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v době, kdy píšu tyto řádky, se zdá, že se opět
navracíme k normálnímu životu. Je to úleva. Doufám, že si jej budeme více vážit než před pandemií.
Dnes jsem schvaloval ﬁnanční příspěvek pro
nově narozené občánky. V uplynulém měsíci
na svět přišlo hned osm malých Slavičánků, z čehož mám velkou radost a aspoň na dálku zdravím jejich rodiče. Rodiny jsou pro nás důležité,
proto jsme nechali zpracovat prorodinnou koncepci (o níž se dozvíte víc v tomto zpravodaji),
která nám ukazuje silná a slabá místa rodinného
života ve městě. Ten se snažíme vylepšit i v době
nouzového stavu, kdy nám běžely dlouho připra-

vované investice.
Kromě rekonstrukce polikliniky, o níž často
slyšíme, jsme konečně kompletně vyměnili lávku mezi parkem a koupalištěm. Jsem rád, že tři
čtvrtiny celkových nákladů uhradí dotace Evropské unie. Tento „evropský most“ by se mohl stát
turistickým rozcestím pro toulky okolím našeho
města. Od něj se dále dá pokračovat buď kaštanovou alejí ke kostelu, parkem k zámku či okolo
koupaliště k rybníkům. Chceme tudy vytyčit turistické stezky, samozřejmě za dotační podpory.
Stojím si za svými slovy, že město v budoucnu investovat bude zejména tehdy, pokud získáme dotace. Udržíme tak objem investic a přečkáme krizi, která přichází s poklesem výkonu ekonomiky.

Těžká doba zkouší i podnikatele, kteří dávají práci našim občanům. Jsem hrdý na to, jak si
stojíme v žebříčku míry nezaměstnanosti (který
najdete uvnitř zpravodaje) – díky mnoha ﬁrmám,
kreativitě a vytrvalosti zaměstnavatelů. Děkuji jim.
Nastupující léto bude letos jiné i pohledem
naší místní kultury. Na rozdíl od minulého roku
připravíme letos během července a srpna řadu
menších akcí od divadel, kina, koncertů až
po happeningy a sportovní akce. A zatěžkávací
zkouška na léto? Srdečně Vás zvu na Heřmánkový den. Bude to startovní ochutnávka menších
kulturních akcí, kterými Vám chceme zpříjemnit
léto.
Váš starosta Tomáš Chmela

Heřmánkové odpoledne provoní bylinkové čaje i lahodné pečivo
Uvolňování přísných epidemiologických opatření vrací pomalu do normálu i společenské dění. Pro konání akcí sice ještě platí omezení počtu návštěvníků a dodržování hygienických opatření v podobě všudypřítomné dezinfekce, setkávání lidí ve veřejném prostoru
už však možné je.
Květen a červen jsou měsíce vhodné ke sběru nejrůznějších léčivých bylinek a obzvláště letos je dobré si jejich blahodárné účinky připomenout. Krásnou příležitost k tomu nabídne Heřmánkové odpoledne, akce nejen pro rodiny s dětmi, která přinese návštěvníkům zábavu, poučení, ale hlavně pohodu. Zkušená bylinkářka představí tradiční lidové léčitelství
a v několika vstupech nás seznámí s tím, jak řešit akutní i chronické zdravotní potíže pomocí bylinek. Děti i dospělí si budou moci namíchat vlastní bylinkovou čajovou směs. Připraveny budou stánky s voňavými čaji i občerstvením. Akce proběhne ve spolupráci s novou slavičínskou kavárnu Fér Kaffé Veronica, která nabízí zákazníkům kávu produkovanou v duchu
fair trade a také kvalitní lokální potraviny. Ve 14:30 hodin vystoupí Cimbálová muzika Slavičan. Akce se uskuteční v sobotu 6. června od 14:00 hodin v okolí Městské knihovny Slavičín, vstup je volný. Jste srdečně zváni. Jitka Pfeiferová, Městské infocentrum Slavičín

Mladé rodiny a struktura obyvatel: teorie a situace v našem městě
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Některé dokumenty, které naše město nechalo v poslední době zpracovat, aby splnilo podmínku dotační žádosti, prozrazují skoro více, než bychom si přáli vědět. Graf, který vidíte níže, mluví jasně.

Zatímco na přelomu tisíciletí ve Slavičíně žili
obyvatelé s průměrným věkem 37 let, což oproti
celostátnímu srovnání byl skvělý výsledek, za necelých dvacet let se situace zhoršila. Průměrný
věk Slavičanů se zvedl o sedm let, což převyšuje jak celostátní, tak i krajský průměr. Tato situace se začala lámat v roce 2007, kdy poprvé slavičínští obyvatelé byli starší, než obyvatelé kraje. Uvedených statistických dat máme shromážděno daleko více a nemá smysl je nyní jednotlivě řešit. Cílem je spíše cesta ke změně tohoto neblahého trendu.
Některé odpovědi obsahuje Koncepce prorodinné politiky města Slavičín, která byla dokončena v březnu tohoto roku. Je předpokladem pro
získání dotace na uskutečnění série akcí pro rodiny s dětmi. Avšak to by byl skromný cíl.
Stojí před námi i těžší úkoly. Například trend
stárnutí obyvatel Slavičína je dán několika faktory – patří sem zejména značné vystěhovalectví,
které není doplňováno tak výrazným přírůstkem
nově narozených dětí.
Tento stav se děje, ačkoliv:
 z hlediska bezpečnosti je Slavičín jedním
z nejbezpečnějších míst v celé ČR,

 z hlediska nezaměstnanosti má Slavičín nej-

nižší míru nezaměstnanosti v celém Zlínském
kraji,
 máme velmi čisté životní prostředí dostatek
zeleně včetně dvou velkých parků ve městě,
 ve městě působí řada neziskovek zaměřených na podporu rodiny,
 máme veškeré základní služby i maloobchodní síť,
 přispíváme při narození dítěte částkou, která je mezi okolními městy bezkonkurenčně nejvyšší.
Při pročtení našich předností si možná logicky
položíte otázku – je opravdu Slavičín takovým rájem na zemi, jak se zdá? Podle statistik ne, lidem
tyto přednosti nestačí a chtějí ještě něco víc. To
málo, co by nás jistě posunulo vpřed, je otázka
bydlení.
Město připravuje dvojici projektů, které
i tento trend hodlají odstranit, zejména výstavbou nových malometrážních bytů. Jedná se o naprostou prioritu, kterou nám komplikuje všudypřítomná byrokracie.
Věřím však, že se všemi překážkami proklestíme tak, aby stárnutí populace a úbytek počtu
obyvatel neohrožoval spokojenou budoucnost
našeho města.
Tomáš Chmela

Pozor, příležitost!

Slavičínu chybí nejvíce byty, říká autor výzkumu Grebeníček
Město se snaží zkvalitnit život mladých rodin
ve Slavičíně. I na to je potřeba mít dokument,
který si neplete „pojmy s dojmy“, ale ukáže
na datech to, co je nutné udělat.
Na co prorodinná koncepce slouží a proč ji
město potřebuje?
Koncepce prorodinné politiky města Slavičín
do roku 2024 deﬁnuje přístup města Slavičín
k podpoře rodin žijících na území města. Koncepce jako celek by měla přispět k bezproblémovému fungování rodin a komunity, ke zkvalitnění rodinných i sousedských vztahů, k harmonizaci pracovního a soukromého života, k předcházení ohrožení rodin a k posílení jejich stability a soudržnosti.
Co je ve Slavičíně pro rodiny největší problém?
Jako zásadní problém pro mladé rodiny vidím zejména nedostatek vhodných bytů a domů
k pořízení či pronájmu na území města. Při našem dotazování potom také lidé ze Slavičína
zmiňovali např. nedostatečnou nabídku aktivit
pro rodiny s dětmi v zimním období nebo špatný
stav některých dětských hřišť.
A naopak největší klad, který tady rodiny
mohou nalézt?
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Slavičín se může chlubit klidným a čistým životním prostředím či poměrně nízkou mírou kriminality na svém území. Identiﬁkovali jsme také velmi
různorodou a širokou škálu činností organizací
zaměřených na aktivní a zdravý život rodin. Pro
rodiny je dostatečně dostupná školská, sociální, zdravotní, kulturní, volnočasová i sportovní
infrastruktura.
Překvapilo Vás při tvorbě koncepce něco
pozitivně?
Jako hlavní pozitivum města ve vztahu k fungování rodin vidím právě vhodnou kombinaci
výše uvedených silných stránek.
Co město získá, když se bude koncepcí řídit?
Myslím si, že je nutné zaměřit se na zlepšení informovanosti o městě Slavičíně jako o místě
vhodném pro rodinný život.
Pokud se město bude řídit i dalšími doporučeními návrhové části koncepce, která směřují ke zlepšení života rodin na jeho území, dojde
jistě v blízké budoucnosti k tomu, že stále více
mladých obyvatel bude ve Slavičíně zůstávat
a zakládat zde svoje rodiny, případně se budou
ve větší míře do Slavičína stěhovat i lidé odjinud.
(šim)

Hledáme (vyzýváme) mladého nadějného
architekta či designéra, který by navrhl pro
město vizuální provedení elektronické úřední desky.
Deska se bude nacházet na autobusové
zastávce u Radnice, vedle dvou laviček, které jsou umístěny u mapy.
Výška desky 2150 mm, šířka desky a rozměry obrazovky jsou zcela v rukou návrháře.
Své návrhy můžete konzultovat a posílat
do 15. června t.r. na email: bothova@mesto-slavicin.cz.
Odměnou bude v případě dodání kvalitního technicky proveditelného návrhu jeho fyzická realizace přímo ve Slavičíně. Chceme
dát příležitost mladým Slavičanům s tahem
na branku!
Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií.

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se uskuteční
ve středu 24. června v sále Sokolovny.
Začátek je v 16:30 hodin

Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 3. 6., 1. 7.
plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž.

pytle) 16. 6.
bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks)
8. 6., 22. 6.

Čerstvé bylinky do kuchyně si teď můžete utrhnout na sídlištích

Bylinky si získaly oblibu jako koření i jako lék.
Běžné potraviny proměňují v pochoutky a do našeho jídelníčku přinášejí zdraví. Bylinková zahrádka by měla být vždy v blízkosti domu a zejména kuchyně.
Ideální je, můžeme-li vyběhnout na zahradu

covnicí Aničkou vysadili tři megatruhlíky s bylinkami, které vyrobili
pracovníci Služeb města Slavičín.
Ze široké nabídky druhů jsme
vybrali ty, o kterých si myslíme,
že můžou obohatit váš jídelníček
a zároveň být i prospěšné Vašemu zdraví. Truhlíky jsou umístěné
na sídlišti Malé Pole (naproti MŠ),
před Horákovou vilou a na sídlišti Vlára a můžete si z nich bylinky libovolně brát (prosíme utrhnout jen horní části, neberte celou bylinku i s kořeny – myslete
na ostatní).
A co v naší malé zahrádce najdete?
Libeček a bobkový list do polévky, rozmarýn a oregano
na přípravu grilovaných mas,
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pažitku na chleba s máslem,
mátu do nealkoholického mojita, meduňku pro
a utrhnout si pár čerstvých lístků koření, které
zdravý spánek a smil italský na masovou směs
právě potřebujeme při přípravě pokrmů. Avšak
nebo do marinád. Nemusíte se bát, že bylinku
ne každý má zahradu nebo balkon, kde by si
nepoznáte. Ozdobné keramické cedulky nám vymohl bylinky pěstovat.
robily děti z DDM ve Slavičíně.
A právě pro Vás jsme ve spolupráci s městMonika Hubíková
ským zahradníkem Martinem a jeho spolupra-

Návrat k normálu: Senior taxi je v provozu, chystá se otevření koupaliště
Po dlouhé tříměsíční pauze způsobené pandemií koronaviru se ve městě začínají obnovovat obvyklé služby. Mezi jednu z nejoblíbenějších patří Senior taxi, kterou město Slavičín provozuje ve spolupráci se Službami města Slavičína. „Po vynuceném přerušení provozu je možné tuto službu opět využívat od 25. května,“
upřesnil jednatel SMS Jan Janeček. Doplnil, že
odvoz je poskytován občanům starších 65 let
nebo držiteli ZTTP ze Slavičína, Divnic, Hrádku

a Nevšové, kdy jednotlivé jízdy je nutné si objednat den předem. Všechna potřebná hygienická
opatření ráda sdělí pracovnice SMS na tel. čísle 777 320 956.
Mnoho občanů zajímá provoz koupaliště
o prázdninách. Tam je situace poněkud komplikovanější kvůli přísným hygienickým nařízením.
Provozovatelé koupališť musí dodržet nařízení,
jako jsou povinná dezinfekce rukou při vstupu,
dbát na nošení roušek mimo deku a bazén, čas-

tější dezinfekci společných prostor nebo omezený počet osob na koupališti (ve Slavičíně to
vychází na 200 lidí v areálu, pozn. red.). „Přes
všechna tato omezení jsou pracovníci SMS připraveni nachystat koupaliště tak, aby vytvořili
bezpečné podmínky pro relax a odpočinek všem
návštěvníkům,““ uvedla místostarostka Monika
Hubíková. O zahájení sezóny budete včas informováni na webových stránkách města i na facebookové stránce Koupaliště Slavičín.
(šim)

Autovraky ve městě dostaly opět výzvu k odstranění
Boj s autovraky bude ve městě, doufejme,
úspěšnější než dosud. Od 30. dubna tohoto
roku vešla totiž v účinnost novela zákona o pozemních komunikacích, na jejímž základě začala
naše městská policie už počátkem května několik autovraků na území města řešit.
Nejprve výzvou umístěnou přímo na automobilu. Pokud tuto výzvu majitel auta nevyslyší, bude vrak odstraněn na majitelovy náklady

na vyhrazené místo.
Co se změnilo? To, že odstavený automobil
bez umístěného identiﬁkačního čísla vozidla nyní
lze považovat za vrak. Doteď nebylo možné takový vůz odtáhnout ani na náklady města, pokud
nesouhlasil majitel vozu. Nově bude též zakázáno na komunikacích (a to i veřejně přístupných
účelových komunikacích) odstavovat vůz, který má více než 6 měsíců propadlý technický prů-

kaz, nebo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. Neodstraní-li na výzvu
provozovatel či vlastník vozidla důvod, pro který
nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, bude město oprávněno po uplynutí dvouměsíční lhůty vozidlo odstranit a na vhodném místě na náklady provozovatele či vlastníka
vozidla odstavit samo.
(tch)

Město chystá digitalizaci rozhlasu pro vysílání bez šumu a s čistým zvukem
Představte si, že bydlíte v Divnicích nebo Nevšové. Rozhlasové hlášení, tak důležité v uplynulých měsících, slyšíte jen s praskáním a šumem.
Přes vaše četné stížnosti s tím nedokáže nikdo
nic udělat.
Stávající bezdrátový rozhlas ve Slavičíně
a jeho místních částech je totiž analogový a technologicky zastaralý. Dalo by se to přirovnat
ke staré televizi, kde v analogové televizi vznikalo zrnění a stíny obrazů, tzv. „duchové“. Jenomže
je rok 2020 a některou techniku je potřeba obnovit, aby všichni občané byli kvalitně informováni.

Město proto podalo žádost o dotaci v rámci
podpory preventivních protipovodňových opatření, kde je podporován varovný výstražný systém
na lokální úrovni – bezdrátový rozhlas. V souvislosti s projektem dojde k doplnění a modernizaci místního informačního systému, vytvoření digitálního povodňového plánu a instalaci moderního hladinového čidla na toku Říka. Bude doplněno celkem 22 hlásičů s 50 reproduktory a upgradeováno 131 hlásičů.
Díky digitalizovanému vysílání odpadnou občanům starosti se šumem a praskáním v hláše-

ní, protože signál bude přenášen digitálně, jako
například u nových televizí. Mezi další velké výhody patří například možnost napojení rozhlasu na Integrovaný záchranný systém či vzdálená
kontrola funkčnosti hlásičů.
Pokud se žádostí o dotaci bude město úspěšné, je cílem projektu správné posouzení hrozícího povodňového nebezpečí a ochrana zdraví
a majetku občanů města. To vše díky instalaci
lokálního varovného výstražného systému spoluﬁnancovaného z Operačního programu Životní
prostředí.
(šim)
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Vedení města uctilo 75. výročí
osvobození Slavičína
Dne 2. května si vedení města připomnělo 75. výročí osvobození Slavičína na pietním aktu, který se konal ve 13 hodin
na místním hřbitově. Hroby vojáků smáčel silný déšť - zato za půl
hodiny v Hrádku, kde pietní akt pokračoval, už na věnce svítilo
ostré slunce.
Připomněli jsme si za účasti skautů a hasičů chvíle, kdy v noci
z 1. na 2. května roku 1945 přicházeli první rumunští vojáci
do Slavičína a osvobozovali jej. Na památku všech hrdinů, kteří ve válce přišli o život, byla vyvěšena česká státní vlajka a na jejich hroby byly položeny věnce. (fb)

Přátelská, přívětivá a moderní radnice? Máme jízdní řád i jízdenku
Po téměř dvou letech příprav v květnu začal
běžet největší projekt na modernizaci slavičínské radnice. Nebude se však jednat o modernizaci vzhledu, vždyť radnice na nás už několik let
svítí barevnou fasádou, jedná se totiž o modernizaci a zkvalitnění chodu našeho úřadu.
Náš projekt, kde jsme z více než 200 měst
z celé republiky skončili na 12. místě, oslovil
hodnotitele svým důrazem na „chytrá“ řešení.
Slovem „chytrý“ dnes poněkud plýtváme. V kapse máme chytrý telefon, na ruce se nám lesknou

chytré hodinky a u okna nám může stát chytrý
květináč, který sám nasvicuje a zalévá bylinky.
Slovem chytrý v dnešní době označujeme vše,
co má punc moderní technologie a využívá moderních přístupů. I proto jsme projekt, který několik novinek v následujících měsících přinese
do Slavičína, nazvali Chytrý Slavičín, strategicky řízené město, přívětivý úřad. Pracujeme s rozpočtem více než 3 miliony korun, z nichž 95 %
uhradí Operační program Zaměstnanost. Z našeho městského rozpočtu tak za dva roky, kdy
projekt poběží, vynaložíme jen něco přes sto ti-

Dotykový kiosek
Také znáte ten stísněný pocit, kdy stoupáte po monumentálním schodišti na naši radnici? Ten, kdo zde nechodí často, jistě uvítá
rychlou radu, ve kterých dveřích na něj čeká
řešení jeho záležitosti. Poslouží mu dotykový kiosek (panel), který rychle poradí, kudy
a kam. Podobného rádce již dlouho používají
například na poště.

Aplikace pro chytrý telefon

Elektronická úřední deska

Modernizace webu

Digitální dotykový panel bude umístěný
na zastávce u radnice. Bude obsahovat veškeré dokumenty, které radnice povinně uveřejňuje. Občané si tak jednoduše najdou zápis z jednání zastupitelstva nebo záměry nakládání s majetkem města. Chceme také,
aby občané a návštěvníci města mohli navštívit náš web nebo získat turistické informace.

Náš web prošel v minulosti mnoha změnami.
Občané však často poukazují na jeho nepřehlednost. Proto jej upravíme tak, aby nově obsahoval aktuální informace, přehledně členěné podle jednotlivých okruhů informací – pro
občana, návštěvníka, mladou rodinu či podnikatele, který by chtěl v našem městě rozvíjet své nápady.

Mít nejdůležitější novinky s rychlostí blesku? To přinese nová aplikace do chytrých
telefonů. Každý občan si ji bude moci stáhnout zdarma. Poté dle témat, která ho zajímají, bude dostávat ty nejčerstvější informace z dění ve městě.

síc korun.
Projektem Chytrý Slavičín chceme také navázat na tradici. Naše město se totiž nikdy nebálo novinek, bylo a je místem šikovných a vzdělaných občanů. Proto už notnou řádku let nazpět byl Slavičín vlajkovou lodí zavádění nejrůznějších novinek a technologií – vzpomeňme například na rychlý internet, který nám záviděla
všechna okolní města.
S dobrou tradicí v zádech však čelíme mnoha výzvám. Chceme občanům více zpřístupnit
informace z radnice a také občany lépe na radnici navigovat. Proto obnovíme webové stránky,
připravíme novou aplikaci pro informování občanů, zřídíme elektronickou úřední desku, pořídíme navigační systém pro návštěvníky radnice
a mnohé další. Díky projektu sestavíme také odborné dokumenty, které nám pomohou lépe plánovat rozvoj města, lépe komunikovat s občany
a zcela unikátní bude také studie, jak ve městě
předcházet následkům klimatických změn – zejména sucha v krajině. Na vše, co zde nastiňuji,
máme dva roky. Teď stojíme na pomyslném startu. V hlavě máme nastudovaný jízdní řád – víme,
kam chceme, a v ruce držíme pomyslnou jízdenku – tedy projekt a projektové peníze, bez nichž
bychom nic z uvedeného nemohli zaﬁnancovat.
Máte-li kdokoliv nápad, jak vylepšit, více otevřít,
elektronizovat či digitalizovat chod našeho úřadu, napište mi na email chmela@mesto-slavicin.
cz. Pojďme spolupracovat!

Strategie pro chytrý rozvoj města a zadržování vody v krajině
Je to opravdu potřeba mít? Nebude to jen cár
papíru pro město? I takové otázky občas dostávám, a jsou oprávněné, pokud občanům podrobněji nevysvětlíme, jak užitečný je rozvoj navržený
strategickými dokumenty. Slavičín totiž potřebuje
jasné priority a cíle, které však nesmí mít pouze
starosta zavřené v šuplíku, musí je vnímat každý
občan a vědět, že se na jejich plnění podle toho,
jak je která priorita důležitá, také pracuje. Dobrá strategie má být jednoduchá a čitelná tak, aby

i občané na ulici věděli, že základními cíli rozvoje Slavičína je bydlení a kvalitní životní prostředí.
Chci, abychom byli také hrdí, moderní a féroví.
K tomu poslouží strategie chytrého rozvoje města, kterou v rámci projektu připraví tým mladých
expertů, často rodáků ze Slavičína anebo také odborníků z akademického prostředí. Druhá nesmírně důležitá strategie, kterou v projektu připravíme,
bude navrhovat způsoby boje se suchem na území Slavičína. Situace je alarmující, což ví moc dob-

Informace k programovým dotacím na rok 2020
V souvislosti s aktuální situací způsobenou výskytem COV-19 je umožněno všem příjemcům
programových dotací na rok 2020, kteří mají
ve smlouvě pevně stanovený termín realizace
akce, posunout tento termín dle vlastních potřeb
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a možností s tím, že Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování dotace předloží nejpozději do 30. 11. 2020 (v případě dotace na akci,
která se uskuteční po tomto termínu, nejpozději do 14. 12. 2020). Z důvodu možných termíno-

ře každý občan, který vlastní studnu, nebo který
má svou zahradu či zahrádku. Voda zkrátka chybí
a je naším úkolem se starat o to, aby alespoň město přispělo k tomu, aby se voda ze srážek dostala do podzemí a neodtekla přes naši Říku do Váhu
a Dunaje.
Každá přijatá strategie samozřejmě není zcela
závazná, pokud však bude jednoduchá a veřejnost
ji přijme, bude to silné vodítko pro kohokoliv ve vedení města při plánování rozvoje. Tomáš Chmela
vých kolizí jednotlivých akcí doporučujeme konzultovat datum pořádání akce s městským infocentrem.
Pořadatele kulturních a společenských akcí
dále žádáme o dodržování aktuálních nařízení
pro pořádání akcí pro veřejnost.
Ing. Petr Lysáček, vedoucí ekonomického odboru

Nové příležitosti a zkušenosti pro lidi ve Zlínském kraji
Přes dvě desítky lidí na Slavičínsku a Valašskoklobucko využilo projekt s názvem „Nová příležitost, nové zkušenosti“, který se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a adaptability na trhu práce. Hlavním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti
a zmírňování bariér při jejich vstupu na trh práce,
jako jsou např. vyšší věk, nedostatečná kvaliﬁkace, komplikované autobusové spojení, zdravotní či rodinné problémy apod. Mezi skupiny nejvíce ohrožené nezaměstnaností patří lidé ve věku
nad 50 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané,
přičemž jejich podíl na celkovém počtu uchazečů
o zaměstnání stále roste. A právě pro ně byly určeny bezplatné klíčové aktivity projektu.
Poradenské a profesní vzdělávání
Účastníci projektu v úvodní části absolvovali
blok zaměřený na osobní a profesní rozvoj, jehož
primárním cílem bylo zaktivizovat je při hledání
nového zaměstnání. Prostřednictvím poradenských programů projektu se zaměřovali na možnosti při hledání zaměstnání, tréninky psaní životopisů, motivačních dopisů či nácviky na pracovní pohovor. Účastníkům bylo nabídnuto i vzdělávání v oblasti Informačních a komunikačních
technologií v rámci kurzu „Počítačová gramotnost“, ve kterém měli možnost získat znalosti pro
základní úroveň práce na PC. Další důležitou aktivitou projektu bylo profesní vzdělávání prostřednictvím rekvaliﬁkačních kurzů. Polovina účastníků tuto možnost využila a díky ní získali novou

pracovní kvaliﬁkaci. Mezi nabídkou rekvaliﬁkačních kurzů od společnosti Marlin, s. r. o., dominoval zájem především o pokročilou úroveň PC znalostí. Dále pak dvě účastnice absolvovaly dnes
velmi oblíbený rekvaliﬁkační kurz „Chůva pro děti
předškolního věku“ a jeden účastník rekvaliﬁkační kurz „Vysokozdvižný vozík“.
Individuální poradenství, zprostředkování zaměstnání a přímá podpora ve formě dotovaných pracovních míst
V průběhu celého projektu pracovníci poskytovali individuální poradenství a podporu účastníkům projektu při hledání zaměstnání, doprovázeli je na pracovní pohovory a řešili s nimi případné problémy. Většině účastníkům bylo v závěrečné fázi projektu na určitou dobu poskytnuto dotované pracovní místo, z velké části z nich bylo
pracovní místo zprostředkováno agenturou práce společnosti Marlin, s. r. o., či si práci našli samostatně v průběhu projektu. Účastníci byli také
přímo podporováni proplácením cestovních nákladů na aktivity projektu a mzdovými příspěvky
na nově vytvořená pracovní místa.
Co projekt přinesl účastníkům?
Jednou z hlavních bariér nejen této cílové skupiny, ale obecně všech, kteří jsou delší dobu evidovaní na úřadech práce, je snížené profesní sebevědomí, nižší motivace a aktivita při hledání nového zaměstnání. Během účasti na projek-

Dálkové spoje do Brna zajišťuje nový dopravce
Od ledna letošního roku přes Slavičín jezdí
nová autobusová linka Valašské Klobouky – Luhačovice – Zlín – Brno. Zavedla ji zde společnost
BOBOSPED s.r.o., která se zabývá nejen autobusovou dopravou, ale i službami v oblasti logistiky a kamionové a zájezdové dopravy. V současnosti Slavičínem za týden projedou čtyři spoje,
a to ve dnech, kdy je poptávka cestujících nej-

větší – pondělí, pátek, sobota a neděle. Do budoucna by společnost chtěla spoje ještě více rozšířit, ale vše je závislé na poptávce cestujících.
BOBOSPED totiž není v závazku Zlínského kraje
a na provoz spojů nepobírá žádné dotace.
Teď se dostanete přímo ze Slavičína do Brna
v pondělí 7:30 a v neděli 16:15 ze zastávky u Radnice. Zpět z Brna v pátek s odjezdem

tu bylo však cíleně posilováno sebevědomí a aktivita účastníků, během úvodních aktivit se dozvěděli více o možnostech hledání práce a díky
nově získanému pracovnímu místu často opravdu začali více věřit ve své schopnosti a dovednosti. Díky účasti na projektu si mnoho z účastníků našlo nové přátele a známé, kteří řešili podobné životní problémy. Mohou se tak nyní v rámci
řešení těchto problémů podporovat a vzájemně
si pomáhat. Účastníci měli možnost zúčastnit se
vzdělávacích kurzů včetně rekvaliﬁkace. Dostali
tak příležitost odbourat jednu ze základních bariér pro návrat na pracovní trh. V případě dotovaných pracovních míst měli spolupracující zaměstnavatelé tak možnost si pracovníka prověřit a zaučit s minimálními náklady.
Všem účastníkům a partnerům při realizaci
projektu děkujeme za spolupráci. Velmi si jí vážíme a věříme, že takto úspěšných projektů máme
před sebou více.
Realizátor projektu:
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při
Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111,
763 21 Slavičín
Tento projekt je ﬁnancován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

v 17:00 a v sobotu 10:15 ze starého autobusového nádraží u hotelu Grand.
Od června se plánuje rozšíření spojení ještě
o další tři spoje, a to s odjezdy z Brna ve čtvrtek
v 15:00 a 17:00, pátek v 15:00. BOBOSPED také
usiluje o udělení licence na provoz mezinárodní
linky Brno – Trenčín, kde by byla část spojů trasována přes Slavičín. Občané Slavičína tak získají
možnost se dostat bez přesedání přímo do Trenčína.
Pavel Bobek
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Postupný návrat do školních lavic

jemná, ale snažíme se je zvládnout a zajistit
všem našim žákům kvalitní vyučování a pobyt
ve škole.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy
Deváťáci budou připraveni
V souladu s rozhodnutím ministerstva školství
zahájila škola přípravu žáků 9. tříd na přijímací
zkoušky. Ze 48 žáků, kteří zkoušky budou konat,
jich nabídku školy využilo 94 %. Přístup a zájem
nás velmi potěšil. 45 žáků se při zajištění všech
přísných hygienických podmínek ve třech skupinách dvakrát týdně schází k výuce a intenzivně
se připravuje na první důležitou zkoušku v jejich
životě. Věříme, že 8. června budou úspěšní a splní se jim přání, studovat obor podle svého výběru. Jejich úspěch bude i naší radostí z dobře odvedené práce.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

V posledním školním měsíci se obvykle hodnotí celoroční práce a chod školy, uzavírá klasiﬁkace, deváťáci znají výsledky přijímacího řízení k dalšímu studiu a všichni netrpělivě vyčkávají blížící se letní prázdniny. Závěr letošního školního roku je ovšem zcela neobvyklý. Místo loučení všech - setkání jen některých, výuka ve škole
i „na dálku“, učitelé s rodiči – jeden pedagogický
sbor. Tak nějak vypadá poslední etapa školního
roku 2019/2020.
Po více než dvouměsíční odluce se 25. května
opět sešli ve škole někteří žáci 1. – 5. tříd a jejich vyučující. Účast žáků I. stupně v prezenční
výuce nebyla podle doporučení MŠMT povinná,
ale přesto se ke školnímu vzdělávání vrátilo 143
z nich, tedy 67 %. Celkem v 11 skupinách v pře-

depsaném počtu, za dodržování organizačních
a hygienických opatření, pokračují žáci ve výuce
a plní stejné úkoly, které doposud plnili doma se
svými rodiči. Po dopolední prezenční formě učení naši vyučující i nadále poskytují distanční výuku na dálku dětem, které rodiče do školy po zbytek školního roku nepřihlásili.
Nabídku stravování ve školní jídelně využívá od 25. května 99 žáků I. stupně přítomných
ve školní výuce a 45 deváťáků připravujících se
k přijímacímu řízení na střední školy. Odpoledních zájmových aktivit se účastní 48 dětí I. stupně.
Při zajištění školní výuky i odpolední zájmové
činnosti vycházíme ze závazných pokynů MŠMT.
Chápeme, že některá opatření nemusí být pří-

Vyhlášení
y
termínů jednotné
j
přijímací
p j
zkouškyy
ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021
1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vydalo zkušební schéma, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky
v rámci 1. kola přijímacího řízení:
 8. června 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání
(včetně nástavbových studií)
 9. června 2020 – pro víceletá gymnázia
 23. června 2020 – náhradní termín pro
všechny typy oborů

2. Ministerstvo pro letošní rok rozhodlo o navýšení času pro konání testů, u matematiky o 15 minut na celkových 85 minut, u českého jazyka
a literatury o 10 minut na celkových 70 minut
(u uchazečů bez SVP).
3. Uchazeči obdrží pozvánky k přijímací zkoušce s příslušnými instrukcemi.
4. Výsledky škola zveřejní:
 16. června (za čtyřleté obory a nástavby)

 17. června (za víceletá gymnázia)
 26. června (pro náhradní termín)

Kromě distanční výuky, která i nadále pokračuje pro žáky všech ročníků, se od 11. 5.
škola otevřela pro maturanty a žáky posledních ročníků za účelem přípravy na maturitní
a závěrečné zkoušky, které celostátně startují
od 1. – 3. června 2020 v podobě didaktických
testů v rámci společné části maturitní zkoušky. Od 10. června potom pokračují ústní zkoušky společné i proﬁlové části, v průběhu června
proběhnou také praktické a ústní zkoušky žáků
učebních oborů.
Přejeme všem žákům u zkoušek pevné nervy, hodně štěstí a držíme moc palce. Taktéž děkujeme všem pedagogům za náročnou přípravu i v této nelehké situaci a věříme, že zkoušky
proběhnou pro všechny úspěšně.

Soutěže probíhají
i v době uzavření škol

číková postoupily do krajského kola, ve kterém
se právě Vendula Martincová umístila na 3. místě s prací v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Oběma žákyním děkujeme za účast i reprezentaci školy.

Krajské kolo Astronomické olympiády
Blahopřejeme Janu Červeňanovi z G-3 k dosažení pěkného výsledku v krajském kole Astronomické olympiády v kategorii AB, ve kterém obsadil 4. místo a děkujeme za reprezentaci školy.
Krajské kolo SOČ
I letošní Středoškolská odborná činnost byla
ovlivněna současnou situací, přesto dvě děvčata
ze septimy Vendula Martincová a Monika Mikul-

5. Odevzdání zápisového lístku
Termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – do 23. června 2020 pro uchazeče o čtyřleté
obory vzdělání a do 24. června 2020 pro uchazeče o osmileté gymnázium.

Poděkování
Děkujeme ﬁrmě SumiRiko AVS Czech, s. r. o.,
Drnovice, která škole darovala multifunkční
zařízení Kyocera – barevnou tiskárnou a kopírku, které bude sloužit hlavně žákům. Děkujeme zejména panu Ing. Janu Častulíkovi
a moc si vážíme takové pomoci.

Základní umělecká škola Slavičín

Vážení rodiče, před nedávnem jsme se ocitli –
Vy, Vaše děti i my učitelé – před naprosto neobvyklou situací, která se běžně nestává, a hlavně
s ní nikdo z nás neměl téměř žádné zkušenosti. Vyhlášení nouzového stavu pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru mělo dopad
také na školství a ze dne na den byla zrušena výuka s přímou účastí žáků ve škole i v ZUŠ. Nahradilo ji tzv. distanční vzdělávání, tedy lidově řečeno výuka na dálku. Všichni jsme byli podrobeni
nové zkoušce, která měla prověřit, zda a jak situaci zvládneme. Učitelé se museli rychle naučit
„učit on-line“, žáci museli do práce zapojit více
samostatnosti, zodpovědnosti a vytrvalosti a pro
rodiče se naskytla možnost hlouběji se seznámit
s výukou a prací učitelů.

Velmi dobře si s pedagogy uvědomujeme
a chápeme, že v souběhu s pracovními povinnostmi pro vás bylo korigování domácí výuky dětí
velmi složité a dlouhá karanténa s novým modelem fungování domácností sebou přinesla řadu
neznámých situací, se kterými jsme se museli
všichni vyrovnat.
Chtěla bych vám touto cestou velmi poděkovat za trpělivou spolupráci a dopomoc při domácí výuce dětí. Děkuji také za chápání celé situace, vstřícnost, zájem a zejména pak za pozitivní zpětnou vazbu, které se nám od vás dostalo. S vaší pomocí se nám podařilo situaci dobře
zvládnout, aniž by to mělo výrazný dopad na výpadek v jednotlivých předmětech. Společnými silami to zvládneme i dál, značná část žáků
se s otevřením školy od 11. května 2020 vrátila ke hře na svůj hudební nástroj a výuka dalších
kolektivních předmětů bude zajištěna podle následného uvolnění vládních opatření a taktéž dle
možností školy vyhovět epidemiologickým a hygienickým nařízením ministerstva školství a zdravotnictví.
Na všechny své žáky se těšíme a věříme, že
ve zdraví spolu uzavřeme základně umělecký
školní rok 2019/2020.
Pochvala muzikantům
Letošní soutěže základních uměleckých škol
proběhly v našem kraji pouze v okresních kolech,
protože kola krajská a celostátní byla z důvodu
mimořádné situace zrušena. Naši mladí muzikanti předvedli ve svých věkových kategoriích výborné výkony a zaslouženě vybojovali přední místa v jednotlivých soutěžích.

Zprávičky z domečku pro děti
Červen je pro školy a školská zařízení signálem, že se blíží letní prázdniny, červen je také
měsícem, kdy obvykle naše zařízení ukončuje
práci svých zájmových kroužků, ale letošní červen je pro nás tak trochu jiný.
Nejprve bychom rády poděkovaly všem, kteří
vnímali situaci, jež nastala, že také naše organizace DDM Slavičín musela být nuceně uzavřena,
stejně jako ostatní, neočekávaným stavem v důsledku COVID-19.
Dne 25. května jsme se všichni konečně dočkali dne, kdy mohly opět do našeho domečku přijít děti. Na děti v domečku čekalo spoustu překvapení např. ulička mezi delfíny a tematické klubovny. Za přísných hygienických podmínek se většina zájmových kroužků opět rozjela, ale bohužel některé sportovní musely zůstat
uzavřeny. Dne 19. června – bude provoz zájmových kroužků ukončen. To je chvíle, kdy je zcela na místě poděkovat všem našim vedoucím,
externím pracovníkům za to, co pro Dům dětí
a mládeže v tomto školním roce udělali. Věřte,
že si této práce nesmírně vážíme.
Velké poděkování patří také interním pracovnicím zařízení. Pracují ve školském zařízení, které ne vždy, po pracovní stránce, končí pátkem,
ale mnohokrát je třeba posunout pracovní povinnosti i mimo pracovní týden, což platí v podstatě po celý kalendářní rok, a to včetně hlav-

ních letních prázdnin. Tak jako výše zmínění externí pracovníci, mají i interní pracovnice moji
obrovskou úctu za to, co pro zařízení a pro děti
dělají.
Voláte a píšete nám, že nepožadujete vrácení ﬁnanční částky za kroužky a rádi naši organizaci takto podpoříte. Děkujeme za vaši podporu
a pozitivní přístup. Velmi si toho vážíme a peníze
použijeme pro blaho dětí. Všem, kteří se na nás
obrátili s žádostí o vratku za neodučené hodiny
v zájmových kroužcích, vyhovíme.
Prosíme o doručení žádosti o vratku písemně
do DDM Slavičín nebo na e-mail info@ddmslavicin.cz do 30. 6. 2020 s uvedením jména a příjmení účastníka, číslem účtu a rozpisem kroužků. Vratky žadatelům pošleme na účet během
měsíce červenec 2020.
Během června mají rodiče ještě poslední
možnost přihlásit své děti na tábory pořádané
našim zařízením.
27. 6. – 4. 7. Pobytový tábor Letní olympijské hry 2020 RETASO
7. – 10. 7. Příměstský tábor Hravé ruce
7. – 10. 7. Příměstský tábor v Loučce Putování za písničkou
13. – 17. 7. Příměstský tábor Mišmaš
20. - 24. 7. Příměstský tábor pro MŠ Šmoulí dobrodružství
20. - 24. 7. Příměstský tábor Hejbni kostrou

Těmto žákům a jejich učitelům děkujeme
za přípravu hudebního programu, k pěknému
umístění srdečně blahopřejeme a věříme, že jim
úspěch prohloubí radost z poznávání krásného
světa hudby.
Gratulujeme také p. uč. Haně Durďákové, které porota udělila ocenění za vynikající pedagogickou práci.
Umístění:
hra na housle – 24. 2. 2020, ZUŠ Malenovice
 Sabina Podhajská, II. kategorie – 2. místo
tř. uč. H. Petrů, korepetice H. Durďáková
hra na klavír – tř. uč. H. Durďáková 27. a 28. 2.
2020, ZUŠ Napajedla
 Barbora Kozubíková, II. kategorie – 1. místo
s postupem
 Terezie Kozubíková, V. kategorie – 1. místo
s postupem
 Jakub Šmotek, VII. kategorie – 1. místo s postupem

Zápis do ZUŠ
pro hudební a výtvarný obor se koná ve dvou
dnech:
v úterý 9. 6. od 18.00 – 19.30 hodin
 ve čtvrtek 12. 6. od 15.30 – 17. 00 hodin
talentová zkouška v hudebním oboru:
ověření hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu), sociální zralost
předpoklady pro studium výtvarného
oboru:
výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, 2 – 3
domácí práce vítány, sociální zralost
Zájemci hlaste se v těchto termínech v ředitelně ZUŠ.
vedení ZUŠ Slavičín

 27. – 31. 7. Příměstský tábor pro MŠ Z po-

hádky do pohádky
 27. – 31. 7. Příměstský tábor Filmy a povídky
 3. – 7. 8. Příměstský tábor Čarodějnický
 3. – 7. 8. Příměstský tábor v Loučce Poznáváme přírodu
 10. – 14. 8. Příměstský tábor Harry Potter
– Ohnivý pohár
 17. – 21. 8. Příměstský tábor Cestovatelský
Info: přihlášky – https://ddmslavicin.iddm.
cz, Facebook DDM. Platby přijímáme do 20. 6.
2020, tel.: 577 341 921, 604 155 312.
19. 6. 2020 – ukončuje DDM provoz zájmových kroužků dětí. Přejeme všem, kteří naše nabídky využili, aby byli na našich akcích spokojeni. A úplně na konec přejeme dětem i dospělákům ať si užijí dovolenou a těšíme se s Vámi
na setkání v novém školním roce 2020/2021.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

V rámci Kurzů funkčního tréninku, které probíhají na DDM Slavičín, můžete využít
možnosti přístrojové analýzy složení Vašeho
těla a následně nastartovat správnou strategii získání svalů a ztrátu tuku.
Vážení probíhá v DDM Slavičín, nutná rezervace. Cena vážení a konzultace 200 Kč.
Kontaktní osoba Pavla Jonášková, více informací na tel. čísle: +420 720 100 601.
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VZPOMÍNÁME

Dne 8. června 2020 si připomeneme
1. výročí úmrtí pana
ing. Václava NÁPLAVY. S láskou a úctou
vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 19. června 2020 uplyne 5 let od úmrtí
pana Milana MALANÍKA. S láskou a úctou
vzpomínají maminka, děti, družka
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 12. května 2020
jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí pana
Svatopluka KOBĚRSKÉHO. V červnu
si připomeneme úmrtí jeho otce,
pana Karla KOBĚRSKÉHO, oba z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 23. června 2020 by se dožila
naše dcera Jitka PTÁČKOVÁ věku 45 let.
S láskou vzpomínají rodiče.

Dne 12. června 2020 uplyne 15 let
od úmrtí naší maminky, paní
Anny PEŠKOVÉ z Nevšové. Za tichou
vzpomínku děkují dcera a syn, vnuci
a pravnuci. Nikdy nezapomeneme.

Dne 11. června 2020 si připomeneme
1. výročí úmrtí pana Bedřicha ŠEVČÍKA.
Stále vzpomíná rodina Ševčíkova.

Dne 29. června 2020 vzpomeneme
smutné 20. výročí úmrtí paní
Milady ZOLLEROVÉ. S láskou a úctou
vzpomínají synové Karel a Jiří s rodinami.

Dne 10. května 2020
by se dožila 100 let paní
Milada BOROVÁ. Za vzpomínku
děkuje za celou rodinu syn Karel.

Dne 24. června 2020 by se dožila 60 let
(avšak nebylo jí to dopřáno) vzácná žena,
paní Marie URBÁNKOVÁ. Za tichou
vzpomínku děkuje manžel s rodinou.
Dne 3. června 2020 vzpomeneme
25. výročí úmrtí pana Zdeňka MATYSE
ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují manželka
Božena, dcera Marcela a syn Ivan
s rodinami.

Dne 16. června 2020 si připomeneme
10. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá a milovaná manželka, maminka a babička, paní Jarmila MAZÚROVÁ
ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají
manžel Štefan a dcery Jana,
Jitka a Lenka s rodinami.

MUDr. Markéta Manová
informuje
Vážení pacienti, stran nařízení vlády
a další epidemiologické situace, prosíme u neakutních stavů se nadále objednávat telefonicky. Snažíme
se tak zajistit plynulý chod v čekárně
a zmenšit riziko nákazy na minimum.
Letní dovolená bude v termínu:
1. - 3. 7. 2020
24. - 28. 8. 2020
Zastupovat nás bude u akutních
stavů MUDr. Petr Zemčík
Prosím však o včasné předepsání
pravidelné medikace, lístků na peníze, pravidelných prohlídek apod.
Děkujeme za pochopení.
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Dne 6. června 2020 by se dožil 70 let
pan Miloslav VALENTA.
Na jeho nezapomenutelný humor
a vstřícnou povahu s láskou
vzpomínají manželka,
synové Milan, Zbyněk a Ivan s rodinami
a bratr Zdenek s rodinou. Kdo jste ho měli
rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 1. června 2020 by se dožila 80 let
paní Miloslava TRYBUSOVÁ z Bohuslavic
nad Vláří. S láskou a úctou vzpomínají
dcera Miloslava a švagr Ladislav
s rodinami.

Dne 30. června 2020
uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Jaroslav CHARVÁT.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Marie, synové Jaroslav a Radek a dcera
Libuše s rodinami.

Dne 3. června 2020
si připomeneme
15. smutné výročí úmrtí paní
Jany KŘÍŽOVÉ ze Šanova.
S láskou a úctou vzpomíná dcera
Jana s rodinou a sestra Pavla s rodinou.

Děkujeme touto cestou lékařům, celému
zdravotnímu personálu a praktické lékařce MUDr. Radmile Pinďákové za jejich péči
v posledních těžkých dnech paní Jiřiny Gorecké. Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Goreckých.
Rád bych touto cestou poděkoval Městské
nemocnice Slavičín za velkou péči, kterou
mi věnovali při mém dvouměsíčním pobytu
v jejich zařízení. Všechen personál, se kterým jsem měl tu čest se setkat, se choval
velmi lidsky s maximální vstřícností a současně profesionálně. Ještě jednou děkuji a přeji mnoho úspěchů v péči o pacienty a spokojenosti v práci. Bohumil Münster

Společenská kronika
NAROZENÍ – BŘEZEN
Tomáš Fojtů a Simona Tenglová – dcera Sandra
NAROZENÍ – DUBEN
Petr a Marie Málkovi – dcera Adéla
Radim a Aneta Zelískovi – syn Vítek
Filip a Lucie Staňkovi – dcera Tamara
Radek a Veronika Žákovi – dcera Rozálie
Libor a Monika Vojkůvkovi – dcera Manel
Petr Souček a Jana Kopečná – dcera Aneta
Michal Vaškůj a Hana Ponížilová – syn Ondřej
Antonín a Radka Liškovi – dcera Gita
ÚMRTÍ
3. 4. 2020
4. 4. 2020
8. 4. 2020
18. 4. 2020
23. 4. 2020

Jiří Frait, 64 let, Divnice
Blažena Adámková,
99 let, Petrůvka
Marie Malíková,
94 let, Slavičín
Pavel Žallman,
52 let, Slavičín
Ludmila Šmerdová,
92 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním
a zveřejněním osobních údajů na základě zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Městská knihovna v době pandemie
Plošné rozšíření koronaviru zastavilo čas vyhlášením nouzového stavu dne 12. března 2020
ve většině odvětví v ČR, kulturu a knihovnictví nevyjímaje. Všechny instituce, včetně naší městské
knihovny, tak musely uzavřít své brány z nařízení vlády v podstatě ze dne na den. Ač by tato situace mohla být pro mnohé pracovníky důvodem
k radosti kvůli poklidu na práci, která nebyla tzv.
na pořadu dne, v naší knihovně bylo bohužel nutné učinit mnoho neradostných rozhodnutí. Ta se
dotkla všech spolkových aktivit, provozu Virtuální Univerzity třetího věku a zejména našich čtenářů, kteří zůstali bez své nezbytné duševní stravy. Zkrátka přišli i návštěvníci vzdělávacích a kulturních akcí, kteří vyhlíželi pořady s novými či už
známými osobnostmi, naplánovanými až do konce prvního pololetí roku 2020. Došlo tedy k rušení mnoha aktivit, k přesunům některých akcí
na podzim, případně na dobu neurčitou.
Přímo hamletovskou otázkou se stala problematika půjčování knih v éře nouzového stavu.
Zpočátku jsme polemizovali s myšlenkou, zda
dopřát četbu aspoň těm, kdo se nestihli zásobit v předstihu. Na pomyslné misky vah bylo třeba položit dvě možnosti – buď porušení vládou
stanovených opatření a realizovat „ilegální“ zápůjčky formou dovozu ke čtenářům nebo se držet státem určených nařízení. Z Útvaru regionálních služeb v Krajské knihovně Zlín jsme nakonec obdrželi doporučení nenahrávat riziku přenosu nákazy, které by mohlo z tohoto rebelského počinu vzejít, zejména vzhledem k vysokému
ohrožení seniorské populace. Zvolili jsme proto
raději cestu, jejímž cílem bylo věnovat se údržbě,
očistě a také kompletní revizi našeho knižního
fondu, čítajícího bezmála 44 tis. svazků. Na vysvětlenou, tato činnost spočívá v kontrole každého svazku v tzv. revizním modulu knihovnického software.
Mimo tento plán proběhla dezinfekce a karanténa svazků vrácených ještě před uzavřením
knihovny a velká vyřazovací akce opotřebovaných a zastaralých svazků z písemných a elektronických evidencí. Knihovnu jsme přitom neopomněli připravovat k návratu do starých kolejí objednávkami, nákupem a zpracováním aktu-

álních knižních novinek, jež měly být příjemným
bonusem pro milovníky četby v den D – Den obnovení provozu knihovny.
Snad nejlépe vystihují toto období slova textu známého interpreta – „čas letí jako bláznivý“.
Uprostřed revize fondu, mezi haldami titulů určených k opravám a k jejich další aktualizaci, přišel jako blesk z čistého nebe nový vládní návrh.
Z něj vyplynula možnost otevření všech knihoven
už od 27. dubna z původně navrhovaného termínu 25. května či až 8. června. Po zveřejnění této
informace u nás nastaly ostré knihovnické manévry, za nichž bylo nutné učinit další nelehká
rozhodnutí. Týkala se obnovení provozu, zajištění povinné karantény na vrácené svazky a nastolení mimořádných opatření. Další otazník vyvstal
při rozhodování, jestli v revizních činnostech pokračovat za plného provozu nebo je z větší části vykonat raději v uzavřené knihovně bez zbytečného chaosu. Vzhledem ke skokovému otevření
knihoven jsme navíc nebyli dostatečně zásobeni
povinnou dezinfekcí ani dalšími nutnými ochrannými pomůckami.
Nakonec jsme dospěli k závěru řešit tuto situaci s rozmyslem, většinově dokončit rozdělanou
práci a zahájení půjčovního procesu pečlivě přichystat. Potřebné prostředky na ochranu zdraví
našich klientů nám z velké části zajistilo vedení města v čele se starostou Tomášem Chmelou
a paní místostarostkou Monikou Hubíkovou, jimž
náleží velký dík za pohotovou reakci a pomoc
v tomto směru.
Vyřešili jsme také dilema, jak docílit, aby kniha přece jen k našim strádajícím milovníkům četby doputovala. Od 28. dubna jsme zahájili prozatímní půjčovní režim způsobem vyskladňování tzv. knižních balíčků na objednávku přes telefon či email. Zároveň se podařilo dokončit revizi převážné části fondu a provést generální úklid
všech prostor. Nutno podotknout, že „balíčkování“ se setkalo s nebývalým zájmem a na základě
požadavků našich klientů jim bylo tímto způsobem vyskladněno 200 – 300 titulů denně.
Od 11. května pak už byla městská knihovna
plně připravena vyhovět všem čtenářským potřebám v takřka běžných provozních hodinách. Toto

datum zůstane navždy zapsáno v našich vzpomínkách coby poněkud zvláštní restart slavičínského knihovnictví a také jako poměrně náročný test odolnosti v době neustálých, téměř „aprílových“ změn.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za trpělivost a stálou přízeň všem našim čtenářům, návštěvníkům a členům spolků, které tímto zveme
do našeho kniho – obýváku za literaturou, za pozvolným obnovením všech aktivit i ke vzájemnému setkávání, na které se budeme pod střechou
knihovny těšit spolu s vámi.
Mgr. Gabriela Klabačková
Pondělí 1. 6. – 30. 6.
Vojtěch Malík: Krajinou domova
Výstava fotograﬁí s tematikou slavičínských zátiší a okolní krajiny v galerii knihovny. K vidění bude v půjčovní době nebo po domluvě na telefonu.
Připravujeme na srpen
Městská knihovna obnovuje od úterý 4. srpna 2020 pokračování kurzů Trénování paměti
a mozku pro seniory! Lekce jsou určeny pro stávající přihlášené účastníky – začátečníky a pokročilé.
Lekce povede Mgr. Marta Fojtíková, akreditovaná lektorka 3. stupně z České společnosti pro
trénování paměti a mozkového joggingu. Tématem budou tradičně rozmanité metody tréninku,
možnost vyzkoušení paměťových pomůcek a inspirativní poradenství, jak pracovat se svou pamětí.
Místo konání: Sokolovna, vstup zdarma.
Těšíme se na váš návrat k této zábavně vzdělávací činnosti!
Rozpis paměťových lekcí v srpnu, probíhajících
každé úterý:
úterý: 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8., 1. 9.
Časový harmonogram:
Lekce pro pokročilé: 9.00 – 10.30 hodin
Lekce pro začátečníky: 10.45 – 12.15 hodin
Stávající účastníky prosíme o nahlášení
účasti (neúčasti) na kurzech předem, emailem
nebo telefonicky. Konání paměťových lekcí se
bude odvíjet od aktuálního vývoje situace související s pandemií covid-19.

Novinky v Rodinném a mateřském centru
Pomaličku se vracíme opět do běžného provozu. Během zavřeného centra jsme ale nazaháleli a udělali jsme generální úklid herny a skladu.
Tam nám vyrostl krásný velký dřevěný regál až
po strop, do kterého se nám vleze opravdu hodně věcí, které využíváme v herně, na akcích a táborech. Tento regál nám zdarma postavil pan
František Goňa st. z Rokytnice. Děkujeme.
A jsme velice rádi, že nakonec i o letošních
prázdninách můžeme rodičům nabídnout příměstské tábory, i když to z počátku vypadalo, že
nebudou.
V době, kdy budou uzavřené školky, máme
ve Slavičíně naplánované příměstské tábory pro
předškoláky od 3-6 let. S táborem do země pohádek a s Krtečkem za pokladem.
Letošní novinkou bude i fotograﬁcký příměstský tábor v Nevšové a také sportovně-taneční tá-

bor. Ještě máme v řešení jeden tábor, ale v době
psaní tohoto článku, ještě nemáme přesný termín.
Taky už začala naše Miniškolička (dopolední
program pro děti bez rodičů od 2 let).
Novinkou je taky to, že máme od dubna
k dispozici i další místnost, která bude sloužit
jako multifunkční prostor k přednáškám, besedám, kurzům pro rodiče (děti budou mít během
těchto aktivit zajištěné hlídání v herně a rodiče se můžou věnovat sami sobě), ale také tam
budou mít i děti svoje aktivity. V červnu začínají
i předporodní kurzy.
Přehled aktuálního programu a všechny příměstské tábory najdete na webových stránkách www.mc.slavicin.org a na naší nástěnce
u Sokolovny a na poliklinice v přízemí.
Mgr. Simona Goňová, ředitelka
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Nevšovská kaple vznikala v neklidné poválečné době
První kaplička v Nevšové se začala stavět okolo roku 1888, a to v místě, kde odedávna stával
dřevěný kříž, který byl generacemi stále obnovován. Stavbu začal místní Josef Pitka a vypomáhali mu nejen spoluobčané, ale i přespolní. V srpnu roku 1888 byla kaplička vysvěcena a zasvěcena byla Panně Marii. Později k ní byla přistavěna předsíňka a také šestimetrová kopulovitá věž.
Už v době po první světové válce začali místní uvažovat o stavbě větší kaple na jiném místě,
kde by se mohly konat i bohoslužby. Plány však
překazila druhá světová válka, ale bezprostředně po jejím skončení myšlenka stavby nové kaple znovu ožila. V srpnu 1945 byl zvolen přípravný výbor Jednoty sv. Josefa, z něhož později vznikl spolek pro stavbu kaple. Na jednáních spolku
se zvažovaly různé pozemky vhodné pro stavbu
kaple, ale po roce 1948 nastala doba, která těmto aktivitám nepřála.
Přesto byla v roce 1949 zbourána stará kaple a na jejím místě se začala budovat nová a prostornější. Stavbu provázely různé potíže, ať už to
byl nedostatek stavebního materiálu, problémy
spojené s měnovou reformou nebo udání, že se
staví bez povolení. Přes všechna tato úskalí byly
práce dokončeny roku 1954 a dne 22. srpna té-

hož roku byla kaple vysvěcena. Hodnota stavby
i s úpravou okolí činila přes 500 000 Kčs.
Duchovní správce slavičínské farnosti P. Ignác Flíbor zajistil do kaple oltář a díky panu faráři byla kaple později vybavena zvonem a křížovou cestou. P. Flíbor ještě do kaple věnoval harmonium.
Vysvěcení kaple dne 22. srpna 1954 proběhlo
ve slavnostním duchu. Za horkého a slunečného
počasí věřící zaplnili okolí kaple i silnici. Dle odhadu se akce zúčastní na 1 500 věřících. Kaple byla zasvěcena Panně Marii Svatohostýnské.
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byly v kapli prováděny dílčí opravy a úpravy. V roce 1972 se začala kaple vytápět kamny na tuhá paliva a v polovině osmdesátých let byly vyměněny lustry a obnovena křížová cesta.
V roce 1984 se zbortila opěrná zeď od silnice, což si vyžádalo neodkladnou opravu. Práce
byly prováděny brigádnicky pod vedením pana
Ing. Antonína Nováka.
Na počátku devadesátých let bylo rekonstruováno schodiště před kaplí. Původní schodiště
bylo velmi strmé a při dešti či náledí hrozilo velké
nebezpečí úrazu.
Větší sérii oprav znamenalo pro kapli i blížící se 50. výročí od vysvěcení. V roce 2002 byla
provedena elektroinstalace, zprovoznění topidla

a také byly vyrobeny a osazeny nová okna a hlavní dveře. V kapli bylo také instalováno ozvučení
a proběhly další práce nejen v interiéru, ale také
na exteriéru kaple.
Větší rekonstrukcí prošla kaple v roce 2015,
kdy byla vyměněna střešní krytina a kopule, pozlacen kříž na kopuli, natřena fasáda a okna
a opraveno vstupní schodiště.
Boží muka a křížová cesta – místo k modlitbě
i k tichému rozjímání
V září 2016 byla posvěcena nová boží muka
nad Nevšovou v blízkosti cyklostezky spojující
Slavičín s Luhačovicemi. Nedaleko božích muk
byla vysazena lípa a putující vybízí k odpočinku i lavička. Malebný výhled na nevšovské údolí
i udržované okolí dělá z tohoto místa příjemný cíl
kratších vycházek po okolí Slavičína.
V březnu 2019 byla požehnána dřevěná křížová cesta vedoucí podél staré silnice do Nevšové,
která v současnosti slouží jako cyklostezka. Autorem všech čtrnácti zastavení je řezbář Martin
Cigánek z Valašských Klobouk. Zbudována byla
díky ﬁnančním darům, jména konkrétních dárců
jsou vepsána na zadní straně jednotlivých zastavení.
Zpracovala Jitka Pfeiferová (zdroj: Pavel Hrbáček – Historie náboženství v Nevšové, Nevšová
2019)

Využijte možnosti pronájmu Kulturního domu nebo
Domu spolků v Nevšové pro vaše soukromé i firemní akce
Volné termíny, fotograﬁe vnitřních prostor
a veškeré informace k pronájmu naleznete na stránkách www.nevsova.eu (v záložce
„obecní budovy“).
Rezervovat termín lze pomocí emailu
obecnevsová@gmail.com. Uveďte požadovaný termín a vaše jméno. Vyčkejte na zpětné
potvrzení rezervace. Rezervaci lze provést i telefonicky na čísle +420 605 378 994 (paní
Jana Drgová – správce).
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MiomoveRUN se uskuteční 13. června
Po odložení květnového závodu Slavičínský miomoveRUN hlásí pořadatelé
dobrou zprávu: „Závod bude. Uskuteční se 13. června,““ ujistila Barbora Malaníková z pořadatelského týmu miomove (na přání společnosti a v souladu s jejich korporátní identitou psáno s malým
m, pozn. red.).
Všechno je pro pořadatele i závodníky
na poslední chvíli, v náhradním termínu
a s určitými omezeními. „Věříme však, že
to zvládneme jak my, tak i běžci,““ doplnila Malaníková. Počátkem května se začaly v ČR uvolňovat restrikce související
s koronavirem a po dohodě se zástupci
organizace Běhy Zlín, kteří závodu zajištují profesionální časomíru, se pořadatelé rozhodli, že běžecké závody ve Slavičíně proběhnou ještě letos, a to co nejdřív.
Organizace bude obnášet dodržování mimořádných hygienických opatření, ale už nic nebrání závody zorganizovat. „V zásadě půjde o to pohyb v zázemí
omezit na nejkratší možnou dobu, tedy
ceremonie vyhlašování vítězů nebudou
najednou po skončení všech tří závodů
(5, 10 a 20 km), ale vyhlásíme nejrychlejší běžce hned po doběhu prvních závodníků po každém závodu zvlášť,““ vysvětlila pořadatelka.
Registrace bude možná pouze online nejpozději do 11. června, startovat
se bude ve třech vlnách a maximálně
po 100 lidech, což je stejné, jako u předchozích ročníků. „Při startu by závodníci
měli mít roušky, které si po startu sundají a poběží bez nich – ideální je mít pro
tuto příležitost šátek, který si poté nechají na krku nebo hlavě jako čelenku,““ řekla Malaníková.
Mění se také místo zázemí, vzhledem k tomu, že se aktuálně nesmí používat společné sprchy a WC, bude start
a cíl umístěn v prostoru Zámeckého parku před kuželnou. Bude také třeba, aby
každý závodník dodal podepsané prohlášení, že je zdráv, nepatří do rizikové sku-

piny a závod absolvuje na vlastní zodpovědnost. „Budeme se snažit minimalizovat těsné shlukování lidí, k čemuž je prostor parku ideální. Pro běžce už máme
vyrobené krásné medaile, plánujeme
další dárky a můžou se těšit na hudební
doprovod oblíbeného moderátora Aleše
Ptáčka, občerstvení na místě i podél trasy bude zajištěno a snažíme se také připravit zajímavé ceny pro vítěze,““ popsala
pořadatelka z miomove.
Doplnila, že pro pořadatelskou ﬁrmu
bylo velmi důležité, aby se závodem souhlasilo také vedení města, což bylo v případě Slavičína přijato velmi pozitivně.
„Za to městu chceme poděkovat – velice
si vážíme takového vstřícného přístupu.
Máme taky radost ze zájmu běžců a závodníků, kterým podobné akce nyní chybí, a věříme, že se nás sejde dost na to,
abychom zvládli závody zaﬁnancovat,“
uzavřela Barbora Malaníková.
Další informace o závodu samotném
naleznete na webu miomove.com, na jejich facebookové stránce, a v případě dotazů se lze zeptat na emailu miomoverun@miomove.com.
(šim)

Fit programy pro seniory

Zveme Vás na tradiční:

Plánované termíny (možnost změny dle aktuální situace):
1. turnus: 3. 8. – 7. 8. 2020 ● 2. turnus: 24. 8. – 28. 8. 2020
Pondělí až pátek 8 – 14 hodin v Nadaci Jana Pivečky
a v zahradě – ZDARMA
Přednášky: Trénování paměti a pozornosti, Nebezpečí na prodejních
akcích, Zdravé potraviny, Jak sestavit svůj denní režim
Fit programy: Balanční míče, Ranní jóga, Cvičení na židlích,
Rytmický tanec, pétanque, šipky, kuželky
Projekt je spoluﬁnancován Sociálním fondem Zlínského kraje

Prodej dámských
plavek

Letní příměstský tábor – Legohrátky
10. – 14. 8. 2020, 8 – 15 hodin
Pro děti od 4 do 8 let ● Cena: 1 000 Kč (v ceně svačiny, teplé obědy, odměny, pitný režim výtvarný a učební materiál, lektorský dozor);
Kontakt: VSKS při Nadaci Jana Pivečky,
Horní náměstí 111, Slavičín,
tel.: 739 095 315, nadace@pivecka.cz

Sobota 27. 6. 2020
9.00 – 12.30 hodin
Slavičín – sportovní hala
- velký výběr druhů a dezénů, ceny
390 – 790 Kč, také pánské plavky
POZOR! - úpravy plavek na počkání – ZDARMA!
Návrhy a výroba:
fa BALCAROVÁ, 739 24 Krmelín 541,
tel: 604 645 122
Plavky si můžete prohlédnout na:
www.ﬂer.cz/plavky-marlene
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jování jejich uživatelů. Komplikovaný proces sběru informací, formulace zadání a zpracování návrhu se pak odráží v trvanlivosti funkčního uspořádání prostorů. Návrh respektující ony nesnadno uchopitelné pobytové hodnoty je pak jedním
ze základních kamenů úspěšného, tedy hojně
užívaného veřejného prostoru, který není potřeba přestavovat.
Až tedy půjdete kolem plácku před lávkou, budete chvilku postávat na Horním náměstí nebo
se procházet okolo zanedbaného zákoutí někde
poblíž náměstí Mezi Šenky, zkuste se zamyslet
nad tím, k jakým, mnohdy rozličným aktivitám by
právě tento, třeba i malý prostor mohl být vhodný. Proberte své nápady se sousedy nebo v rodině a přijdete-li na něco skvělého, nezapomeňte
se podělit. Nasloucháme.
Ing. arch. Karel Humpola

Slavičín: vize a plán. Výstava ukázala, jak vidí
místní architekti možnosti rozvoje Slavičína
11. března byla na radnici v tichosti a téměř bez
účasti veřejnosti zahájena výstava několika starších studentských prací, jejichž předmětem byly
ideové návrhy úprav veřejných prostor Slavičína.
Studentské práce zabývající se uspořádáním
veřejného prostoru mnohdy řeší společensky
opomíjená nebo technicky komplikovaná zadání, pro které neexistuje jednoznačně správné řešení nebo nad jejich řešením nepanuje obecná
shoda. I proto mohou vyvolávat kontroverze. Často jsou kritizovány jako příliš vizionářské, nerealizovatelné, nákladné a neúčelné. Smyslem studentských prací v architektuře a urbanismu není
najít nejjednodušeji realizovatelné řešení, ale to
nejvhodnější.
Společným rysem vystavených prací je důraz
na rozmanitost využití prostoru a na zvýšení pobytových kvalit prostředí, aby již samo prostředí
lákalo k zastavení, aby pobyt v něm byl příjemný.
Nejedná se sice o návrhy, podle kterých by úpravy měly být realizovány, přesto jsou velmi cenným
a kvalitním příspěvkem do diskuze nad budoucností veřejného prostoru našeho města – prostoru užívaného námi všemi.
Vystavující autoři
Ing. arch. Veronika Papežová se ve své práci z roku 2006 věnovala zámeckému parku.
Ve svém velmi realistickém projektu poukázala na další možnosti v rozvíjení sítě pěších
stezek, poukázala na možnost zapojení uměleckých děl do prostoru parku a zabývala se
také stavbami, které se v parku nacházejí –
altánem a kuželnou.
Ing. MgA. Zdeněk Kutra se ve své práci
z roku 2008 zamýšlel nad podobou a využitím Horního náměstí. Na tento projekt navázal v roce 2010 akademickou studií, ve které řešil nejbližší okolí radnice i podobu radnice samotné.

Často bývá smyslem studentské práce „pouze“ vzbuzení zájmu o opomíjené místo, vyvolání diskuze nad budoucím osudem ulice, nezastavěné proluky nebo zanedbaného plácku. To
je zvlášť důležité v posledních dekádách, kdy
se úpravy veřejného prostoru omezovaly především na objektivní, dílčí dopravně-technické zásahy (zkapacitnění křižovatek, bezpečnost přechodů, výstavba parkovacích stání, bezbariérové úpravy apod.). Je to logické, neboť v posledních desetiletích došlo k výraznému nárůstu individuální automobilové dopravy. Nejen naše sídliště jsou dnes zahlcena parkujícími vozy. Nesmíme ale opomíjet ani subjektivní, těžce měřitelné
pobytové vlastnosti veřejných prostranství.
V současné době se pozornost odborné veřejnosti obrací zpět od ryze dopravně-technických
zásahů ke komplexnímu řešení zohledňujícímu
rozmanité potřeby různých uživatelů v různých
situacích – od každodenního pěšího pohybu, vyjížďky s kočárkem, chvilkového spočinutí, pozorování okolí, hry dětí nebo rozhovory se sousedy
až po společenské události, oslavy, manifestace,
trhy. Vznikají manuály pro navrhování veřejných
prostranství i metodiky jejich hodnocení a zapoIng. arch. Martin Tománekk se v rámci několika
svých studentských prací také zaměřil na střed
Slavičína. Představil ideovou urbanistickou studii řídce zastavěného prostoru v centru města
podél ulice Osvobození z roku 2006, a to od náměstí Mezi Šenky až po budovu Orlovny.
Ing. arch. Karel Humpola se v roce 2015 podrobně zabýval náměstím Mezi Šenky, návazností na další prostory města a dopravním řešením celého prostoru. V této ideově urbanistické práci naznačuje i funkční a hmotové řešení nově navrhovaných budov.
Výstava Slavičín: vize a plán je volně přístupná
v prvním patře slavičínské radnice po celý červen v úředních hodinách, vstup je volný.

Spolek Zvonek Vás zve na přednášku
Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard – VANDRÁCI VAGAMUNDOS – tři měsíce vandrovali po střední Americe.
Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili
do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak
i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou
Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se kamerami, foťáky a dronem.
Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané. Vandráci Pavel Liška
a Honza Révai, kteří se svými besedami projeli křížem krážem celou naši republiku, na jedné ze svých posledních přednášek a navíc
pod širým nebem představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko-zábavného pořadu
na Prima COOL. Dozvíte se také něco o přípravách nové cesty, na kterou se vydají v říjnu 2020. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.
Předprodej: Městské infocentrum Slavičín.
Cena: 280 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě.
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