názor kritizován, to
však má jeden pozitivní efekt. To, co se nedařilo spoustu let, mám na mysli modernizaci vybavení škol a především ochotu
pedagogů využívat moderní technologie
a nové metody výuky, se „díky“ koronaviru podařilo během pár týdnů. A jsem
přesvědčen a vůbec tím nezpochybňuji větší efektivnost prezenční výuky, že
v případě pokračování distanční výuky
začneme využívat další možnosti, které
prostředí Meetu, Teamsu či Zoomu nebo
Skypu nabízí. Možná by se nám to i zalíbilo, to byste nás však zase vy rodiče asi
utloukli. Věřte, že většina pedagogů se těšila na výuku ve škole, tváří v tvář žákům.
Chtěl bych uvěřit těm, kteří tvrdí, že žádná
další vlna nepřijde, že k žádnému dalšímu
uzavírání škol nedojde. Ale na jaře, ještě
možná 9. března nikoho ani nenapadlo,
že taková situace může nastat.
Závěrem mi dovolte, abych vám rodičům a občanům za školu poděkoval za
spolupráci a podporu, moc si ji vážíme.
Doufám, že brzy bude příležitost setkat
se osobně zase v rámci tradičních školních akcí.
Všem vám přeji hezký adventní čas,
klidné Vánoce a v novém roce 2021 hlavně pevné zdraví, pohodu a mnoho důvodů k úsměvům.
Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát

s křížem a opatřit jej nápisem:
Na tomto místě
byl úkladně zavražděn
František Polišenský
řezník z Hranic
21.června 1928

Základní škola

V předvánočním čase, v čase adventu bývá již většinou školní život ve znamení Vánoc, zdobení, vytváření výrobků
s vánoční tématikou, zpívání koled a
dalších činností každoročně se v tomto
čase opakujících. Letos to je však trochu jinak. Od poloviny října byly školy
uzavřeny, kromě mateřských škol bylo
vzdělávání žáků především v režimu distančním. To jsme zažili již v první vlně
na jaře, nyní to však mělo trochu jiný
průběh. Zatím co v jarním období byly
již školy rozjety, značná část učiva byla
probrána, prvňáčci již znali všechna písmena, druhá vlna přišla v době, kdy školy
teprve opakovaly učivo, doháněly látku
na jaře neprocvičenou, žáci v prvních třídách se teprve seznamovali s abecedou.
Samozřejmě zjednodušuji, ale rozdíl byl
patrný. Chod škol byl opět rozhodnutím vládních představitelů paralizován
a omezen. Nechci hodnotit kroky ministerstev či epidemiologů, to sem nepatří,
spíš se chci věnovat specifikům distanční
výuky, jejím nárokům a úskalím.
V jarním období to bylo pro všechny
nové, seznamovali jsme se s možnostmi
distančního vzdělávání a spoustu věcí
dělali takříkajíc na koleně. K efektivnosti distanční výuky byla řada pedagogů i
rodičů skeptická. I v naší škole jsme např.
téměř nevyužívali online výuku, žákům
byly rozesílány úkoly prostřednictvím

Sportovci z potštátské školy opět nezaháleli a dobu covidovou trávili trénováním v Druhé výzvě.
V naší Výzvě č. 1 jsme úspěšně došli až do Lisabonu a byla
by škoda, aby tím naše nastartovaná sportovní aktivita skončila. Proto jsme vymysleli další s číslem dva. Nová výzva spočí-
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vala v tom, že každý zapojený sportovec musí během 15 dnů
denně udělat minimálně 20 sedů-lehů, kliků, dřepů a k tomu
měl ještě na výběr dobrovolná doplňková cvičení z různých
několikaminutových videí např. s tabatou, kardio tréninkem,
Hiit tréninkem atp. Někteří si také vybrali běh, výšlap do příro-
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dy, rytí zahrádky nebo zumbu.
Do Druhé výzvy se nakonec zapojilo celkem 29 žáků, zaměstnanců školy i rodičů ve věkovém rozmezí 7 až 56 let. Nejvýkonnější sportovkyní se stala Natálie Tomečková, žákyně 9.
ročníku, se svými 2 640 sedy-lehy a 2 360 dřepy.
Samozřejmě jsme všichni vítězové, protože jsme se ze všech
svých sil snažili denně ten svůj limit překonat, cvičit, i když to
bolelo a i když se nám nechtělo.
Všem, kteří se do výzvy zapojili, moc děkujeme a blahopřejeme k vašim výkonům a osobním rekordům. Také se těšíme na
Výzvu s číslem 3.
M. Jeřábková a J. Gazdík

V období podzimních prázdnin a
dvou víkendů (tedy celkem 10 dní), jsme
na potštátské základní škole vytvořili velkou podzimní výzvu s názvem „Dojdeme
až do Lisabonu?“. Hlavním cílem bylo zaznamenávat počet kroků a dosáhnout
3 600 000, což přepočtu tvořila přibližně 2 520 km, což je relativní vzdálenost
vzdušnou čarou z Potštátu do Lisabonu,
hlavního města Portugalska.
A jak to teda všechno dopadlo?
Jsem tak nadšený. Dosáhli jsme
stanoveného cíle a zvládli jsme dojít
až do portugalského Lisabonu! Všem
nám moc gratuluji a chci Vám všem
moc poděkovat za poctivé „odšlapání“,
protože účast byla neskutečná a zpětná
vazba od některých z Vás, fenomenální.
Přineslo nám to jednak samotnou portugalskou pouť, dosažení na počátku
nepředstavitelného cíle, ale také reálné
poznávání místního regionu. Pevně věřím, že nás celá akce donutila více cho-

dit, realizovat procházky v blízké i vzdálenější přírodě a hlavně trávit čas se
svými nejbližšími. Užívání společných
chvil s rodinou, odpovídají i nádherné
fotky, která velká část z účastníků po celou dobu výzvy, sdílela.
Teď trochu statistiky:
• celkový počet kroků: 3 711 956 (cíl 3
600 000)
• přibližný
počet
zdolaných
km: 2598 (cíl 2 520)
• celkový počet účastníků: 40 (38 aktivně zaznamenávalo kroky)
• nejsilnější den: neděle 25.10. (548
090 kroků)
• top 6 nejlepších sporťáků:
• pan učitel Gazdík
• paní učitelka Stískalová,
• žákyně 9. třídy Sára Bartoňková
• žákyně 7. třídy Markéta Skýpalová
• žák 9. třídy Dan Maršálek
• pan ředitel Karel Machyl

Žáci deváté třídy naší školy spolu se svými rodiči stojí
před důležitým životním krokem. Musí se rozhodnout, jak
nasměřovat svůj další život a vybrat si své budoucí povolání.
Na začátku této cesty stojí výběr příslušné školy. Při výběru z nabídky profesí a oborů by žáci měli vycházet ze svých
dovedností, zkušeností, zájmů. Měli by zhodnotit své studijní předpoklady, zaměřit se na své osobní vlastnosti, vztah
k druhým lidem, manuální zručnost, zdravotní stav a tělesnou zdatnost. Důležité je i zohlednit uplatnění vybraného
oboru, profese na dnešním trhu práce.
Situaci žákům neulehčuje momentální situace kolem
koronaviru. Nemůžou např. osobně navštívit vybrané školy v rámci dnů otevřených dveří. V části škol probíhají tyto
dny alespoň online formou. Potřebné přehledy a informace o školách mohou žáci najít na www.infoabsolvent.cz,

Na závěr bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem účastníkům. Pro tento
velký úspěch se můžete v blízké době těšit na další podobné akce a výzvy, které
budeme směřovat opět nejen na žáky,
ale i na učitele, pedagogické pracovníky,
management tým i děvčata z jídelny.
Nechceme zapomenout ani na rodiče, protože i v této výzvě se našlo pár
nadšenců z rodičovských řad, kteří přispěli pár kilometry. Udělalo mi to velkou radost a ukázalo další cestu a možnosti do budoucna. Už spřádáme plány
na další akce, ve kterých počítám s komplexním oslovením rodičovských řad. Je
také důležité položiti si otázku: „Jak a
kdy se dostaneme zpět z Portugalska?“
Chci také poděkovat paní místostarostce, která přidala velmi slušnou porci
kroků a věřím, že příští akce se zúčastní i
náš pan starosta
Přeji Vám všem hodně zdraví a pozitivní nálady
Mgr. Jonáš Gazdík

nebo www.atlasskolstvi.cz . I na stránkách naší školy jsou
uvedeny základní termíny a informace o přijímacím řízení.
Při rozhodování může pomoct třídní učitel žáka, výchovný
poradce. Poradenskou službu poskytují i pedagogicko-psychologické poradny a středisko pro volbu povolání při Úřadu páce.
Nejistá je i situace kolem přijímacího řízení na maturitní obory. Zatím je určeno, že se jednotná přijímací zkouška bude konat ve dvou termínech – 12. a 13. dubna 2021.
Ministerstvo školství však vzhledem k dané situaci zvažuje
změny v přijímacích zkouškách. O těch budeme rodiče i
děti informovat na webových stránkách školy.
V každém případě držíme našim deváťákům palce při
výběru správné školy a při zkouškách, které na ně čekají.
S. Adzimová
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V pátek 6. listopadu jsme pro děti
v naší školce připravily Dráčkův den. A
jak to všechno začalo? Každý si nejdříve vyrobil svého Papíráčka a s písničkou k nám přilétli velicí draci se svými
nelehkými úkoly. Děti si zahrály s draky
pexeso, třídily je podle emocí, hledaly stejná čísla, písmena a geometrické
tvary, skládaly tangramy a také třídily
draky podle velikosti. Dětem se líbilo
hledání dračích kamarádů i veselé létání. Radost měly i při hře s papučkami na
dračím ocásku a také soutěžení ve družstvech. A tak si děti při zábavě procvičily soustu dovedností a dokázaly, že mají
chytré hlavičky!
Zaslala M. Kuchařová

V závěru týdenního tématu o lese
jsme si četli z knížky Pohádky Lesního
skřítka, kterou vytvořili naši školkáčci se
svými rodiči. Následně jsme si zazpívali
písničky o lese a přivolali tak kouzelného Lesního skřítka, který dětem připravil spoustu úkolů, kterými děti měly
prokázat, co se všechno naučily. Poznávaly stromy podle obrázků, větviček i
listů, třídily přírodniny a zahrály si listové domino. Všechny děti úkoly krásně
zvládly, Lesní skřítek je moc pochválil a
předal dětem jako dáreček vystřihovánku s obrázky lesních zvířat.
Zaslala M. Kuchařová

Letošní strašidelné soutěžení si pro školkáčky připravily
dvě čarodějky, kterým pomáhal veselý duch. Od rána se to
ve školce hemžilo nejrůznějšími maskami a taky o spoustu
soutěží nebyla nouze. Létali jsme s netopýry na provázku,
přenášeli na lžičce veliké oko, třídili duchy podle barevných puntíků, trefovali se do dýní a přitahovali pavouky na
pavučině. Ale ze všeho největší zábava čekala na děti v podobě žížal v hlíně, kdy děti pomocí velké pinzety nabíraly
uvařené špagety. Závěr strašidelného soutěžení patřil bohaté hostině, za což děkujeme všem rodičům! Na rozloučenou pak byla všechna školková strašidýlka odměněna dárečkem a strašidelně veselému dnu ve školce byl konec...
Zaslala M. Kuchařová
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ZUŠ

Vážení občané města Potštát s přilehlými obcemi, Partutovic,
Olšovec, Jindřichov, Střítež nad Ludinou a dalších vesniček, rodiče a příznivci hudební školy na Potštátě. Vzhledem k tomu, že
není možné v době covidové a nouzovém stavu pořádat koncerty, předehrávky a být přítomni při vernisážích v Galerii M + M v

Hranicích, dovolujeme si Vám nabídnout alespoň trochu našeho
muzicírování na kanále ZUŠ Potštát, na serveru YOUTUBE, nahrávky našich žáků a učitelů. Kanál ZUŠ Potštát bude spuštěn před
vánočními svátky, budete upozorněni na www.zuspotstat.cz.
Jana Kozubíková, ředitelka školy

Myslíte si, že v době nouzového stavu a distanční výuce nelze
uspořádat soutěž? Lze, když se chce, všechno jde. A pokud se dá
dohromady parta nažhavených lidiček, a jejda, to se dá vymyslet
věcí.
Soutěž Mladý trubač se uskutečňuje každým rokem v Lysé nad
Labem při výstavě Natura Viva. A protože tento rok při první vlně
covidu bylo vše v areálu zrušeno, nebyla ani tato soutěž. Při druhé vlně covidové, jsme se již nenechali zastrašit a byla připravena
soutěž Mladý trubač v on-line podobě. Koumali jsme , přemýšleli a
dotáhli do zdárného konce. Vše se podařilo zabezpečit i po stránce
technické a tak o minulém víkendu došlo k samotné soutěži.
V propozicích soutěže byla vyhlášena skladba povinná s názvem
Lovecký roh a pak si trubač mohl vybrat skladbičku dle vlastního
výběru, samozřejmě s usměrněním pedagoga, který žáčka vyučuje.
Leckdy bylo při výuce, která probíhala distančním způsobem, velmi veselo. Vysvětlování, nahrávání, hraní přes skype, pokud selhala technika tak přes mobil, prostě bylo to náročných mnoho dní.
Nevzdali jsme se a jednoho dne vykoukly na svět nahrávky pro
soutěž. Ty samotné byly zaslány elektronicky do Prahy na ČMMJ.
Skončily, u pana Matěje Vacka, který zpracoval veškeré materiály
pro porotu.
Na soutěž se přihlásilo 19 soutěžících, kteří zaslali celkem 20 soutěžních vystoupení (tři děti hrají nejen jako sólisté, ale také jako
jeden soubor).
Porota - soutěžní vystoupení bude hodnotit porota složená z učitelů soutěžících, kteří přislíbili svou účast: Jana Kozubíková - ředitelka ZUŠ Potštát a lektorka mysliveckých trubačů SLŠ Hranice,
Jaromír Čížek - profesor Státní konzervatoře v Českých Budějovicích, Robert Tauer - učitel hudby v ZUŠ Borovany a 1.hornista z
Jihočeské komorní filharmonie, Václav Šmiřák - učitel hudby ZUŠ
Náměšť nad Oslavou, Ondřej Michalec - učitel hudby a trumpetista a Petr Duda, učitel hudby a hornista České filharmonie.
Původně byla dohoda, že předsedu poroty budeme vybírat.
Vzhledem k tomu, že máme nového člena Rady KT, který je se
soutěží seznámen a již několik let zasedá v její porotě i v porotách
jiných trubačských soutěží a v této soutěži nemá shodou okolností žádného žáka, byl zvolen jako ředitel soutěže jmenovat předsedou poroty Martina Karbana, učitele hudby, lektora mysliveckých
trubačů v TŠJS Šluknov, nově zvoleného člena Rady Klubu trubačů ČMMJ pro vzdělávání mysliveckých trubačů.
IT specialistou, který se stará o průběh soutěže je Ing. Matěj Vacek.
Ředitelem soutěže se stal Petr Duda. Soutěž pořádá ČMMJ, prostřednictvím svého Klubu trubačů.

Soutěžní videa byla připravena na všechna soutěžní vystoupení
(2 x 20 videí) pro samotnou soutěž a tři krátké filmy á 10 minut
pro vyplnění času potřebného pro přípravu vyhlášení výsledků.
Bodování - porota hodnotila jediné kriterium celkový hudební
dojem, body od 1 (nejslabší) do 10 (nejlepší) a hodnotila každou
skladbu každého soutěžícího zvlášť.
Na rozdíl od jiných trubačských soutěží jsme tedy nehodnotili
jednotlivé dovednosti (ladění, rytmus, přesnost hraní podle zápisu skladby....), ale každý ohodnotil výkon způsobem, jakým se
hodnotí např. na soutěžích ZUŠ - jak se mi po všech stránkách
každé soutěžní video líbilo jediným počtem bodů.
A ceny - byl vyhlášen vítězný soubor, vítězný sólista a absolutní
vítěz. Jeho jméno bude zvěčněno na putovním poháru na ČMMJ,
on sám obdrží zmenšenou repliku.
Mimo tento skleněný pohár pro absolutního vítěze dostane každé dítě – soutěžící trubač pěkný keramický pohár, odznak a již v
den soutěže si může stáhnout diplom za účast v PDF.
Slovo ředitele soutěže, pana Petra Dudy
Dlouho jsem přemýšlel, zda je vhodné uspořádat soutěž pro
všechny mladé trubače bez rozdílu, nebo zda ji rozdělit na různé
věkové i nástrojové kategorie. Nemůžeme při nejlepší vůli dosáhnout absolutní spravedlnosti. Vždy bude někdo mladší, méně
zkušený, bude hrát složitější nebo jednodušší volitelnou skladbu
a startovní pořadí nebude pro všechny soutěžící stejně spravedlivé. Rozhodl jsem se spoléhat na zkušenosti a přehled našich
porotců. Proto byla všechna soutěžní vystoupení posuzována v
jediné kategorii a seřazena v abecedním pořadí podle jmen soutěžících. Je velikým přínosem a životní zkušeností menších a začínajících, že se dokáží postavit v soutěži starším a zkušenějším.
A nejen postavit, ale také se ctí obstát. Všechna soutěžní vystoupení byla kvalitní. Drobné nedostatky jistě každý v budoucnosti
odstraní. Budeme velmi potěšeni, když si naši mladí trubači odnesou nejen pěkný pohár, ale také vědomí, že svou hrou mohou
úspěšně konkurovat větším a starším trubačům.
Říká se: „Sláva vítězům, čest poraženým“! Ale soutěž Mladý trubač nemá poražených. Vítězové jsou všichni, kteří se zúčastnili.
A komu jsme drželi pěsti, kdo z žáků hrajících na lesnici zastoupil
naši školu? Za mladší žáky, první stupeň reprezentovala ZUŠ Potštát Martinka Orlová, Libor Antonín Janásek a za druhý stupeň,
starší žáky Marie Janásková.
Gratuluji k Vašim výkonům, neztratili jste se!
Jana Kozubíková
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ŘK Farnost

13:30

otvírání betléma
(krátká pobožnost pro děti)

20:00

vánoční mše sv. „andělská“
(od 19:30 se zpívají koledy)

PÁ 25. 12. –
Slavnost Narození Páně

08:00

slavnostní mše sv. „pastýřská“

SO 26. 12. –
Svátek sv. Štěpána

08:00

mše svatá

NE 27. 12. –
Svátek Sv. Rodiny

11:00

mše svatá

Kostel sv. Jana Křtitele,
Lipná

ČT 31. 12. –
Poděkování za rok 2020

08:00

mše svatá

Farní kostel
sv. Bartoloměje, Potštát

PÁ 1. 1. 2021
Slavnost Matky Boží

08:00

slavnostní mše svatá

Farní kostel
sv. Bartoloměje, Potštát

ČT 24.12. „Štědrý den“

Farní kostel
sv. Bartoloměje, Potštát

Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční.
Při jejich přípravách věříme, že epidemiologická situace
umožní klasickou tříkrálovou koledu a setkání koledníků
s dárci tváří v tvář. Koledníčky Tříkrálové sbírky 2021 můžete očekávat u dveří svých domovů v období od 1. do 14.
ledna 2021.
Pokud by vládní nařízení klasickou koledu neumožňovala.
Budeme koledovat s omezeními tak, abychom neriskovali
zdraví svých přispěvatelů a dobrovolníků. Pokud však koledování nebude možné, sbírka by se přenesla do virtuálního prostoru. Charita by své příznivce oslovila on-line,
ale nechce přitom připravit dárce o zážitek z koledy, ani
požehnání, které koledníci do domů přinášejí.
Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné – ani tentokrát se neobejdou bez armády dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto sbírky totiž
zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá
každá koruna.
Aktuální informace o způsobu a průběhu koledování Tříkrálové sbírky na Potštátě a v jeho okolí můžete získat na
webových stránkách www.hranice.charita.cz nebo na
facebooku Charity Hranice a na stránkách města Potštát.
Zaměstnanci Charity Hranice přejí potštátským občanům
krásné a požehnané vánoční svátky, hodně rodinné pohody a pevné zdraví.
Věříme, že v lednu 2021 bude znít ulicemi Potštátu tříkrálová koleda a tříkráloví koledníčci vám budou přát štěstí,
zdraví, dlouhá léta, a především radost a požehnání do
roku 2021 přinesou do vašich domovů.
Prosíme koledníčky, aby se do 15. 12. 2020 nahlásili paní Alžbětě Jahnové osobně nebo na tel. č.
607 054 092. Děkujeme a těšíme se na vás 
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