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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané, ani jsme se
nestačili pořádně otočit a už jsme
v roce 2020. Nový rok se nám už naplno rozběhl a můžeme přemýšlet
em
mýšlet
let nad
novými nápady a realizacemi.
mi.
m
Nejprve ještě ohlédnutí.
tíí. Před vánočními svátky se nám podařilo
odařilo odo
stranit vrak vozidla z potštátské
ttátské Lesní ulice. Chtěla bych vám
m sdělit, že
tuto záležitost jsme řešili o
od měsíce
září 2019. Každý tento proces
occes je veliveli
ce zdlouhavý a legislativa státu nám
neumožňuje rychlé řešeníí problému
s odstavenými vraky vozidel.l. Rozumím
tomu, že všichni kolemjdoucí
ou
ucí vnímáte otlučené vozidlo, s vypuštěnými
ypuštěnými
pneumatikami, se kterým evidentně
dlouho nikdo nevyjel… alee i takovéto
vozidlo je něčím majetkem a nelze ho
jen tak odvézt na vrakoviště.
ěě. Vše musí
být podle zákona, aby vozidlo
idlo mohlo
být po ekologické likvidaci odhlášeno
z evidence motorových vozidel.
ziid
del.
Dalším stále diskutovaným
ým
m problémem je svoz komunálního
o odpadu.
Finanční náklady na svoz odpadu
paaadu jsou
stále vyšší, stejně tak stoupá i cena
skládkovného. Samozřejmě se bráníb
br
me stálému navyšování ceny za svo
svoz
sv
komunálního odpadu na každého jeddnotlivého občana našeho města, ale
pro srovnání: za rok 2018 firma vyvezla celkem 304,72 tuny komunálního

odpadu, za který jsme zaplatili částku
628.011,- Kč; za rok 2019 už bylo vyvezeno celkem 317,97 tun komunálního
odpadu a to za částku 708.654,- Kč. A to
jsou jen částky za komunální odpad. Za
dopravné zaplatíme dalších 223.000,Kč a další náklady máme s velkoobjemovým odpadem – 5/2019 jsme
zaplatili 127.852,- Kč; 10/2019 potom
142.357,50 Kč. Vzhledem k těmto všem
číslům jsme udělali mezi občany nana
šich místních částí průzkum, kdy jsme
zjistili, že v zimním období sice občané využívají každotýdenního vývozu,
ale není to nutné – buď nechají vyvézt
poloprázdné popelnice, nebo i v zimním období dávají popelnici k vývozu
jednou za dva týdny
týdny. Vzhledem k těmtěm
to zjištěním v roce 2021 bude po celý
rok probíhat svoz komunálního odparu
v intervalu 1x za 14 dní. Opatření nepovede ke zlevnění poplatku, ani množství vyvezeného odpadu se nebude asi
příliš lišit, ale rozhodně ušetříme na dopravném. Pokud někdo z občanů potřebuje více nádob, lze je zakoupit i na
městském úřadě.
Tímto Vás také žádám o třídění
odpadu. V místních částech jsou kontejnery na papír, sklo, textil a také na
olej používaný pro přípravu pokrmů.
o
yuží
yužít
užít lze ještě
eště i nabídku cca 30 komVyužít
rů
ů na bioodpad.
b
bio
postérů

MěÚ informuje

Upozornění
Přihlášení novorozenců k trvalému pobytu není zákonem stanovená povinnost
zákonného zástupce, ale i přesto, žádáme
zákonné zástupce (rodiče) aby se nezapomínali dostavit na MěÚ – evidenci obyvatel,
k podpisu přihlašovacího lístku a uhrazení
poplatků za svoz komunálního odpadu.
APP
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Ve zpravodaji je dále zveřejněn
plán na svoz plastů. Došlo ke změně oproti minulému roku, takže svoz
plastů letos nebude
ne
pravidelně poslední svoz v m
měsíci. Věnujte tomuto
pozornost, ať see nám na veřejném prostranství neshro
o
neshromažďují
plasty mimo
termín svozu.
Velká část na
a
našich
životů se točí kolem odpadů a ú
úklidu. Byla bych ráda,
kdybychom své okolí udržovali všichni
v čistotě a všem
m nám záleželo na místě, kde žijeme.
Poslední den
dee v roce již tradičně
patří fotbalové
m klání - Silvestrovfotbalovému
skému mači. N
Nebylo tomu jinak ani
v roce 2019. Počasí
Počč přálo a fotbal bavil.
Všichni, co přišl
Všichni
přišli, měli skvělou náladu.
Děkujeme pořadatelům,
pořaa
kteří výtěžek z akce ve vvýši 7.500,- Kč darovali
na Dětský maškarní
maškk
karneval, který se
bude konat 15. března 2020.
Nový rok začal
zaač a je tu sezóna plesů.
V lednu jsme měli možnost se pobavit na Školním
ím plese, který měl velmi
pěknou účast.
účaas Já bych Vás tímto ráda
pozvala na 28. společenský ples Města
Potštát,
t,, kkterý se bude konat 21. února
2020
0o
od 20.00 h v sále zámku. Pojďme
see setkat
sse
a pobavit se!
Kateřina Klabačková,
místostarostka
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se zobrazí žluté pole s nápisem „Přidat Obec“, po kliknutí
na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce,
které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na
tom, která obec má být první nebo druhá tím, že danou
obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů
dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“,
zobrazí se obec, kterou jste si přidali, pokud je obec
zapojená do projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje
obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo

Jak jsme Vás již informovali v loňském roce, zprovoznil
MěÚ informační aplikaci v mobilních telefonech „Česká
obec“. Jedná se o aplikaci, která umožňuje získávání rychlých informací o dění v městě a okolí. Tuto aplikaci si mohou aktivovat občané, kteří mají v mobilním telefonu nebo
tabletu operační systém Android nebo iOS(iPhone) a internetové připojení nebo možnost připojení na WIFI. Doporučujeme všem občanům, jejichž telefony splňují požadavky
na připojení k aplikaci, aby se připojili, protože MěÚ bude
postupně, během tohoto roku přecházet s informováním
občanů na tuto aplikaci a bude rušeno zasílání SMS zpráv.

•

Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod
Play“ nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat
• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj

Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové
události vás upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění) a na váš požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše město zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii
i mobilním datům.
APP

Upozorňujeme občany na platnost Obecně závazné vyhlášky č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška se týká všeho, co ukládají naši občané na veřejném prostranství.
Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
náměstí, ulice, místní komunikace III. třídy (pozemní komunikace včetně parkovišť), místní komunikace IV. třídy – chodníky,
veřejná zeleň, parky, podloubí, průchody, proluky, autobusové
zastávky, fotbalové, multifunkční hřiště, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru na celé
území města Potštát.
Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného
prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením
užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného
prostranství po dobu kratší než 5. dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo

státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní den.
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
za umístění stavebních zařízení (lešení, stavební buňky, maringotky, skládky stavebního materiálu, stavební
sutě, uhlí, dřeva apod.)
a) do 2 dnů ........................................................................................... 0,-Kč
b) do 30 dnů ........................................................................................ 5,-Kč
c) do 60 dnů ........................................................................................ 7,-Kč
d) nad 60 dnů
10,-Kč
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
APP

•
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Včelí království z.s.
Jaselská č.p.1277
753 01 Hranice
V Hranicích dne 14.12.2019

Číslo 1

Město Potštát
Zámecká 1
753 62 Potštát

Pane starosto,
Včelí království z.s. Hranice vyslovuje velký dík Vám a zastupitelstvu Vašeho města za přímou finanční podporu desátého ročníku výtvarné soutěže „ Není včela jako včela “ Soutěž
byla určena základním a mateřským školám regionu Hranicko
a okolí.
Smyslem soutěže bylo přiblížit dětem práci včelařů, prohloubit znalosti dětí o přírodě jako takové, přispět do osnov
základních škol v rámci environmentální výchovy.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle věku:
1. kategorie mateřské školy
2. kategorie: 1. třídy ZŠ
3. kategorie: 2.–3. třídy ZŠ
4. kategorie: 4.–5. třídy ZŠ
Do soutěže se zapojily 3 mateřské školky a 6 základních
škol . Celkem se do soutěže zapojilo 223 soutěžících. Poděkování patří jak pedagogickým pracovníkům jednotlivých škol
a školek, tak partnerům projektu, kdy bez jejich podpory by
se tato soutěž neuskutečnila. Vyhlášení výsledku soutěže pro-
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běhlo dne 10.6.2019 v 10.00 hod. ve dvoraně zámku v Hranicích.
Vysoce si ceníme Vašeho kladného postoje k tomuto zajímavému a nevšednímu druhu soutěže. Z tohoto důvodu považujeme za potřebné zveřejnit jména dárců, neboť morální
forma je jedinou možností, jak se za Vaši pomoc odvděčit.
Zvolili jsme děkovný dopis, který zveřejníme na Facebooku,
kde s poděkováním uvádíme jména či názvy firem.
Tak jako nás pohladilo po duši kladné hodnocení soutěže, věříme, že i pro Vás bude odměnou upřímné ocenění za finanční
podporu. Nás pořadatele těší i to, když můžeme předat získané
sponzorské ceny do rukou zúčastněných dětí za jejich umělecké
výkony. Svým darem (v jakékoliv formě) jste přispěli k udržení vysoké úrovně akcí pořádaných Včelí království z.s. Hranice.
Uskutečnění soutěží, každým rokem výrazně pomáhá prohloubit znalosti dětí o přírodě jako takové, přispět do osnov
základních škol v rámci environmentální výchovy.
Ještě jednou Vám děkujeme za vynaložené finanční prostředky, které umožnily zdárný průběh soutěže. Věříme v zachování stejné vstřícnosti a přízně i pro další roky. V roce 2020
vyhlásíme soutěž „ Včelí příbytek“.
Vám a celému zastupitelstvu Vašeho města přejeme příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví
a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce.
Pavel Malovec,

Z naší školičky

Na program se zaměřením na rozvoj ekologie u předškolních dětí, který připravuje Mgr. Tereza Pacovská se všichni ve
školce velice těšíme. Letos jsme se zaměřili na téma o dravcích. Děti se zajímavou formou dozvěděly spoustu nových
poznatků o ptácích. Pozorovaly rozdíly mezi orlem a sovou,
dozvěděly se o jejich lovu i rozdílné stavbě těla. Zajímavé bylo
si pomocí provázků porovnat rozpětí křídel od nejmenších po
největší dravce. V závěru si každý vyrobil papírovou sovičku.
Velice děkujeme paní lektorce za poučné vyprávění.
M. Kuchařová

Po loňské úspěšné premiéře bruslení školkáčků jsme se
rozhodli rozšířit tělesnou výchovu předškoláků o další lekce
bruslení a to dvakrát za letošní školní rok.
A tak přišly děti ze třídy Včelek netradičně do školky
s bruslemi a přilbou a vydaly se za sportováním do Nového Jičína, kde na zimním stadionu probíhala výuka bruslení.
Všechny děti byly moc šikovné a nadšené z výletu!
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Netradičním dnem v naší mateřince je Kloboukohraní, které jsme si letos
uspořádali 24.1.2020. Všechny děti si
přinesly klobouky či jiné pokrývky hlavy
a hravé dopoledne mohlo začít. Nejprve jsme si zatancovali na kloboukovém
bále, následovala přehlídka, kde každý
svůj klobouk představil a následovalo
soutěžení. Děti přiřazovaly puntíky ke
kloboučkům dané barvy, ve družstvech
si přehazovaly míčky z klobouku do klobouku a závodily ve slalomu, v jehož cíli
čekalo překvapení. V druhé části progra-

Číslo 1

mu se děti dozvěděly, jak se klobouky vyrábí a z jakých materiálů a také to, čím se
mohou ozdobit. Nezapomněli jsme ani
na pokrývky hlavy, které používáme pro
ochranu zdraví. Představili jsme si a vyzkoušeli přilbu motorkáře, lyžaře a cyklisty. Dětem se líbil cylindr pro ženicha
a závoj pro nevěstu, čepičky pro miminka
a klobouky z dřívějších dob. Při zkoušení
jsme zažili spoustu legrace. V závěru jsme
vybrali a ocenili nejzajímavější klobouky
dětí a zatancovali si.
M. Kuchařová

Únor 2020

Lednové sportování ve školce jsme
pečlivě zapisovali a započítávali do zimní
olympiády. Děti závodily v lyžování, trefovaly se sněhovými i papírovými kouličkami
na cíl a do dálky, převážely náklad na bobech a překonávaly překážkovou dráhu.
Sportovali jsme v MŠ, venku i v tělocvičně
a závěrečné vyhodnocení proběhlo s předáním diplomů, medailí a cen. Na prvním
místě se umístili Maruška K., Alexík, Terezka Š. a Bao, druhé místo patřilo Nikolce
Š., Kryštůfkovi, Markétce St. a Toníčkovi J.
a krásné třetí místo obsadili Maruška K.,
Terezka S., Martinka a Štěpánek.
M. Kuchařová

Z naší školy

Jako každý rok i letos 25. ledna 2020 ZŠ a MŠ Potštát uspořádala Školní ples. Už krátce po osmé hodině byl celý sál plný
maminek, tatínků, sourozenců, členů širší rodiny a kamarádů
našich budoucích absolventů. Po úvodním přivítání od pana
ředitele jsme se všichni dojali nad krásným tanečním vystoupením, které si pro nás žáci deváté třídy připravili a také po týdnech trénování bezchybně a téměř profesionálně zatančili. Dále
následovalo šerpování žáků, předání drobných dárků a následně i proslov s poděkováním, kterým deváťáci vtipně zhodnotili
celé své působení na naší škole. Po tanci s rodiči následovala
volná zábava, ke které nám po celou dobu krásně hrál K. Caha
Band. Během večera také dvakrát vystoupil mladý taneční pár
z Taneční školy Batukada, který nám předvedl ukázku standardních i latinskoamerických tanců. Na návštěvníky plesu také čekala velmi pestrá a bohatá tombola, za což patří veliký dík všem

rodičům, městskému úřadu, okolním i přespolním firmám
a pracovníkům školy, kteří nám tyto věcné dary poskytli. Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, starali
se o návštěvníky v baru a dohlíželi na zdárný průběh celého
večera. Děkujeme rodičům a přátelům školy za jejich velkou
podporu.
M. Jeřábková

Naše škola ZŠ a MŠ Potštát, kterou obklopuje krásná příroda,
prošla modernizací. Třídy i prostory školy získaly nový vzhled.
Nejen nové úpravy, ale také pestrá škála mimoškolních aktivit si získává pozornost žáků i rodičů. V tomto školním roce probíhají tyto kroužky: Angličtina ( MŠ a 1.,2. třída ), Polytechnický
kroužek ( 1. stupeň ), Pohybové hry ( 1. stupeň ), Tvořivé ruce (
1. a 2. stupeň ). Svůj okruh příznivců má i školní knihovna, kde
paní učitelka pořádá různé literární dílny a soutěže.
Oblíbené jsou školní akce, které posilují kladný vztah rodičů
a dětí ke škole. V přátelském a pohodovém prostředí se koná
Drakiáda, Halloween, Vánoční ladění, Školní ples,… Rodiče
i prarodiče jsou často ochotní a podpoří školu nejen pomocí,
která má různé podoby, ale i svou účastí na těchto akcích.
V rámci výuky škola pořádá zajímavé přednášky – Planetárium ( Pro rodiče se konala přednáška Pozitivní myšlení pro život
a práci s Mgr. Blaženou Mačákovou. ), besedy – se světoznámým
cukrářem panem J. Maršálkem, s paní senátorkou RNDr. J. Seit-

lovou, se známou spisovatelkou L. Rožnovskou, projektové
dny – Libavá, Praha. Byl nabízen i lyžařský kurz a poznávací
zájezd do zahraničí.
Žáci rádi soutěží nejen ve sportu ( turnaj v ringu, ve stolním tenise ), ale i rádi tvoří a fotografují ( fotografická soutěž
Potštátsko ).
Kladnou odezvu má i Žákovský parlament, kde mohou žáci
prezentovat své názory, nápady, připomínky. Zvolení zástupci
jednotlivých tříd se každý měsíc setkávají s panem ředitelem
Mgr. Karlem Machylem a řeší různé návrhy, připomínky, problémy.
Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní, třídíme
odpad, pořádáme sběr papíru.
Snažíme se vytvářet aktivní, atraktivní, inspirativní, přátelské prostředí pro vzdělávání a všem, kteří naši školu podporují,
velmi děkujeme.
Mgr. M. Sosíková

6

Únor 2020

Číslo 1

Potštátský zpravodajj

ZUŠ

Ve dnech 3.4. – 5.4.2020 se opět po roce sejdou nadšenci
mysliveckého troubení na lesnice a borlice, chtěla bych napsat
a pokračovat - v městě Potštát, které se nachází v malebném
prostředí oderských vrchů. Tentokrát tomu tak nebude. Kurz lovecké hudby jehož je naše škola pořadatelem již bude po osmé,
ale výuka se uskuteční na SLŠ Hranice. Velké poděkování patří
panu řediteli ing.Lukáši Kandlerovi, u kterého jsme našli útočiště nejen při výuce, ale bylo nám vyhověno i v zázemí stravy
a ubytování.
Cílem semináře je především zdokonalení hry Trubačského desatera a Úlovků Antonína Dyka, Úlovků Josefa Selementa
a seznámení s party a provedením Hubertské mše B dur skladatele Petra Vacka, tedy i nácvikem zpěvu. V nabídce výuky je
možnost probrání skladeb, které byly schváleny pro VI.mezinárodní soutěž lovecké hudby v Plané nad Lužnicí. Zkušení lektoři
budou pracovat s účastníky semináře na správné interpretaci
výše uvedených skladeb od pátku do neděle. Seminář bude
ukončen v neděli v dopoledních hodinách v prostorách lesnické škole, či arboretu, hudebním matiné lovecké hudby. Zazní
nejen skladby na kterých budeme pracovat v průběhu semináře, ale představíme Vám i nové skladby z pera slovenských
autorů Edmunda Hatiara a Michala Olose.
Jana Kozubíková, za organizátory

5.4.2020

Koncert lovecká hudby

10.00 hodin

Hranice, SLŠ

13.5.2020

ZUŠ OPEN Absolvenstský koncert

18.00 hodin

Potštát, sál školy

15.5.2020

ZUŠ OPEN hrají ZUŠky
Olomouckého kraje

upřesňuje se

Teplice nad B., LD Bečva

23.5.2020

Benefiční koncert

upřesňuje se

Boškov, kostel

24.5.2020

Májový koncert

15.00 hodin

Střítež nad L., kostel

19.6.2020

Koncert pro Potštát (slavnosti)

18.00 hodin

Potštát, horní kostel

Úspěchy našich občanů

Pro každého chovatele holubů je absolutním úspěchem účast na Pigeon Olympiad. V celé Evropě je velmi
málo chovatelů, jejichž holubi mají kvalifikaci na tuto
„holubí olympiádu“. Pan Antonín Kocjan patří mezi tyto
vyvolené chovatele.
V loňském roce proběhla tato soutěž 25.-27.1.2019
v polské Poznani. Pan Kocjan reprezentoval naši republiku a umístil se svým olympionikem na krásném 28. místě.

K tomuto umístění gratulujeme a přejeme mnoho dalších chovatelských úspěchů.
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ŘK Farnost

(skupinky/rok)

2017

2018

2019

2020

Potštát (4)

19 961

22 350

20 849

23 693

Boškov+Lipná (1)

7 012

6 337

7 714

-

Boškov (1)

-

-

-

5 176

Lipná+Boňkov (1)

-

-

-

5 269

Kovářov (1)

7 495

8 109

8 386

6 720

Kyžlířov (1)

4 067

5 132

8 951

11 142

Boňkov (1)

1 465

3 072

4 100

-

Farnost Potštát

40 000

45 000

50 000

52 000

Char. Hranice

1 148 409

1 277 929

1 355 291

1 476 949

Arcid. charita

25 905 804

28 387 035

29 828 910

32 218 009

42 810 DMS

33 139DMS

22 005 DMS

12 769 DMS

1 220 085

1 823 831

1 266 495

922 151

102 743 159

116 305 402

122 301 607

131 254 023

Tříkrálový koncert ČT
Charita ČR

www.trikralovasbirka.cz
Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků nejen za
projevenou důvěru. Velký dík všem
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koledníčkům a vedoucím skupinek,
bez nich by nebylo možné sbírku zrealizovat. Díky též rodičům za jejich
podporu, trpělivost a vstřícnost.

Pozvání pro koledníky na plovárnu v Hranicích – platí pro tyto
soboty: 8. a 22.února vždy od 7:30.
Ještě jednou velký dík Vám všem
a budeme se těšit opět za rok.

Únor 2020
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Pozvánky
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21.2.

28. společenský ples města

sál zámku

29.2.

Vodění medvěda

Kyžlířov

15.3.

Dětský maškarní karneval

sál zámku

21.3.

Šibřinky

sál zámku

29.3.

Divadlo Štěk & spol. z.s.

sál zámku

30.4.

Slet čaroďejnic Potštát

hřiště

30.4.

Slet čaroďejnic

Lipná

Lampionový průvod, táborák, diskotéka

zámek, hřiště

15.5.

Posezení ke dni matek

sál zámku

16.5.

Rybářské závody dětí a dospělých

Harta

23.5.

Charitativní koncert kostel Boškov

Boškov

30.5.

Kácení máje , nohejbal

Kyžlířov

30.5.

Závody v rybolovu mládeže

Harta

Noc kostelů

– Potštát, Lipná, Boškov

25. Slavnosti města Potštát

Potštát

Hody

Lipná

Rybářské závody - 50-ti hod. maraton

Harta

11.7.

Dětský den

Kyžlířov

25.7.

Běh Boškovem

Boškov

22.8.

Výročí SPH

Lipná

29.8.

Ukončení prázdnin

hřiště

30.8.

Potštátská 50 ccm 2020

Potštát

5.9.

Závody v rybolovu dětí

Harta

12.-20.9.

Dny kulturního dědictví

Zámek, náměstí, hřbitov

Divadlo

sál zámku

7.5.

5.6.
19.6.+20.6.
27.6.
3.-6.7.

17.10.

Drakiáda
7.11.

28.11.

Posezení se seniory

sál zámku

Rozsvěcení Vánočního stromu

Lipná

Pletení adventních věnců

zámek

Předvánoční odpoledne - rozsvěcení Vánočního stromu

Zámek, nádvoří, náměstí

Zájezd Vánoční trhy Olomouc

Olomouc

Změny termínů a programů dle aktuální situace
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