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Slovo na úvod
V Potštátě dne 4.4.2022
Vážení spoluobčané,
zdravím všechny čtenáře místního Zpravodaje. V tomto čísle se Vás budu snažit informovat o probíhajících nebo uskutečněných akcích.
S jarem přichází úklid zahrádek a okolí domu, prosím o velkou opatrnost při pálení klestí a odpadu. Mnoho lidí si neuvědomuje, jaké panuje sucho a pálením hrozí rozšíření požáru.
Dobrovolní hasiči vyjíždí i pětkrát do týdne. Ještě jednou prosím o opatrnost!!
Se suchem souvisí i mnoho suchých a nemocných stromů.
V zámecké zahradě se vyvrátila jedna lípa, které uhnily kořeny.
Na ostatní lípy byl vystaven znalecký posudek, kde nám bylo
bohužel doporučeno (přikázáno) skácet ještě jednu. Tím chci
poukázat na problém, který může nastat kdekoliv na našem
katastru. Některé stromy jsou nemocné a přestárlé, sucho jim
nepřidává.
Jsem rád, že se nám v místní části Kyžlířov v lokalitě směrem
k rybníku Důlky, podařilo vysázet alej cca 42 různorodých listnatých stromů. Výsadbu zafinancovala firma RenoEnergie, a.s.
Do malého i velkého oddělení naší školky jsme zakoupili
čističky vzduchu (důvod velká nemocnost dětí). Čističky jsou
certifikovány na zneškodnění 99,9% virů (i covidových), pomáhají při respiračních onemocněních a různých druzích alergií.
Přeji dětem hodně zdraví.
Minule jsem Vás informoval o podání žádosti na opravu komunikací po kůrovcové kalamitě. Získali jsme dotaci na opravu
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komunikace z Padesáti Lánů
k hlavní cestě (stará benzina).
Nynější stavební situace nám
moc nepřeje. Uvidíme, zda
nám cena prací nevzroste natolik, aby nám zbyly finance na
doplacení získané dotace.
Účastníci fotbalového utkání mohli konečně vyzkoušet novou tribunu. Ještě dokončujeme
terénní úpravy a v rámci bezpečnosti dojde k osazení zábradlí kaleným sklem. Přeji všem, ať se Vám na nové tribuně nejen
dobře sedí, ale i dívá na fotbalové utkání anebo koncerty.
V sále zámku proběhlo divadelní představení s názvem
Koule. Mrzí mě, že se nás diváků sešlo jen 25. Herci předvedli kvalitní výkon, který by si zasloužil větší účast. Snad se nás
příště sejde více.
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Pro Český rozhlas jsem poskytl rozhovor na téma výstavby
dalších větrných elektráren v katastrálním území Lipná, která
je naplánována v souvislosti s výstavbou v katastrálním území
Kyžlířov. Město podniká veškeré kroky, které vedou v lokalitě
Lipná k zamezení výstavby. Také k tomuto tématu probíhají
rozhovory s úřady a hejtmanem Olomouckého kraje. Věřím, že
vše dobře dopadne a k další výstavbě v k.ú. Lipná nedojde.
Po dvou letech covidové pauzy proběhnou 25. Slavnosti
města Potštát. Tuto akci plánujeme poprvé uskutečnit v areálu
fotbalového hřiště, který upravujeme a budujeme, abychom

Potštátský zpravodajj

areál využívali pro kulturní akce města. Bohužel celoplošným
zdražováním (energie, pronájmy atrakcí, honoráře hudebních
skupin, ozvučení, oplocení, pódia, ochranka atd.) je nevyhnutelné vstup na slavnosti zpoplatnit. Nenechte se odradit, přijďte se pobavit a naši akci podpořit. Již teď děkuji sponzorům
za finanční dary, bez kterých by se slavnosti v takové velikosti
nedaly uskutečnit.
Přeji Všem krásné prožití Velikonočních svátků a jarní pohodu.
Váš starosta René Passinger

MěÚ informuje

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 projíž-

dět 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.
- KK -

V pátek 25. března na potštátské jeviště přivítal divadelní
soubor Štěk & spol. z.s. s komediálním představením Koule.
Příběh byl pojat, jako rozhlasové vysílání rozhovoru s úspěšnou koulařkou Milenou. Ta byla na vrcholu své kariéry v době
ČSSR. Podtextem byla problematika dopingu, která přetrvává do dneška. Herci podali vynikající výkon a byli po zásluze
odměněni potleskem od diváků.
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Vážení občané, již několik let zasíláme hlášení místního rozhlasu i SMS zprávami. Seznam telefonních čísel, na který hlášení rozesíláme, není v současné době aktuální. Někteří občané
změnili svá telefonní čísla nebo již, bohužel, nejsou mezi námi,
ale SMS zprávy jsou stále zasílány i na tato čísla. Zasílení SMS
zpráv je zpoplatněno a měsíční částka není malá.
S příchodem „chytrých telefonů“ obce rozšířily možnost
informovat své občany o dění v obci různými aplikacemi, kdy
město Potštát využívá *aplikaci „ČESKÁ OBEC“*, jejíž používání
je zdarma.
Žádáme tedy naše občany, kteří vlastní tyto chytré telefony, aby si instalovali aplikaci „Česká obec“ a budou o všech
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událostech informováni vždy včas. Pokud je do systému
vložena nová událost, na mobilní telefon přijde oznámení.
Není tedy nutné stále v systému hledat a kontrolovat jej.
Je pochopitelné, že naši senioři vlastní tlačítkové telefony
a systém SMS zpráv je pro ně vyhovující. V tomto případě vás
žádáme o vyplnění ústřižku pod článkem a jeho odevzdání na
MěÚ Potštát, kdy se tímto přihlásíte k odebírání SMS zpráv a
zároveň bude splněna zákonná povinnost o osobních údajích.
*OD 1.6.2022 BUDEME SMS ZPRÁVY ZASÍLAT JEN NA NOVĚ
PŘIHLÁŠENÁ TELEFONNÍ ČÍSLA!
*V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte MěÚ Potštát.
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Dáváme na vědomí, že konání smutečních
obřadů je možné v nově rekonstruované
smuteční síni. Bližší informace na MěÚ.

Vážení občané, množí se vaše nabídky
pomoci dětem a rodičům z Ukrajiny.
Podle vývoje na Ukrajině je pravděpodobné, že počet dětí i dospělých, kteří
hledají útočiště u nás na Potštátě, bude
ještě narůstat. V případě, že máte zájem
pomoci, lze na účet Charity Hranice
č. 27-6448390227/0100, variabilní
symbol: 811 zasílat peněžní částky.
Do zprávy pro příjemce, prosím, vždy

uveďte: Potštát - Ukrajina
Jak variabilní symbol, tak zpráva
pro příjemce je pro nás velmi důležitá!!! Veškeré finanční prostředky shromážděné na účtu pod tímto variabilním
symbolem, budou Charitou Hranice darovány potštátské škole. S Charitou Hranice jsme takto dohodnuti a tento způsob
je v souladu s platnou legislativou.
Peníze budou primárně použity na

Máme za sebou první 3 měsíce roku 2022 a naše jednotka
dobrovolných hasičů měla opravdu napilno. Letos máme stejný
počet výjezdů za čtvrt roku, jako za celý minulý půl rok.
Velkou část tvoří hlavně odstranění stromů, kvůli vichřici
Dudley, která zasáhla Českou republiku 17. února.
Hned další jsou ale požáry, které se odehrály hlavně v posledních týdnech, kdy přišlo hezké počasí a lidé začali vypalovat
klestí a podobně. Vyjížděli jsme například k rozsáhlému požáru
do Staměřic, kde hořelo přes 5 hektarů lesa, hned další den jsme
vyjížděli k požáru travního porostu na Padesáti Lánech, další den
jsme vyjeli k dalšímu rozsáhlému požáru na Libavé a o 4 dny
později jsme hasili požár pole v Lipné o rozloze 400x400 metrů
a na druhý den jsme se vrátili do Staměřic, kde začala hořet další
část lesa.
Upozorňujeme, že jakékoliv plošné vypalování je zakázáno
pod pokutou 25 tisíc (Pro firmy je to až 500 tisíc) a v období sucha je zakázáno jakékoliv manipulování s otevřeným ohněm,
nebo například i jízda s vozidlem po suché trávě (Může vzniknout požár od rozžhaveného výfuku)!
Vyjeli jsme tedy zatím za 3 měsíce k 16 událostem, z toho 7
se jich událo právě v měsíci Březnu (6 požárů a 1 záchrana osob).

nákup školních potřeb
a pomůcek
pro
ukrajinské děti, pro zajištění jejich stravování a úhradu dalších nákladů spojených
se školní i mimoškolní činností. Veškeré
takto získané finanční prostředky budou
vedeny zcela odděleně od provozních
a mzdových prostředků školy.

Brzy bude naše výbava rozšířena také o nový defibrilátor
(AED). Jelikož jsme minulý rok vyjížděli ke 2 resuscitacím, tak
jsme se rozhodli pro tuto koupi, která může zachránit další životy, doufejme ale, že nebude potřeba!
Pokud byste chtěli mít pravidelné informace o dění jednotky
a našich výjezdech, nezapomeňte nás sledovat na našich stránkách na Facebooku, kde nás najdete pod názvem Hasiči Potštát.
Dominik Svoboda

Knihovna

Namalujte libovolnou technikou jakékoliv kamínky
a doručte je do 15.6.2022 do místní knihovny Potštát .
Kamínky budou k prodeji v rámci Mezinárodního festivalu divadel a výtěžek bude určen pro rodiny pečující
o postižené děti.
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Základní škola

Dva měsíce uplynuly jako voda a my se
znovu setkáváme prostřednictvím stránek
Potštátského zpravodaje. V minulém vydání jsem zmiňoval složitosti provozu školy spojené s výskytem koronaviru a všemi
opatřeními s tím souvisejícími a také a především věci, které se nám navzdory situaci
dařily uskutečňovat a řešit. V první polovině února jsem byl, stejně jako většina
z vás, rád a přesvědčen, že končí období
různých omezení, zákazů a že se konečně
po dvou letech zase vracíme do normálu.
Vůbec by mě v té době nenapadlo, že se
může ve 21. století v Evropě udát taková
strašná událost, která poznamená a ovlivní milióny lidí na celém kontinentu. Konflikty ve světě od ukončení druhé světové
války nikdy neustaly, jen byly vždy nějak
daleko od nás. Nebyly tak sledovány, nevnímali jsme bezprostřední hrozbu pro
naši zemi. Nynější situace na Ukrajině, od-
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kud před válkou utíkají milióny lidí, hlavně
žen a dětí, se nás však dotýká už mnohem
citelněji. A nejsou to jen stovky tisíc ukrajinských uprchlíků, které doposud naše
země přijala, je to i reálná hrozba, že se
tento válečný konflikt rozšíří a my můžeme být ve stejné situaci, jako obyvatelé
měst a vesnic na Ukrajině. I my bychom
pak byli třeba nuceni narychlo upustit
svůj domov, vzít si jen to nejnutnější a určitě bychom byli vděčni za azyl a pomoc,
kterou by nám poskytli v jiné, pro nás cizí
zemi. V takové situaci jsou i „naši Ukrajinci.“ Přišli k nám na Potštát, neví, kdy a zda
vůbec se budou moci vrátit, řeší základní
věci, jako jsou dokumenty, bydlení, ošacení, zaměstnání, vzdělávání dětí. Do toho
jim přicházejí informace z jejich domova,
sledují zpravodajství, mají tam své blízké,
jsou v situaci, kterou jim snad nikdo z nás
nemůže závidět. Konflikt na Ukrajině zasá-

hl do života i naší školy. V polovině března
jsme přijali do školy první dvě děti, chlapce
do prvního ročníku a jeho sestru do ročníku čtvrtého. Na konci března přišlo dalších
pět dětí ve věkovém rozmezí 7 až 14 let.
Dohromady tedy máme ve škole aktuálně
ke konci března zařazených do vzdělávacího procesu sedm ukrajinských dětí. Jsou
zapojeni do výuky s našimi dětmi, jen středu jsme vyčlenili k tomu, aby mohli pracovat společně ve skupině pod vedením
našich asistentek pedagoga. Smyslem je,
co nejdříve odbourat nebo alespoň snížit
jazykovou bariéru, snažíme se o výuku
základů českého jazyka. Pro nás všechny
je to nová situace, nemáme zkušenosti,
společně se učíme za pochodu. S určitým
zpožděním nyní reaguje i stát a MŠMT. Velké poděkování patří nejen pracovníkům
školy, ale i mnohým z vás, občanům Potštátu, kteří jste velmi hezky a hlavně rychle
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zareagovali a pomohli velmi operativně
a konkrétně s věcmi, které byly potřebné
pro děti i jejich maminky. Ať už to byly
obědy, pomoc při vyřizování potřebných
dokladů, zdravotní péče, vybavení do tělocviku, do školy obecně. Velmi hezky přijali nové spolužáky i naše potštátské děti
a já doufám, že i díky nim bude situace nejen v komunikaci snažší. Škola všem nově
příchozím dětem zajistila základní školní
potřeby, jako jsou sešity, psací a rýsovací
potřeby, pouzdra, batůžky apod. Především v době, kdy přišly první dvě děti se

Číslo 2
množily dotazy, proč neuspořádáme materiální nebo peněžní sbírku. Obojí má svá
úskalí a pravidla. Nakonec jsme našli řešení ve spolupráci s Charitou Hranice, kdy
zájemci mohou přispět finanční částkou
na účet, který byl hranickou Charitou zřízen pro naši školu. Prostředky takto získané jsou použity pro potřeby ukrajinských
dětí, které se vzdělávají v naší potštátské
škole. Informace k této možnosti pomoci
najdou zájemci stále na webových stránkách školy. Je pravda, že jsme při začleňování těchto dětí do výuky v jistém slova

Potštátský zpravodajj
smyslu průkopníky, ale myslím, že právě
v takovýchto mimořádných situacích musíme používat zdravý rozum a řídit se i citem. V těchto případech někdy legislativa
pokulhává a reaguje opožděně a řešení je
na nás, kteří jsme „v terénu.“ Myslím, že to
neděláme špatně. Doufám, a budeme se
o to ze všech sil snažit, že se ukrajinským
dětem bude v naší škole líbit a že snad
alespoň na chvíli nebo občas zapomenou
na hrůzy války, která zasáhla jejich domov
a jejich rodiny.
Karel Machyl

A je tu další pěkný počin MAS-pracovní skupiny
pro rozvoj čtenářské gramotnosti – tentokrát s příhodným názvem Kufr plný knih. Jak titulek napovídá,
kufry jsou samozřejmě putovní a budou cestovat napříč školami. Akce se účastní 12 škol z Hranic a okolí
a každý kufr, kterých je celkem 5 (dva pro 1.stupeň,
dva pro 2.stupeň a jeden pro MŠ), zůstane vždy ve
škole 8 týdnů. Celkem 200 zbrusu nových knih budou
využívat žáci se svými učiteli literární výchovy v hodinách čtenářských dílen, ve Čtenářském klubu nebo si
žáci mohou knihy půjčit i domů.
Je vytvořen plán předávání jednotlivých kufrů
mezi školami, takže každá z nich ví, komu bude kufr
předávat, i přesné datum. Tato akce potrvá i příští školní rok, aby se všechny školy a všechny kufry vystřídaly.
Přeji všem dětem a učitelům příjemné chvíle
strávené s novými, voňavými kamarády.
Martina Hollasová

Po dvouleté odmlce mohla být konečně znovu uspořádána oblíbená soutěž
„O nejvšestrannějšího sportovce školy“.
Akce se uskutečnila v duchu právě probíhající zimní olympiády. Bylo celkem šest
stanovišť, na které jednotliví žáci přicházeli se svou kartou. Na tu pak učitelé zapisovali jednotlivé výsledky. Soutěžilo se
ve skoku do dálky z místa, běhu na lyžích,
biatlonu, bruslení, sáňkování, slalomu. Výherce v jednotlivých disciplínách si můžete najít na webu školy, zde uvádím pouze
ty, kteří získali největší počet bodů a tudíž
jsou nejvšestrannější v rámci jednotlivých
kategorií. Celkem si přišlo poměřit svoje
síly 38 žáků.

2. místo- Antonín Jahn
3. místo- Tereza Hartlová

A jak to všechno dopadlo?
I. kategorie (1. a 2.třída):
1. místo-Bao Van Dang

Děkuji všem zúčastněným za nadšení
a těším se na příště!
Martina Hollasová

II. kategorie (3. a 4.třída):
1. místo- Aleš Jemelka
2.místo- Natálie Slámová, Zdeněk Němec
3. místo- Lukáš Uher
III. kategorie (5. a 6.třída):
1. místo- Jan Žabka
2. místo- Jolana Krahulíková,
Sofie Burečková
3. místo- Vendula Nováková
Výherci obdrželi poukázky na odběr
zboží v obchodě Wiky a drobné ceny.
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V březnu v naší škole žáci
4. až 7. ročníku absolvovali
hodiny polytechnické výuky.
Odborník z praxe vedl tyto
činnosti. Žáci pracovali se
dřevem – opracovali smirkovým papírem jednotlivé dílky,
poskládali do daného tvaru
a slepili si tak kytičku, auto,
bedýnku atd. Do toho se samozřejmě dozvěděli spoustu
informací o vlastnostech dřeva, jeho opracovávání, výrobcích atd. Nutno podotknout,
že je tato činnost opravdu
bavila, mnoho znalostí a zručnost použili již z minulých let,
kdy někteří navštěvovali polytechnický klub pana Perničky.
Mgr. Hana Kelnarová

V pracovní činnosti ve čtvrté a páté třídě jsme se věnovali velice populární hře dnešní doby, a to malování na kamínky.
Tato hra se mezi lidmi rozšířila na jaře 2020, kdy jsme byli
doma v karanténě a téměř všechny obchody a služby byly zavřené, tak si lidé našli zálibu v kamínkování.
Jistě jste si už také někdy někde všimli ležícího kamínku, který
zdobila nějaká malba. Vzali jste si ho? Možná ne, ale až nějaký
malovaný kamínek uvidíte příště, klidně si ho vezměte. Pokud
kamínek má na zadní straně poštovní směrovací číslo, tak je to
putovní kamínek. Můžete jej přemístit na jiné místo, nebo si ho
nechat pro radost. Hra má po celém světě miliony příznivců. Ale
i přes velkou popularitu hry ji někteří neznají. Tak jsme se tomuto tématu věnovali s dětmi v pracovních činnostech. Nejlépe je,
když se k malování použijí akrylové fixy, ty kreslí nejlépe.
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Na zadní stranu kamínku napíše autor PSČ svého bydliště,
aby bylo zřejmé, z jakého města či vesnice kamínek pochází. Poté
stačí kamínek zalakovat akrylovým lakem, aby se malba nesmyla
a kamínek může putovat do světa. Jen je potřeba dávat pozor
na to, kam kamínek schováte. Kamínky se schovávají na nějaké
vyšší místo v úrovni očí: kašna, lavička na autobusové zastávce,
do koruny stromů atd. Do trávy kamínky nepatří. Malovat můžou
malí i velcí. A motiv na kamínku může být jakýkoliv. Fantazii se
meze nekladou.
Hra je velice zábavná. Kamínky můžete dokonce i sledovat
kudy putují. Pokud máte účet na sociální síti Facebook, přidáte se
do skupiny KAMÍNKY, tak můžete váš kamínek sledovat. Nálezce
kamínek vyfotí a dá fotku na tuto facebookovou stránku a napíše, na kterém místě ho našel. Některé kamínky putují i do zahraničí. Pokud účet
na
Facebooku
nemáte, tak to
vůbec
nevadí,
můžete kamínky
malovat a schovávat na různých
místech a uděláte
tím spoustu radosti tomu, kdo
ho najde. A pokud jste již nějaké kamínky našli,
měli jste jistě taky
úsměv na tváři.
Mgr. Kateřina
Hejtmanová

Duben 2022

V rámci aktuálního školního roku
jsme rozjeli interní projekt: Regionální
dějepis zaměřený na poznávání místního regionu. Máme za sebou prohlídku potštátských kostelů a fary s žáky
6. a 7. třídy. Tentokrát jsme ale v pátek
11.3. pokračovali druhou aktivitou, do

Číslo 2

které jsme zapojili žáky 8. a 9. třídy, pro
které byla připravena prohlídka náměstí a zámku od regionální odbornice p.
Peňázové. Žáci se tak opět ocitli blíže
místní historii. Při celé akci žáci pozorně nejen poslouchali, ale i pečlivě fotili, protože jeden z jejich výstupů bylo

Potštátský zpravodajj

zpracování fotografií do prezentace.
Podívali jsme se jak do podzemních, tak
i podkrovních oblastí zámku, což bylo
pro žáky moc atraktivní.
Brzy budeme v našem projektu opět
pokračovat :)
Mgr. Jonáš Gazdík

Opět jsme si zpestřili vyučování a vyrazili do Nového Jičína
na zimní stadion. Ve středu 23. 3. se bruslit vydala mateřská
školka, 1., 2. a 3. třída a ve čtvrtek 24. 3. vyrazila 4. až 9. třída.
Na stadionu už na děti čekali dva trenéři, kteří si je rozdělili
do skupin podle bruslařských dovedností. Ti nejlepší bruslaři
mohli hrát s panem učitelem hokej. Výcvik se skládal z rozmanitých činností. Od vstávání z ledu, bruslení s pomocí opěrných
pomůcek, slalomů, dřepů, po cviky hokejové abecedy. Hodina
nám všem velmi rychle utekla. Sice se to neobešlo bez několika modřin, naražených loktů nebo kolen, ale určitě to stálo za
to a děti si to užily. Snad si to příští rok zase zopakujeme.

Z naší školičky

Děti od rána chodily do školky v kloboucích a s úsměvem na tváři. Při
ranních hrách si vytvořily papírové klobouky, zcela samostatně a dle
své fantazie zdobily, dětem se krásně povedly a zasloužily si velkou pochvalu. S kloboučky si děti zatancovaly na písničku „ Kloboukový bál“,
zahrály soutěže ve dvou družstvech , proběhla módní přehlídka, přiřazovaly pokrývky hlavy k povolání a pohádkovým bytostem , procvičily předmatematické dovednosti s barevnými puntíky , hledaly stejné
klobouky aj. Děti měly možnost vidět nepřeberné množství klobouků
a pokrývek hlavy a hádaly, kdo je může nosit, kam , v jakém počasí, při
jaké příležitosti a všichni si je chtěly s nadšením vyzkoušet. Za to patří
velké poděkování naší kolegyňce Marti Kuchařové, která nám je zapůjčila a za roky střádání má opravdu pestrý výběr a děti tak mají možnost
vidět i to, co neznají. Na závěr si děti procvičily pohybové dovednosti
ve zdolávání slalomu mezi kloboučky, kde je čekalo sladké překvapení.
Za kolektiv MŠ Petra Maršálková
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Číslo 2

Duben 2022

Dne 8.3., po domluvě s místní knihovnicí paní Maršálkovou,
jsme s našimi nejmenšími navštívili knihovnu na zámku. Děti
si její prostředí prohlédly, poslechly si, jakými pravidly se musí
každý čtenář v knihovně řídit a poté jim paní knihovnice ukazovala zajímavé knihy, které si pro tuto příležitost nachystala.
Z těch pak dětem četla básničky, krátké úryvky nebo ukazovala
obrázky. Čas strávený mezi knihami nám rychle utekl a na rozloučenou dostaly děti i paní učitelky od paní knihovnice dárečky, které všem udělaly velikou radost.
Za MŠ Stískalová Ivana

Také v letošním školním roce se věnujeme v naší mateřince polytechnické
výchově, která děti velice baví! Školáčci
skládají z větviček, destiček a dřevěných
lišt různé plošné i prostorové stavby
a mnohokrát nás překvapí, jaké výtvory
vymyslí! Dřevo a klacíky používáme i při
hudební výchově, kdy děti doprovázejí
zpívání rytmizací a bubnují na destičky.
Jako novinku jsme letos připravili pro

děti vánoční tvoření dárků pro rodiče, kdy nejmenší děti ze třídy Sluníčka
vyráběly dřevěné stromečky zdobené
knoflíky a školáčci ze třídy Včelky pak
vytvořili dřevěné andílky. A když jsme
viděli nadšení všech dětí, tak jsme neváhali využít nabídky firmy Tvoříme ze dřeva s.r.o. a pozvali pány lektory, aby nám
předvedli práci s dřevěnými polotovary.
Děti byly velice šikovné. Opracovávaly

Využili jsme nabídky ze školy, jestli by se naši školkáčci nechtěli
přidat k žákům prvního stupně a vyzkoušet si bruslení na zimním stadioně v Novém Jičíně. Naše děti se na středu 23.3. velice
těšily, i když vlastně ani nevěděly, co je čeká. Prvním zážitkem
pro ně byla již samotná cesta velkým autobusem, kdy mohly sledovat při práci stavební stroje podél cesty. Dalším, když
vstoupily na zimní stadion, kde nikdy předtím nebyly a posledním, když si obuly brusle, vstoupily na led a zjistily, že to
dost klouže. Pod vedením instruktora se s kluzkým povrchem
pomalu seznamovaly. Procvičovaly držení rovnováhy, měnily
polohy těla, pohybovaly se s chodítkem a jiná cvičení. Děti tuto
nelehkou výzvu zvládly na jedničku. Nebyly žádné slzy, i když
pádů, těch bylo dost. Děti si vyzkoušely něco nového, z bruslení byly nadšené a většina z nich by jela na stadion znovu.
Za MŠ Stískalová Ivana
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polotovary smirkovým papírem, slepovaly jednotlivé části a učily se jemné motorice. Všichni jsme měli velkou radost,
když jsme viděli výsledky pilné práce
– dřevěné kytky a lodičky. To máme ale
ve školce šikulky!!! Na fotografie z aktivit
MŠ se můžete podívat na internetových
stránkách ZŠ a MŠ Potštát a také na Facebooku MŠ Potštát.
Za MŠ zaslala Martina Kuchařová

Duben 2022

Číslo 2

Na konci března, měli rodiče dětí, které navštěvují místní mateřskou školu,
možnost navštívit dvě, velice zajímavé
besedy a to s odborníky v oboru psychologie, paní Mgr. Matysovou a v oboru logopedie, paní Mgr. Beerovou, Ph.D.,

známou také jako Tetu Mluvku. Obě
tyto besedy se týkaly jak školní zralosti dětí, jejich připravenosti pro ZŠ, ale
dotkly se i dalších, zajímavých témat,
která maminky a paní učitelky zajímala.
Věřím, že čas strávený ve školce v odpo-

Potštátský zpravodajj

ledních pátečních a úterních hodinách,
byl přínosem nejen pro maminky, které
si našly čas a přišly za námi, ale také pro
všechny paní učitelky, které se těchto
besed zúčastnily.
Za kolektiv MŠ Stískalová Ivana

ZUŠ Potštát

Pro školní rok 2021/2022 byly vyhlášeny soutěže mimo jiné pro
dechové nástroje a sólový zpěv. Po školním kole, které proběhlo
na začátku měsíce února na pobočce ve Stříteži nad Ludinou, byly
vysláni do okresních kol v Přerově zástupci naší školy. Soutěže proběhly na ZUŠ A.Kozánka v Přerově, ve dnech 2.3.2022 – v solovém
a komorním zpěvu, a dechové nástroje ve dnech 7.3. - 8.3.2022.
Úspěchy v soutěžích jsou pro naše žáky motivaci a odměnou
za jejich práci. A my jsme rádi, že po dlouhém období, kdy soutěže
kvůli epidemické situaci neprobíhaly, se jich naši žáci mohli opět
účastnit. A ještě větší radost máme, pokud se žákům daří.
Dechové nástroje žesťové
Kategorie III. ve hře na lesní roh
Kategorie VI. ve hře na trubku

1. místo Martina Orlová
2. místo Antonín Stržínek

Ve školním roce 2021/2022 proběhla celostátní skladatelská
soutěž, kterou vyhlásila ZUŠ Litoměřice a Portedo, o.p.s. pro žáky
ZUŠ, kteří se zabývají kompozicí skladeb. Skladby byly zaslány
a následně hodnoceny porotou z řad skladatelů.
Za ZUŠ Potštát se účastnila soutěže Elen Maňásková ze třídy

Kategorie X. ve hře na trubku

2. místo Petr Zdráhala

Dřevěné dechové nástroje
Kategorie VII. ve hře na příčnou flétnu 1.místo Šárka Prečová
Sólový a komorní zpěv
Kategorie III.
sólový zpěv
Kategorie V.
sólový zpěv
Kategorie VIII.
sólový zpěv

2.místo Tereza Šimková
3.místo Šárka Prečová
3.místo Magdalena Švecová

Děkuji za přípravu žáků p.uč. Michaele Kuželové, Kateřině Popové, Leoši Andrejčukovi, Milanu Balody a za klavírní doprovody
p.uč. Karlu Kotrlovi.
Jana Kozubíková MBA, ředitelka školy

pana učitele Mgr. Karla Kotrly.
Její skladby byly vyhodnoceny čestným uznáním v II. věkové
kategorii.
Elence gratulujeme a přejeme spoustu dalších skladatelských
úspěchů.
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