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Slovo na úvod
V Potštátě dne 30.11.2021
Vážení spoluobčané,
konec roku se nezadržitelně blíží a já Vás chci informovat
o tom, co se nám ještě do zimy povedlo zrealizovat.
V rekordním čase firma Presbeton s.r.o. zrekonstruovala
chodník v podzámčí. Nyní se nám bude lépe udržovat a samozřejmě všem lépe chodit.
Na celoroční údržbu jsme pořídili nový traktorek značky
Kioti. Nyní je osazen přední radlicí s automatickým natáčením
a posypovým zařízením ovládaným mobilním telefonem z kabiny řidiče. Na letní sečení máme mulčovač se sběrem a výškovým výklopem trávy do vlečky nebo kontejneru. Vše bylo
zakoupeno ještě za staré ceny před zdražením. Tak ať traktorek slouží ke spokojenosti všech.
Bohužel jako každý rok nám napadl první sníh, zaměstnanci dělají co je v jejich silách. Do práce
chodí i o víkendech. Jen připomínám, na celý
Potštát a jeho okolí máme 5 zaměstnanců,
z toho dva invalidní důchodce, jeden dlouhodobě nemocný a jeden důchodce. Proto prosím všechny občany o trpělivost při odklizení
sněhu. Potštát a místní části budou postupně
uklizeny, ale prioritou zůstává škola, náměstí,
zastávky, zdravotní středisko atd. Stále spolupracujeme ze SSOK a urgujeme odhrnutí
hlavních komunikací. Ani jim se problémy nevyhýbají a místní hasiči asistovali při vyprošťování jejich sypače z příkopu. Město si může
sice najmout firmu na odklizení sněhu, ale za
nemalé peníze, které raději využiji do údržby města (nákup komunální techniky, opravy chodníků a komunikací atd.) Tímto Vás
prosím, kdo by měl zájem o práci na veřejně
prospěšných pracích, informujte se osobně
na obci, výhodou řidičské oprávnění aspoň
skupiny B, nejlépe i T.
Na výstavbě nového Podporovaného bydlení došlo k odcizení elektr. kabelového vedení
v hodnotě jednoho sta tisíc korun. Kabely byly
vytaženy přes noc a odstřihány z chrániček.
Vše bylo nachystáno na zabetonování. Prosím
občany o pozornost a všímavost!!! Ani našemu
městu se krádeže nevyhýbají. I tak se firmě
povedlo znovu vykopat a opětovně položit kabelové vedení a do prvního sněhu základovou
desku dokončit. Nyní je prostor staveniště zabezpečen kamerovým systémem.
Již víme, že v příštím roce dojde ke zdražení
ne jen elektřiny, ale i lamp pouličního osvětlení o 7%. Proto jsme se rozhodli zakoupit ještě letos dalších 20 ks na výměnu v Kovářově.
K výměně dojde při vhodném počasí.
Na projektovou dokumentaci, která řeší
rekonstrukci staré školy a obou propojovacích
krčků, byl vysoutěžen projektant. Jedná se
o úpravu a rozšíření mateřské školky. Přemístě-
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ní kanceláří ředitelny a zástupce ředitele a knihovny.
První stupeň školky se stane bezbariérový a půdní
prostor by se měl proměnit
na ubytovací prostor pro
školy v přírodě a jiné. Z důvodu bezbariérovosti bude
přístup do školky ze strany od hřbitova přes jeden
z krčků. Šatny přemístěny taky do krčků, kde vzniknou ještě
dvě environmentální učebny, s logopedickou učebnou.
Zázemí našeho zámku se pokusíme vylepšit podáním žádosti o dotaci na nábytek do salónku a vybudování dětského koutku. Děti by si tak měly, při debatách rodičů, kde hrát.
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Také je nutné opravit sociální zařízení našeho úřadu, odvětráním a rozdělením pánských a dámských toalet stropní konstrukcí, opravit kanalizaci a vyměnit sanitární keramiku.
Zastupitelstvo města Potštát rozhodlo o vyhlášení záměru na prodej domu č.p. 47, ul. Školní v Potštátě, naproti hasičské zbrojnici. Zájemci se mají možnost přihlásit do 22.1.2022.
Cena je určena znaleckým posudkem ve výši 2.951.650,- Kč.
Bohužel, jako v loňském roce z důvodu covidu a vládních

opatření, proběhlo rozsvěcení vánočního stromu bez účasti
veřejnosti. Vánoční trhy a zabíjačku si doufám vynahradíme
při městských slavnostech, na které se již připravujeme.
Vám všem přeji příjemné a pohodové prožití Vánočních
svátků, hodně štěstí, zdraví a ještě jednou zdraví do nového
roku 2022.
A v tom novém roce covidu zmar.
Váš starosta René Passinger

Vzhledem ke každoročně se opakujícím problémům během zimního období, kdy napadne několik centimetrů sněhu a v ten okamžik někteří občané volají na městský úřad
a dožadují se údržby komunikací a chodníků v nejbližším
okolí svého obydlí, sdělujeme několik zásadních informací
k této problematice…
Město Potštát má Obecně závaznou vyhlášku obce Potštát č. 4/99 o zimní údržbě místních komunikací, kdy nedílnou součástí této vyhlášky je i Plán zimní údržby. Své
povinnosti má ve vyhlášce vymezeno město, ale i vlastníci
sousedních nemovitostí, kteří jsou také povinni „zmírňovat
závady ve schůdnosti“ na chodnících, které přiléhají k sousední nemovitosti a hraničí se silnicí nebo místní komunikací.
Důležité je, že plán stanovuje pořadí provádění údržby dle
důležitosti, kdy je zcela zřejmé, že se jedná o náměstí, školu,
prodejny, úřad, lékaře, poštu, autobusové zastávky, schody
a hlavní úseky místních komunikací, které jsou důležité pro
dostupnost služeb a potřeb občanů.
S odklízením sněhu se musí začít, pokud je vrstva napa-

daného sněhu vyšší než 5 cm a se zajišťováním sjízdnosti komunikací se musí započít do 4 hodin od vzniku závad.
Další upřesňující informace můžeme najít ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů, kde je jednoznačně uvedeno, že
dle pořadí důležitosti místních komunikací I. až III. třídy jsou
dány tyto časové lhůty:
I. pořadí důležitosti……..do 4 hodin
II. pořadí důležitosti …... do 12 hodin
III. pořadí důležitosti…… po ošetření komunikací I. a II.
pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

Vážení občané, odpad je problémem dnešní doby a celého světa.
Chápu, že Potštát svět nezachrání, ale
komunální odpad nás rozhodně musí
zajímat, protože jsme povinni za jeho
ukládání platit, a to stále vyšší částky.
Současná cena za uložení 1 tuny odpadu je 800,- Kč. Nový zákon je nastaven tak, že za 5 let se může za 1 tunu
uloženého odpadu platit až 1.600,- Kč
skládkovného. Což logicky znamená, že
žádná obec není schopna udržet cenu
místního poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci dlouhodobě na stejné částce. Zákon umožňuje požádat o slevu na skládkovném,
kdy tato sleva znamená částku o 300,Kč nižší za 1 tunu odpadu, ale pouze pokud nám vychází v daném kalendářním
roce limit uskladnění 200 kg odpadu na
1 občana.
Tímto vám oznamuji, že limit 200
kg/občana v kalendářním roce jsme
překročili už v průběhu měsíce října

Věřte, že nikdo z nás přesně neví, kdy bude sněžit a kolik
sněhu napadne, ale i přesto naši pracovníci mají celé zimní
období pohotovost, kdy i o víkendech a v brzkých ranních
hodinách, kdy většina z nás ještě spí, jim už začíná pracovní
doba a řeší údržbu našeho města a všech místních částí…
Není však v silách žádného města ani té nejmenší obce,
aby zajistila vyhrnutí sněhu od každého domu a upravila každou příjezdovou cestu k obydlí!

2021.
Další špatnou zprávou je, že i tento
limit se podle zákona každý další rok
snižuje. V roce 2022 bude limit na slevu skládkovného 190 kg/občana, 2023
bude 180 kg/občana… atd. Všechna
opatření směřují k tomu, aby po roce
2030 bylo skládkování zakázáno úplně.
Každý musíme začít sám u sebe.
Možná to nevíte, ale už současná svozová vozidla jsou vybavena váhou a je
tedy přesně evidovaná statistika, kolik
komunálního odpadu vyprodukujeme.
Myslím si, že na Potštátsku máme určitě
možnost třídit různé komodity.
Ve všech našich místních částech
jsou umístěny kontejnery na sklo – barevné i čiré, papír.
Během tohoto měsíce doplníme
nádoby na sběr jedlých olejů a tuků
(jedlých, tedy pouze z tepelné úpravy
v kuchyních). Oleje a tuky se do nádob
dávají v uzavřených PET lahvích, aby
sběrné nádoby mohly být opakovaně

využívány. Tyto nádoby jsou zatím v Potštátě, ul. Lesní u domu čp. 120, v Potštátě, ul. Školní u domu čp. 159 a v Kyžlířově u domu čp. 39.
Dále od jara do podzimu jsou v místních částech rozmístěny kontejnery na
bioodpad. Mimo to už dvakrát proběhla dotační akce na zápůjčku domácích
kompostérů, takže podle počtu vydaných kompostérů už by těmito měla být
vybavena většina domácností.
Plastový odpad probíhá pytlovým
svozem jednou za měsíc. Protože tento
pytlový svoz pokračuje na třídící linku
lze do žlutých svozových pytlů dávat
kromě plastu i nápojové kartony (Tetra Paky) a nově i kov (plechovky od jídla
i nápojů, atd.)!!!
A právě bioodpad a sklo jsou nejtěžšími složkami, které domácnosti vyhazují do komunálního odpadu, i když je
možnost tyto věci třídit.
Opravdu záleží na každém z nás!
-KK
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Kalendář 2022
Mikroregionu Rozvodí
je zdarma pro
trvale bydlící občany
k vyzvednutí na MěÚ
v počtu 1 kalendář
na domácnost

Podpořte naši lipovou alej a hlasujte
pro ni v celorepublikové konkurenci!!!
Odkaz pro hlasování je zde:
https://alejroku.cz/2021/lipova-alej-v-potstate
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Potštát, která naši lipovou alej do soutěže přihlásila
a kde můžete průběh soutěže sledovat:
https://www.zs-potstat.cz/aktualne/
aktuality-zs/hlasovani-o-alej-roku-693cs.
html
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Postavím si sněhuláka,
pro potěchu, pro radost.
Mrkvičku dám místo nosu,
snad mu jedna bude dost.
Letošní zimní soutěž jsme pojali bíle.
Kdo najde a vyfotí nejvíce sněhuláků v okolí, bude odměněn.
Fotky zašlete na e-mail podatelna.potstat@seznam.cz
nebo je přineste na podatelnu MěÚ do 9.ledna 2022.
Nezapomeňte připsat i své jméno, abychom věděli, kdo je nejlepším pátračem 
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Knihovna

Školní rok 2020 byl díky covi-19 netradiční. Vždy v červnu prověříme, zda se
děti z první třídy naučily abecedu. Tento
konec školního roku děti do školy nechodily. Museli jsme tedy odložit i pasování

na čtenáře až na podzim, až se zase vrátí
do školy. Všichni abecedu umí nejen odříkat, ale jsou už i čtenáři a umí přečíst náhodný text.
Po zkoušce se podepsaly do kroniky

a dostaly pamětní list a knížku z projektu
,,Knížka pro prvňáčka“.
Děti se také zaregistrovaly jako čtenáři a časem uvidíme zda budou do knihovny také chodit půjčovat knížky a číst.

řídit pokyny vlády, ministerstev a obecně nadřízených orgánů. Byť mnohdy
s některými věcmi nesouhlasím nebo
mám o jejich významu pochybnosti,
není příliš prostoru na nějakou kreativitu nebo hrdinství. S prvními velmi ráznými opatřeními v boji s koronavirem
jsme se setkali v březnu 2020, školy se
zavřely, chvíli trvalo, než jsme si naučili
nové způsoby, metody a formy výuky,
ale zvládli jsme to. Žáci, rodiče i učitelé.
Mnohdy ze zaťatými zuby, ale táhli jsme
za jeden provaz. I proto jsme jako republika v té první vlně byli tak úspěšní. Teď
je to trochu jiné a lehčí určitě ne. Koronaviry tady jsou a bohužel budou, musíme
se s nimi naučit žít. Proto i škola bude
jiná, než byla před třemi, pěti, deseti lety.

Mnohem více a častěji budeme konfrontováni s věcmi a událostmi pro nás
novými a bude záležet na nás, jak rychle
a jak dobře se adaptujeme, přizpůsobíme a vyrovnáme s novými požadavky.
V době před koronavirem vše běželo
v nějakých kolejích, věci byly mnohem
více předvídatelné. Teď je to jiné, záležitostí, které musím já i kolegové denně
řešit je o mnoho víc a jsou z úplně jiného
soudku, než ještě nedávno. Nesrovnatelně více energie musím nyní věnovat záležitostem a problémům, které jsem dříve
vůbec neřešil, protože ani neexistovaly.
I přes všechny obtíže si však myslím, že
se nám podařil kus práce a škola se posunula v tomto končícím roce ve způsobu práce, ve vybavení a technologiích

Základní škola
Vážení čtenáři,
nebudu se tentokrát příliš rozepisovat
o dění ve škole, protože už bych se v některých věcech opakoval a také moji kolegové ve svých příspěvcích aktivity a atmosféru naší školy popisují velmi hezky.
Jsem rád za to, že se nám i v této nelehké
době daří plnit to základní, k čemu mají
školy sloužit a to je výchova a vzdělávání mladé generace. Upřímně musím
přiznat, že jsem z celé situace kolem
Covidu unaven, ale to asi všichni. Informací je na sociálních sítích, webových
stránkách institucí, v datovkách i médiích tolik a hlavně stále se měnících, že
se v tom někdy člověk ztrácí a je obtížné
zjistit, co vlastně aktuálně platí. Škola je
veřejná instituce a jako taková se musí
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o hezký kus dopředu. Nikdy to není zásluha jen jednoho člověka nebo několika málo lidí. Těch činitelů, kteří ovlivňují
konečný výsledek je mnohem víc. Škola
je takový sofistikovaný stroj, kde každá
součástka má své místo, každý vnější
i vnitřní impuls znamená nějakou reakci. Ke spokojenosti všech bude fungovat pouze v případě, že každý bude hrát

Číslo 6
svou roli odpovědně a s rozmyslem, že
nebude sypat písek do soukolí. Myslím,
že spolupracujeme, že komunikujeme,
že zřizovatel je nám nakloněn. Važme si
toho, co máme, snažme se školu udržet
a posouvat dopředu. Je naše a další tady
nemáme.
Protože se díky protiepidemickým opatřením s mnohými již neuvidím, dovolte

V rámci projektu MAP pro Hranicko jsme měli
možnost zapůjčit si do školy dvě termokamery. Vyzkoušeli jsme je v hodinách fyziky. Aktivity s termokamerou byly pro děti zajímavé, žáci mohli názornou
formou pochopit princip fungování těchto kamer,
naučili se něco o tom, jak funguje teplo. Pozorovali
jsme různé předměty v místnosti, naměřili zajímavé
teploty při pokusu s ledem. Podařilo se nám najít nejteplejší místo lidského těla. Práce s termokamerou
děti zaujala, přicházely s dalšími nápady, co by mohly termokamerou pozorovat. Některé nápady byly
opravdu úsměvné a pobavily nás. Ukázalo se, že i ve
vědě jako fyzika je prostor na to, aby se složité věci
daly vysvětlit zábavnou formou. Důležité bylo, že
děti mohly pracovat a bádat s termokamerou v ruce,
a tak si na základě vlastní zkušenosti informace mnohem lépe zapamatovat. Na další fotografie z našich
měření se můžete podívat na stránkách školy.
S. Adzimová, vyučující fyziky
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Prosinec 2021
mi poděkovat vám jménem pracovníků
školy, dětí a žáků za spolupráci, pomoc,
podporu a energii, kterou naší škole věnujete a popřát vám hezké a klidné Vánoce. V nadcházejícím roce 2022 především pevné zdraví, štěstí, elán a spoustu
energie.
Mgr. Karel Machyl,
ředitel ZŠ a MŠ Potštát
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Od tohoto školního roku je na naší škole nově zařazena
v rozvrhu povinná výuka anglického jazyka již od 1. třídy.
Každou hodinu začněme naučeným pozdravem. A máme
stejné rituály, které dětem dávají očekávanou jistotu. Učivo je
přehledně zpracováno i do obrázkových kartiček, které využíváme různými způsoby tak, aby si děti látku zapamatovaly pomocí názorné ukázky.
Děti do cca 9 let věku si cizí jazyk osvojují stejnou metodou
jako svůj mateřský jazyk, což znamená, že
se učí kombinací zrakových a pohybových
vjemů a nestaví na už nabyté slovní zásobě
z mateřského jazyka. Což je vynikající právě pro prvňáčky, kteří se teprve postupně
učí číst a psát.
Na děti mluvím často pouze anglicky.
A jednotlivé pokyny doplňuji gesty, obrázky a pohyby. Učíme se i říkanky a písničky,
do kterých zařadím gesta, rytmus a pohyb,
aby to pro děti bylo snadno zapamatovatelné a zábavné. Děti v tomto věku vše
rychle chápou a učí se. Efektivní je i spolupráce ve dvojicích nebo skupinkách,
ve kterých si děti formou scénky opakují
téma hodiny.
Výuka není jen o naučení se slovíček,
ale zahrnuje výtvarné, pohybové i hudební aktivity. Na každé téma vymyslím hru,
která dětem učení zpříjemní. Rádi zpíváme
a kreslíme.
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Pracujeme s učebnicí Listen and play with teddy bears. Do
hodin zařazuji i knihy podle metody Helen Doron, které spojují
výše popsané prvky výuky. Každou hodinu je s námi i kamarád
medvídek Sam, kterého si děti oblíbily a vždy se těší na každou
další hodinu angličtiny. Držíme se hesla: anglicky snadno, zábavně a s úsměvem na tváři.
Mgr. Kateřina Hejtmanová,
vyučují anglického jazyka pro 1.ročník

Na dveře klepou Vánoce a tudíž se
s dětmi věnujeme v pracovních činnostech výrobě vánoční dekorace. Zvolili
jsme si tvorbu andělíčků metodou macramé. Metoda macramé, dříve známá
jako drhání, se nyní těší stále větší oblibě.
Je to technika vázání různých druhů uzlů
v kombinaci s korálky a různými ozdobnými prvky. Je vhodná i pro začátečníky,
kteří se naučí vázat jednoduchý uzel a vytvoří snadno různé druhy dekorací. Zkušenější mohou vytvářet i několikametrové závěsy, které zaberou i hodiny práce.
Ačkoliv se může zdát, že je to činnost
vhodná pouze pro ženy a dívky, tak si najde oblibu i u mužů. Z uzlů se totiž dříve
vázaly sítě, které byly nezbytné při rybolovu, lovu zvěři a lovu na moři.
Koho naše vánoční dekorace inspirovala a chtěl by ji zkusit, videonávody najdete snadno na internetu.
Vánočnímu tvoření zdar.
Mgr. Kateřina Hejtmanová
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Z naší školičky

V celotýdenním tématu o zdraví poznávali školkáčci, co našemu zdraví prospívá
a co ne. Povídali jsme si o různých potravinách a při hře „Zoubky“ děti pojmenovávaly různé druhy ovoce a zeleniny.
Dozvěděly se, proč je pro nás důležité
dodržovat základní hygienické návyky.
S encyklopediemi děti poznávaly lidské
tělo a při různých aktivitách zdokonalovaly své smysly. Nejvíc se všem líbila hra
na doktory, kdy se děti zbavovaly strachu
z lékařského vyšetření. Převlékly se do
bílých plášťů, ošetřovaly panenky a očkovaly plyšáčky.
Za MŠ zaslala M. Kuchařová

Koncem října navštívila naši školku paní Blanka se svými
fenkami Belčou a Aničkou. Nadšení v dětských očích, že máme
ve školce pejsky, bylo úžasné. Paní si svým milým a vlídným přístupem získala důvěru a děti tím pádem věřily i pejskům. Děti
se naučily, jak se správně chovat ke psům, na motivovaných
obrázcích poznávaly hodné a zlé psy, co dělat při napadení
psem a jak se vyhnout tomu, aby jim pes ublížil. Velké zpestření
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bylo pro děti krmení z jejich dlaně, což se jim moc líbilo. Při
namotávání kostiček procvičily děti jemnou motoriku a rychlost. Velmi zajímavá byla hra „piškotovaná“, kdy děti překonaly
svůj strach a ukázaly, jak jsou odvážné, protože jim pejsci jedli
z bříška piškoty. Moc děkujeme za ukázky práce s těmito fenkami a budeme se těšit zase někdy příště.
Za MŠ Petra Maršálková
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Dvě podzimní dopoledne jsme našim dětem zpříjemnily
a trošku ozvláštnily papírovými draky a dráčky různých barev,
tvarů a velikostí. Pod šikovnýma rukama dětí již ráno vznikali krásní, barevní draci s mašličkami,
které si děti samy vystřihly, domalovaly a ozdobily dle své fantazie.
Tvoření všem šlo krásně od ruky a výsledek stál za to. Své dráčky pak děti
během dne zapojovaly do svých her
s kamarády. Děti si během dne s dráčky a to ne jen s těmi svými zacvičily,
zasoutěžily, procvičovaly číselnou
řadu, velikosti, barvy, posloupnost,
hledaly stejné dvojice, skládaly puzzle, hledaly stejná písmena, slova
a mnoho dalšího. Během těchto
a dalších aktivit s papírovými draky je

Potštátský zpravodajj

vůbec nenapadlo, že se vlastně celý den učí a podle nadšení
dětí, bylo učení fajn.
Za MŠ Stískalová Ivana

Základní umělecká škola

V pořadí již 19. ročník Potštátského
houslového klíče se uskutečnil ve dnech
15. – 17. října v prostorách místní Základní školy a Mateřské školy Potštát, v místní
ZUŠ a také v památníku manželů Krškových. Celkem 17 účastníků z řad pedagogů z celé Moravy se pod vedením
lektorky a autorky netradiční metody
výuky hudební výchovy, paní Ireny Krškové, zúčastnilo třídenního workshopu
v jehož průběhu se seznamovali s možnostmi práce s magnetickými notami,
pomůckami pro hru na tělo i šlapacími

notami. V rámci zácviku se interaktivně
zapojovali do práce s dětmi naší MŠ i žáky
ZŠ. Všichni účastníci obdrželi po absolvování osvědčení a pamětní list. Možná
si někteří ze čtenářů Deníku vzpomenou
na pořad České televize nazvaný Krajina
plná not. Přibližoval krajinu potštátských
Sudet a především jednu úžasnou dámu,
díky níž se může zdejší kraj skutečně pyšnit titulem Krajina plná not. Tou dámou je
dnes již 89-ti letá bývalá ředitelka místní
ZUŠ, paní Irena Kršková. Neuvěřitelně vitální dáma, která celou metodu výuky vy-

myslela a díky kurzům a prostřednictvím
svých žáků ji šíří nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Patří ji za to velké poděkování. Přejeme ji hodně zdraví a elánu
a těšíme se již na 20. ročník PHK, který
proběhne opět u nás na Potštátě na jaře
2022. A je snad jen hezkou náhodou, že
v tomto roce oslaví autorka metody své
devadesátiny. Věk je však pouze číslo a jak
ji známe, paní Kršková jistě již dnes začíná
s přípravami jubilejního ročníku.
Mgr. Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ
Potštát
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V pondělí 29.11.2021 se uskutečnil adventní koncert ZUŠ Potštát v Galerii M+M v Hranicích. Pro většinu našich žáků i rodičů je
prostředí galerie známé, protože zde účinkujeme pravidelně již
dlouhá léta. Na letošním adventním koncertě se představili žáci
v oboru sólový zpěv, ve hře na zobcovou flétnu, příčnou flétnu,
trubku a klavír sólově i čtyřručně. Žánrově byl koncert velmi bohatý. Pro několik dětí to bylo první veřejné vystoupení, ale vystupovali i žáci, kteří mají bohaté zkušenosti s hrou na veřejnosti.
Všem účinkujícím se výkon podařil.
Závěr koncertu patřil Dětskému pěveckému sboru Sluníčko,
ve kterém zpívají žáci z Potštátu, ale i ze všech okolních vesnic.
Zazněly písně adventní, zimní i vánoční. Sbor každoročně prochází obměnou dětí, starší odcházejí, mladší přicházejí. Letos
máme ve sboru více mladších dětí, než jindy a také pro ně to bylo
první sborové vystoupení. Všechny děti podaly krásný výkon.
Velké poděkování patří paní Anně Musilové za její pozvání
vystupovat v krásném a vánočně vyzdobeném prostředí její galerie. Také rodičům za ochotu a spolupráci v této době. Děkujeme.
Za kolektiv zaměstnanců ZUŠ Potštát
Karel Kotrla a Zita Šištíková
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