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Slovo na úvod
V Potštátě dne 1.2.2022
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás pozdravit v roce 2022 a popřát Vám všem
i našemu městečku a všem místním částem jen to nejlepší.
Jako každý rok máme mnoho těžkých cílů před sebou, které by měly naše město pozvednout na vyšší úroveň a přiblížit
jednadvacátému století. Jedná se např. o výstavbu kanalizace
Kovářov – Potštát. Byla vysoutěžena a vybrána firma HOCHTIEF CZ a. s., za částku 142 949 819,72 Kč bez DPH. Projekční
cena se pohybovala kolem cca 180 mil. bez DPH. Jsme rádi, že
jsme se v dnešní době dostali pod projekční cenu. Nyní stále
čekáme na vyhlášení dotačního titulu ministerstvem a poté
na jejich rozhodnutí. Máme možnost získat dotaci na cca 70%
uznatelných nákladů. Po přidělení dotací požádáme o příspěvek i Olomoucký kraj. Dozory stavby, BOZP, stavební dozor
i autorizační dozor již proběhl výběrovým řízením. V zásadě
jsme připraveni v nejvyšší míře na realizaci a podání žádosti,
což přispívá k vyššímu bodovému ohodnocení celého projektu. Kanalizaci bereme za nejdůležitější projekt letošního roku,
na který budou navazovat opravy komunikací.
K výše uvedenému se vztahuje nová výstavba rodinných
domů a navýšení populace. I v tak nelehké době (předražené)
se snažíme vymyslet dostupnou výstavbu RD. V lokalitách na
Padesáti Lánech a ulici Milovanská. Bohužel jsme nejpřestárlejší obcí okresu Přerov. Pro záchranu základní školy a místního sociálního života (kroužky, pohostinství, zábavy atd.) je
nutné udržet místní mladé a přilákat nové občany do našeho
města a okolí. Bez kvalitně vytvořených podmínek to nepůjde. V letošním roce bychom rádi zasíťovali z financí z prodeje stavebních pozemků novou Milovanskou ulici. Také dojde
k posílení zmiňované lokality vodní vysokotlakou stanicí. Projekční cena zasíťování vychází cca 12-13mil. (kanalizace, elektřina, vodovod, osvětlení, asfaltová komunikace, vysokotlaká
stanice). Z tohoto důvodu nelze pozemky prodávat za ceny,
na které jsme byli zvyklí. Prodej pozemků si na jejich zasíťování musí vydělat.
Čeká nás plný rok uzavírek místních komunikací. Další etapa oprav hlavní cesty Boškov – Kozlov. Uzavírka bude bohužel
bez náhradní dopravy, stejně jako minulý rok, tentokrát mezi
Potštátem a Olomoucí. Spoj do Olomouce bude řešen autobusem do Hranic a dále vlakem. Buďme rádi za myšlenku na
kvalitní ježdění do Olomouce po opravě. Prosím, vydržte.
Pokud zahájíme práce na kanalizaci, bude mnoho uzavírek i v našich ulicích. O všech budete předem informováni na
schůzkách, na které budete ulice po ulici zváni.
Letos jsme stihli podat žádost na opravu komunikace
z horní části Padesáti Lánů směrem ke staré benzince z důvodu vyvážení dřeva po kůrovcové kalamitě. Čekáme na vyhodnocení. Opětovně také na cestu Kyžliřov - Boňkov na pozemcích ve vlastnictví města.
Úkolem letošního roku je i dostavba podporovaného bydlení, abychom uspokojili žádosti o bydlení místních seniorů.
Dále máme podanou žádost na pořízení defibrilátoru pro
JSDH. Myslím si, že naši hasiči odvádí dobrou práci a tímto
jim dáme další možnost být ještě užitečnější a akceschopnější. Jsou voláni i k první pomoci a na místě bývají první. Všem
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samozřejmě přeji, aby je
nepotřebovali, ale budou
připraveni na nejhorší. Má
poslední zkušenost s přivoláním první pomoci z hranické nemocnice 45 min.
dojezd. Je nutné spoléhat
i na jiné možnosti.
Také jsme podali žádost
o dotaci na opravu dalších
chodníků v ulici Olomoucká a Oderská.
Nutností bylo provést ke konci roku očištění krovu našeho zámku. Poté k jeho nástřiku proti červotoči a dřevokazným houbám.
Máme podanou žádost o dotaci na opravu sociálního zařízení WC městského úřadu a dětského koutku vedle nově
zrealizovaného salónku v zámku.
V tomto měsíci jsme vyměnili v místní části Kovářov dalších 20 ledkových světel. Schází posledních cca 8 ks. Jsou ve
výrobě.
Informace nejen pro občany Lipné, ale všech místních
částí. Dochází k jednání s firmou CETIN, která se zabývá zasíťováním telekomunikačními kabely. Zjišťují, jaké jsou možnosti pro zlepšení situace pro zkvalitnění, jak telefonního
signálu, tak i internetového. Neztrácejme naději, snad dojde
k posunu k lepšímu.
Budeme dělat vše pro to, aby se nám toho co nejvíce
z výše uvedeného povedlo a naše město poskočilo vpřed.
Váš starosta René Passinger
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V loňském roce byla realizována první část opravy komunikace II/441. Jedná se o silnici z Potštátu do Kozlova, kdy z pěti
plánovaných úseků byly opraveny dva, a to Potštát – Boškov
a dále Kozlov – sjezd na dálnici D35.
V letošním roce bude opravena zbývající část, a to úsek
Boškov – Kozlov.
Uzávěra této části silnice je plánovaná v době od 4.4.2022
do 12.7.2022. Uzávěra bude úplná, stavbou nebudou projíždět žádná vozidla, a to ani pravidelné autobusové linky. Týká se
to především spoje č. 891344 (Olomouc – Potštát a zpět) – spoj
bude ukončen v zastávce Kozlov, kasárna. V úseku mezi Kozlovem a Potštátem nebudou tyto spoje po celou dobu uzavírky
provozovány a zastávky Potštát, Boškov, rozc. a Potštát, aut.
stanoviště nebudou linkou 891344 obousměrně obsluhovány.
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Děkujeme všem dárcům
za příspěvek do této sbírky. Poděkování patří také
vedoucím skupinek a především dětem, které se
koledy účastnily.
Tříkrálová sbírka 2022
Potštát
27.289,Boškov
6.029,Kovářov
5.090,Kyžlířov
7.709,Lipná
5.883,Celkem
52.000,-

V další zimní soutěži děti na procházkách
hledaly sněhuláky. Sešlo se nám celkem
27 sněhuláků všech materiálů a velikostí. Od klasických sněhových, které si děti
doma postavily přes dřevěné, polystyrenové, ale i promítané  Děti, které nám
zaslaly obrázky svých nafocených sněhuláků, dostaly odměnu, kterou si určitě
užijí.
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Knihovna

Rok 2022 jsme v knihovně zahájili tím, že jsme pořídili další
nové regály. Při pravidelné revizi jsme opotřebené knihy vyřadili

a tím upravili celkové uspořádání naučných knih. Věříme, že je
naše knihovna zase o něco pěknější.

Vážení čtenáři,
v jednom z loňských čísel zpravodaje jsem popisoval přírodní
zajímavosti údolí Veličky a Potštátského skalního města. O Puchartu, hradu vypínajícímu se nad dříve tak proslaveným hostincem U tlustého Jana jsem se však pouze zmínil. Zaslouží si
ale určitě pozornost a proto alespoň krátké povídání a několik
aktuálních fotografií. Nevím, kdo z vás na Puchartu byl a kdo ne.
Vy, co jej znáte, víte, že přístup k němu není příliš snadný. Hrad,
z něhož je dnes pouze zřícenina, byl založen v rámci kolonizace
území Oderských vrchů již na počátku 14. století. Vypínajíc se
na skalním ostrohu nad soutokem Kouteckého potoka a Veličky
kontroloval obchodní cestu vedoucí z Hranic do Potštátu. Puchart, někdy nazývaný také Sudecký hrad nebo Pustý zámek byl
vlastně vystavěn jako dvojice samostatných hradů vzdálených
od sebe něco málo přes sto metrů. Svému účelu však dlouho
nesloužil. Již na konci 14. století byl dobyt vojsky markraběte

Prokopa, byl pobořen a řádné obnovy se již nedočkal. A tak již
více než šest století jeho silueta, dnes z větší části skrytá v korunách stromů, dokresluje atmosféru tohoto údolí. Do dnešních
dob se již zachovaly pouze zbytky hradebních zdí s pozůstatky kleneb. Přístup k hradu je možný přímo z údolí Kouteckého
potoka po překonání jeho toku strmě nahoru po žluté. Pohodlněji vás z opačného směru od Potštátu dovede ke zřícenině
stejná žlutá turistická trasa vedoucí od zastávky autobusu „Pod
Kyžlířovem“ kolem samoty zvané Rasovna. Cesta je to sice delší, ale zase neminete pozůstatky bývalé soukromé rozhledny
potštátského pana hraběte odkud byly krásné výhledy až na
vrcholy slovenských Tater. Přiložené fotografie dokreslují atmosféru tohoto krásného místa potštátského kraje. I když už jen
zřícenina, Puchart stále střeží údolí pod sebou a stojí za to jej
návštívit.
Karel Machyl
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3. prosince jsme u nás ve školce po dlouhé době přivítali moc
milou a nám již roky známou návštěvu, kterou byla paní Mgr.
Tereza Pacovská. Spektrum jejich činností, zálib a koníčků je
široké, ale za námi jezdí se svými environmentálními výukovými programy, které má promyšlené, do detailů propracované,
používá spousty názorných pomůcek, které má přizpůsobeny
dětem tak, aby danému tématu porozuměly, vyzkoušely si nové
dovednosti a zapojily co možná nejvíce svých smyslů. Což se jí
daří velice dobře. Vzhledem k ročnímu období jsme tentokrát
zvolily program Na krmítku, kde si děti ujasnily, co je budka,
co krmítko a jaký je v nich vlastně rozdíl. Společně se pobavili
o tom, kteří ptáci v zimě na krmítko nechodí a proč, a kteří naopak krmítka vyhledávají. Tyto druhy měly děti možnost rozpoznat podle obrázků nebo vycpanin, které je na první pohled
velice zaujaly. Paní Pacovská s dětmi také probrala, že ne všechny suroviny na krmítko patří a proč a s těmi správnými si děti
zahrály krabičkové pexeso. Součástí programu byly různé pohybové aktivity, hry a také písně. V závěru našeho setkání si děti
vyrobily závěsný zvonek ze semínek slunečnice, který si odnesly
domů, podle instrukcí si jej měly se svými rodiči zavěsit někam

6. prosince se naše školka proměnila
v peklo, ve kterém již od rána řádili strašidelní čertíci s malými i velkými čerticemi.
Ty si pro všechny obyvatele pekla připravily spoustu pekelných a také zapeklitých
úkolů. Čertíci museli ukázat, že umí kreslit uhlem, slepit dlouhý řetěz, tančit, šklebit se a nebo zpívat čertovské písně. Aby
těch úkolů nebylo málo, čertíci nejen, že
museli přikládat do pekelného ohně, ale
také hledali stejné ponožky, vařili pekelný guláš a hráli čertovské karty. Na konci
tohoto vydařeného dopoledne si každý
odnesl malou, sladkou odměnu a také si
nikdo nechtěl tu svou čertovskou masku
sundat.
7. prosince jsme pokračovali mikulášskou nadílkou, kdy děti ve školce navštívil
Mikuláš s andílkem i čertem. Ten, i když
vypadal opravdu strašidelně, byl na děti
hodný, pohladil je a s některými odvážlivci si dokonce podal i ruku. Na některých dětech byla malinko vidět nervozita
a trochu nejistota, když si je Mikuláš zavolal k sobě, ale všichni svůj strach a nejistotu překonali a mikulášská družina si
od všech dětí, malých i velkých, vyslechla

6

na strom a pozorovat, kdo si na něj přiletí pochutnat. Děti byly
z celého dopoledne nadšené a my jsme se s paní Pacovskou
domluvily na další návštěvě u nás ve školce.

krásné písničky. A co by to bylo za Mikuláše, kdyby přijel s prázdnými saněmi?
Všechny děti si domů odnášely adventní
kalendáře a dva balíčky ( poděkování patří MÚ, školní jídelně a také rodičům ).
A aby Ježíšek věděl, kde má dětem ve

školce nechat dárečky, společně jsme
mu nazdobili 13. prosince vánoční stromeček.
Děti se vánoční nadílky přece jen dočkaly a to 21. prosince. Po čase, který strávily
poznáváním vánočních tradic a zvyků,

Leden 2022

Číslo 1

Potštátský zpravodajj

kdy pouštěly lodičky, házely střevícem,
vyzkoušely si hrníčková kouzla a nebo
netrpělivě čekaly, jestli bude v rozkrojeném jablíčku hvězdička, uslyšely cinkání
zvonečku, které je zavedlo až k dárečkům. Na své si přišli malí, velcí, holčičky
i kluci.
Poděkování patří sponzorům za finanční
příspěvky, díky kterým měly děti vánoční
nadílku bohatší, ale také všem rodičům,
kteří přispěli k vytvoření vánoční atmosféry ať už věcnými dary, sladkostmi do
balíčků nebo vánočním cukrovím.
Za kolektiv MŠ Stískalová Ivana

Základní škola

Od posledního čísla Potštátského
zpravodaje uběhly již tři měsíce a to je
doba, kdy i ve škole se udála spousta věcí.
Nebudu popisovat jednotlivé akce, to nechám svým kolegům, kteří je vymysleli,
zorganizovali a s dětmi uskutečnili. A nebylo jich zrovna málo. Počínaje mateřinkou, přes první i druhý stupeň základky až
po družinu a školní jídelnu se jich uskutečnila pěkná řádka. A to i v době, kdy jsme
svazováni všemožnými nařízeními a omezeními. Jsem moc rád, že i přesto všechno
se nám daří provoz školy udržet v normálu. Že je to někdy složité, to asi víte. Omikron nám trochu naše plány pozměnil
a prakticky každý den musíme reagovat
na změny a vývoj situace.
Zmínit si dovolím dvě věci. První je
stravování a příprava obědů. Jak již dobře víte, došlo po mnoha letech k radikální
rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. Od
října tedy vaříme a stravujeme se ve zcela nových prostorách, obědy jsou díky
obecnímu autu rozváženy až ke strávníkům domů. Od začátku ledna jsme také
rozšířili nabídku a vaříme dva obědy. Žáci,
zaměstnanci školy i cizí strávníci si tak mohou vždy vybrat. Aktuálně připravujeme

jídlo pro zhruba 160 strávníků a dle informací paní vedoucí kuchyně tento počet
ještě v průběhu dalších měsíců naroste.
Těší mě, že se můžeme stravovat v kulturním prostředí a že obědy, které připravují
pracovníci naší kuchyně, dětem i občanům chutnají.
Druhou věcí, kterou chci připomenout, je environmentální učebna. Zahájení jejího provozu se trochu opozdilo kvůli
dodávkám zařízení, ale nyní je již plně
v provozu a využívána každý den. Kromě
výuky přírodovědných předmětů, lze tady
učit zajímavě žáky i jazykům, matematice
nebo informatice. V tomto případě se ten
balík peněz skutečně podařilo přetavit ve
smysluplnou věc. Ne vždy se to v případě
dotací takto podaří.
Že se o Potštátu a naší škole začíná
mluvit i mimo Potštát, je zřejmé i z toho,
že k nám na konci ledna zavítal štáb regionálního televizního zpravodajství a tyto
dvě výše zmiňované věci tak budou přiblíženy i divákům z celé republiky. Když jsme
u toho natáčení, kromě jídelny a nové
učebny, byla druhá z reportáží věnována
netradiční výuce historie a dějepisu. Děti
totiž často znají kraje vzdálené a o místě,

kde žijí, neví nic. A Potštát je krásné město
s nádhernou přírodou v okolí a také o jeho
historii by děti měly mít povědomí. Snažíme se proto zapojit do netradiční výuky
i místní rodáky, kteří mimo školní lavice
dokáží děti zaujmout nejen faktografickými údaji, ale i příhodami a povídáním
z doby svého dětství. Znát historii svého
regionu a přírodu okolí by mělo patřit
k základnímu vzdělání člověka a je možná důležitější, než si pamatovat, v kterém
období probíhaly Punské války nebo kdy
se narodil ten který panovník. Projekt se
zatím rozjíždí a věřím, že bude pro žáky
zajímavější a hlavně přínosnější, než klasická výuka.
Jsme škola a konec ledna je tak ve znamení hodnocení prospěchu a chování za
první pololetí. Když si uvědomím obtíže,
se kterými jsme se na podzim a zvláště
na jaře loňského roku potýkali, jsem velmi
rád, že výsledky žáků jsou potěšující a počet nedostatečných je snad na historickém minimu. Věřím tak, že i na středních
školách a učilištích se našim absolventům
bude dařit a díky úsilí pedagogů a píli samotných žáků se jméno potštátské školy
bude skloňovat jen v dobrém.
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V adventním čase bychom měli všichni prožívat také
něco tzv. „jinak“. I v naší škole jsme si zkrátili čas před Vánoci
pěkným odpoledním posezením a hrami v žákovské knihovně.
Toto odpoledne jsme nazvali Vánoční pohádková
knihovna s překvapením. Svátečně vyzdobená knihovna
a těšící se děti slibovaly netradiční odpoledne v dobré náladě
a legraci. Dětem samozřejmě nejdřív padl pohled na velkou
barevnou krabici plnou drobných dárků a nových knih.
Nejprve jsme si ale, jako ve správné knihovně, přečetli
roztomilou pohádku Andělíček stříbrovlásek, popovídali si
o knize, o vánočních tradicích a jiných vánočních radostech.
Na stole nechyběly ani kousky cukroví a sušená jablíčka.
Děti si mohly v průběhu mého čtení „pozobávat“ a v klidu
poslouchat. Po pohádce jsme si udělali lentilkové soutěže….
Hurónský smích dětí nebral konce.
A na závěr to nejlepší – rozdávání drobných dárečků malým čtenářům z velké barevné krabice. O další malá překvapení se nám postarala firma NOVADIDA. I z toho měly děti
nemalou radost. Popřáli jsme si s dětmi šťastné svátky prožité
ve zdraví a hlavně ve společnosti svých nejmilejších v rodině.
Mgr. Hana Kelnarová

Těsně před Vánoci se nesla odpoledne školou libá vůně perníkového koření a vanilky. To se ve školní družině rozjelo vánoční
pečení. Paní vychovatelka měla nachystaná těsta, s dětmi rozložila vály na lavice, nachystala veškeré kuchyňské potřeby a pečení mohlo začít. Děti byly nadšené a pracovaly s úžasnou radostí.
Samy se totiž těšily na výsledek své voňavé práce. Konečně z fotek je to zřejmé. Malým kuchtíkům se vše zdařilo, a nejen to, že
připravovali dobrotky na pečení, poté si museli, samozřejmě za
asistence dospělých, uklidit svá pracovní místa a čekat, až se vše
upeče. Tuto dobu jsme si zkrátili čtením krásných nových knih
„Jak jsme zachránili Vánoce a Jak se peče vánoční láska.“ A s touto láskou a plnými bříšky jsme se potom rozcházeli spokojeně
domů. Zase jedno velmi pěkné odpoledne!!!!
Mgr. Hana Kelnarová

Od 7. třídy mají žáci povinnou výuku druhého cizího jazyka-němčiny. Němčina je stejně
jako angličtina germánský jazyk, což znamená, že vychází ze stejného jazykového základu
jako angličtina, děti tudíž mohou často čerpat
z již nabytých znalostí v anglickém jazyce a některá slovíčka si mohou odvodit z angličtiny.
Angličtina a němčina sdílejí velké množství slovní zásoby. Příbuznost jazyků může
v některých případech ulehčit práci s učením.
Výuku probíhá občas i venku, pokud to počasí
dovolí.
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Od letošního roku můžeme využívat
i naši novou environmentální učebnu,
která nám dává větší možnosti rozmanitosti výuky. Žáci si mohou mezi sebou
vést rozhovory pomocí sluchátek a mikrofonu na základě náhodné volby programu. V hodině se tak prostřídají v rozhovorech s více studenty a neruší se u toho

Číslo 1
navzájem. Rovněž využíváme interaktivní
tabuli, která nabízí velkou škálu aktivit,
které žáky baví.
Jakmile to covidová doba dovolí,
máme pro žáky připraven projektový
anglicko-německý den. Žáci se seznámí
s reáliemi německy a anglicky mluvících
zemí, dozví se o typických pokrmech da-

Potštátský zpravodajj
ných zemí a spoustu dalšího. Zábavnou
formou si užijí jazykový den a odnesou si
nové vědomosti.
Jak jste na tom se znalostí německého
jazyka? Zkuste si vyluštit tajenku v němčině, nápovědou Vám budou anglická slovíčka. (ch zapište odděleně do každého
políčka zvlášť). Příjemnou zábavu.
Mgr. Kateřina Hejtmanová, vyučující
německého jazyka

1.koupelna (bath)
2.matka (mother)
3.dobré (good)
4.sto (hundred)
5.škola (school)
6.kavárna (café)
7.vlasy (hair)
(řešení tajenky: 1.Bad,
2.Mutter,
3. gut,
4. hundert,
5. Schule,
6.Café,
7. Haar)

Naše škola ve spolupráci s místními rodáky a pracovníky
MěÚ Potštát zahajuje pro žáky naší školy aktivity v rámci projektu „Regionální dějepis“. Cílem je žákům ukázat konkrétní střípky
historie místního regionu Potštátska. Zároveň také chceme ukázat historický význam města Potštátu. Myslíme si, že právě znalost a poznání místního regionu jsou základem pro rozvoj dětí
naší školy. Naše aktivita započala v pátek 28. ledna, kdy žáci 6.
a 7. ročníku navštívili mimo jiné i kostel Nanebevzetí Paní Marie
s prohlídkou a odborným výkladem paní Svobodové. Celá akci
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Číslo 1

je dokumentována i regionální televizí, kterou zajímá kromě samotné akce i naše škola a její proměny v posledním čase. Jedná
se o ochutnávku a první akci s tím, že od jara budeme pokračovat dalším snažením.
Projekt „Regionální dějepis“ – 1. akce
Dne 28. 1. 2022 jsme vykopli první aktivitu v rámci našeho interního školního projektu „Regionální dějepis“, do které
jsme zapojili žáky 6. a 7. třídy. Dnešním cílem bylo ukázat his-
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torická místa v přímém okolí naší školy: Kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Kostel Sv. Bartoloměje a místní fara. Všemi místy nás provedla místní odbornice historie paní Svobodová,
která nám všechny tři místa důkladně ukázala a poutavým
způsobem povyprávěla fakta a zajímavosti. Za zmínku určitě
stojí nádherné fresky v horním kostele Nanebevzetí Panny
Marie, informace o opakovaném požáru a vyhoření celého
města Potštát, existence místního patrona hasičů Sv. Floriana, freskové vyobrazení ďábla, který zpravidla v kostelech
nebývá znázorněn, prostory potštátské fary nebo pro bohoslužby typický dolní kostel Sv. Bartoloměje s krásným betlémem a varhany s chórem. Žáci si celou akci velmi užili a myslím, že se jednalo o velmi pěkný a povedený začátek našeho
projektu. Tuto aktivitu zdokumentoval i pan Mach z regionální televize, který natáčel samotnou dějepisnou akci, ale
i změny naší školy v poslední době.
Alej roku 2021
Jak už čtenáři určitě četli a slyšeli, potštátská alej byla zapojena do soutěže „Alej roku“. Naše alej: „Lipová alej v Potštátě“ se
v celorepublikové konkurenci díky Vaším hlasům umístila na
krásném 14. místě s tím, že do soutěže bylo zapojeno celkem
93 nominovaných alejí. V Olomouckém kraji se účastnilo 10 alejí
a naše nominantka se vyšplhala na třetí místo, což je úžasné :)
Dosáhli jsme tedy na pomyslnou bednu. Moc bych Vám všem
chtěl poděkovat za hlasy a podporu, kterou jste po celou dobu
akce dávali a myslím, že se opět jedná o další malý krůček, jak na
náš malebný kraj upozornit.

ZUŠ Potštát

V adventním čase uspořádala ZUŠ Potštát celkem 4 adventní
koncerty:
v pondělí 29.11.2021 v Hranicích v Galerii M+M
ve čtvrtek 9.12.2021 v jídelně ZŠ Střítež nad Ludinou
v pondělí 13.12.2021 v kostele sv. Mikuláše v Partutovicích
ve čtvrtek 16.12.2021 v sále zámku v Potštátě
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Na těchto koncertech se představili žáci v oboru sólový zpěv,
klavír sólově i čtyřručně, keyboard, zobcová flétna, příčná flétna,
trubka, violoncello. Účinkovali také soubory – žesťový soubor ze
třídy pana učitele Milana Balódyho, soubor ve složení : 2 příčné
flétny, violoncello a klavír, pod vedením paní učitelky Michaely
Kuželové. Závěr všech koncertů patřil tradičně Dětskému pěvec-
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Číslo 1

kému sboru Sluníčko pod vedením paní učitelky Kateřiny Popové a Karla Kotrly. Zásluhou skvělého publika vládla na koncertech
pohodová atmosféra a všichni účinkující byli odměněni velkým
zaslouženým potleskem. Mile
nás potěšily zpětné vazby od
rodičů i posluchačů.
Velké poděkování patří nejen Galerii M+M, ZŠ a MŠ Střítež
nad Ludinou, Obecnímu úřadu
v Partutovicích, Farnímu úřadu
v Hranicích a Městskému úřadu
v Potštátě za pronajaté prostory a pomoc při přípravě a zveřejnění koncertů, ale také všem
posluchačům, rodičům, účinkujícím a učitelům ZUŠ Potštát.
Přejeme Vám v tomto roce
mnoho úspěchů, pevné zdraví
a budeme se těšit na viděnou na
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dalších koncertech a vystoupeních…
Za kolektiv učitelů a pracovníků ZUŠ Potštát
Karel Kotrla a Zita Šištíková

Farnost

Na Štědrý den jsme pro děti
připravili „Otvírání Betléma“, kdy
tato akce je v naší farnosti již tradiční. Děti přišly opravdu v hojném
počtu i se svými rodiči a prarodiči.
Na začátku P. Milan Maštera všechny přivítal a ve spolupráci s dětmi
odvyprávěl celý vánoční příběh.
Děti si pro Ježíška také připravily
speciální dárek. Každý dostal postavičku z papíru, na kterou napsal
své jméno a přinesl ji Ježíškovi do
jesliček. Pro Ježíška se tak děti staly tím největším dárkem. Na závěr
P. Milan dětem požehnal křížkem
na čelo a věnoval obrázek.
Děkujeme za krásné sváteční
odpoledne a moc se na Vás těšíme
i příště.

Milí rodiče,
v letošním roce probíhá v naší farnosti
příprava dětí k prvnímu svatému přijímání. K této svátosti děti přistupují většinou
kolem 8 let věku, ale přihlásit se mohou
i starší děti nebo dospělí, pokud u prvního
svatého přijímání ještě nebyli.
Příprava na první svaté přijímání začne
4. 2. 2022 od 18:00 na faře v Partutovicích

a bude probíhat jednou za 2 týdny. Účastní
se jí jak děti, tak rodiče.
První svaté přijímání pak proběhne
v dolním kostele sv. Bartoloměje v Potštátě
v neděli 12. 6. 2022 v 11:00.
Pro více informací kontaktujte
P. Milana Mašteru
(kaplan, 733 742 862).
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