OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC

ZPRAVODAJ
DVOUMĚSÍČNÍK * ročník 24

číslo 5/2020

říjen – listopad 2020

cena: 5,- Kč

CO NAJDETE VE ZPRAVODAJI?
* SLOVO STAROSTKY… str. 2
* DĚNÍ V OBCI… od str. 4
* ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ZE
ŠKOLKY… od str. 8
* A NĚCO NAVÍC… str. 14
* SPONZOR
* SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

◄ První dny ve školce na
sídlišti po prázdninách
▼ Děti v kukuřici…☺

1

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Když jsem psala minulý úvodník, tak jsem ve skrytu duše doufala, že 2. vlna s koranavirovou
infekcí nás mine, ale bohužel tomu tak není.
Dovoluji si Vás všechny požádat o respekt k ustanovením našich ústředních orgánů
v současné době. Jak je vidno, COVID-19 nás pravděpodobně neopustí a budeme se muset
s ním sžívat a naučit žít. Lépe než já, se vyjádřila k současné situaci prezidentka Slovenska
v minulých dnech a já si dovolím ji ocitovat: „Nasadiť si rúško, pamätať na odstup a použiť
dezinfekciu trvá sekundy. Sekundy, ktoré môžu pre tých najzraniteľnejších znamenať roky
života, ktorý sa neskončí predčasne.“ (zdroj: glob.sk) Prosím mějte tyto věty na paměti, kdykoliv se můžete setkat se
zranitelnými či rizikovými osobami.
V krátkosti mi dovolte shrnout projekty a akce, které s mým týmem realizujeme a připravujeme:
• Ve škole proběhla kompletní rekonstrukce elektro rozvodů a datových sítí. Budova základní školy má
kompletně vyměněno osvětlení, datové sítě pro výuku a práci na PC, nové obložení chodeb, všechny
třídy mají nový nábytek. Jsou provedeny přípravy na instalaci venkovních žaluzií pro zlepšení vnitřního
prostředí školy.
• V těchto dnech začíná II. etapa rekonstrukce – zateplení venkovního pláště, výměna dveří a oken
v suterénu a nová fasáda. Celá rekonstrukce je financována z dotace od Ministerstva financí.
• Na jaře začne rekonstrukce školního hřiště pro výuku tělesné výchovy za téměř 2 miliony Kč. Na tuto akci
máme přislíbené dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a Olomouckého kraje.
• Správa silnic Olomouckého kraje pokračuje s projektovou dokumentací na opravu silnice II/437, příslib je
rekonstrukce průtahu obcí i Kocourovcem nejpozději v roce 2022. Kraj opraví silnici ve svém majetku
(oba jízdní pruhy), zastupitelstvo rozhodlo připojit se k tomuto projektu a opravit i odstavné pásy, které
jsou v majetku obce. Předpokládaný náklad je 6,5 – 8 mil. Kč.
• V těchto dnech realizujeme rozšíření zahrady školky na sídlišti, kde bude nová venkovní učebna. Podařilo
se nám na tuto akci získat dotaci téměř 500 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí.
• Po několika měsících jsme obdrželi Stavební povolení na chodníky v lokalitě Vilky I a můžeme realizovat
nový chodník, a to od křižovatky u hřiště (u Kutrových) až ke svésedlické silnici. Na podzim budeme
soutěžit dodavatele a na jaře by měla začít stavba.
• Připravujeme projekty na veřejné osvětlení kolem cyklostezky, zbývající chodníky kolem státní, studii
rozšíření hasičské zbrojnice v centru obce, výměnu svítidel veřejného osvětlení na státní atd.
• Potýkáme se s „jezírkem“ naproti rybníčku v Druntlíku a snažíme se najít řešení pro jeho sanaci a návrat
k normálnímu stavu.
• Připravujeme rozpočet na rok 2021 s předpokládanými nižšími příjmy a taky Přáslavské hody
(21.8.2021).
• Na konci října budeme opět vysazovat část lesa ve Vrtově a okolí.
Informace o dění v obci pravidelně zveřejňujeme na vývěskách, na www stránkách (můžete si zadat odběr novinek a
hlášení přímo na Váš e-mail).
Rychlé informace k dění najdete i na Facebooku https://www.facebook.com/obecpraslavice. Pokud potřebujete poradit,
pomoci nebo opravit např. nefunkční světlo apod. neváhejte napsat na e-mail nebo zavolat. Všechny věci nejdou vyřešit
obratem, ale když o nich víme, můžeme zorganizovat opravu nebo nápravu.
Tento týden stojí před námi ještě jeden úkol. Připravit v této zvláštní době volební místnost pro nadcházející Krajské volby
2020, aby byla imunní proti nákaze. Mohu Vás ujistit, že pracovníci úřadu udělají vše pro Vaši bezpečnost. Při vstupu do
místnosti použijte prosím připravenou dezinfekci a nezapomeňte si mimo občanského průkazu vzít k volbám i roušku.
Celá volební místnost bude pravidelně dezinfikována. Osoby, které mají pohybové omezení si mohou vyžádat příjezd
přenosné volební urny až do místa bydliště jak i v minulých letech. Osoby v karanténě mohou volit dle speciálních pokynů,
které najdete na www.olkraj.cz nebo www.praslavice.com. A především přeji dobrou ruku při výběru, kraj ovlivňuje naše
životy možná víc, než si připouštíme, např. plánováním oprav silnic, zadává množství autobusových spojů do města, řeší
terénní sociální služby atd.
Vážení přátelé,
přeji Vám do nastávajících podzimních dnů hodně optimismu a sil. Věřme, že tyto speciální dny s mnoha omezeními
budou za chvíli už jen vzpomínkou v kronice a my se setkáme na některé z plánovaných pozdně podzimních akcí v hojném
počtu!
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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VÍTE ŽE…
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční ve sběrném dvoře v Přáslavicích v sobotu 24. října 2020
v běžné provozní době od 9.00 do 11.00 hodin.
VOLBY do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční:
- v pátek 2. října 2020
od 14.00 do 22.00 hodin
- v sobotu 3. října 2020
od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje je volební místnost v zasedací místnosti
Domova pro seniory, Přáslavice č.p. 290 – vchod zboku vedle ordinace MUDr. Kellera.
VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY, která se měla konat v neděli 4. října 2020 je z důvodu mimořádných
opatření ZRUŠENA.
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DĚNÍ

V O B C I ...

CZECH TOUR 2020
12. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu
sobota 8. 8. 2020 – etapa OLOMOUC – FRÝDEK-MÍSTEK
Třetí etapu z Olomouce do Frýdku-Místku, která měřila 209,8 kilometrů a která vedla přes Přáslavice,
vyhrál belgický jezdec Jordi Meeus (SEG Racing Academy). Z Čechů skončil nejlépe v hromadném
spurtu Tomáš Bárta (reprezentace ČR), který dojel na 10. místě, patnáctý spurtoval Adam Ťoupalík
(Elkov Kasper). Byla to nejdelší etapa závodu a byl tropický den.

Zájem místních diváků o tuto událost byl docela velký a fanoušci cyklistického sportu byli rozmístěni
podél silnice od Přáslavic až po Kocourovec a ještě dál. Všichni chtěli co nejvíc uvidět z rychle
projíždějícího pelotonu.
Největším zážitkem bylo úplné zastavení závodníků před bývalým bistrem a odtud provedený „ostrý
start“. Zblízka jsme tak na chvilku mohli vidět pestrobarevnost dresů, názvy cyklistických stájí a
plejádu cyklistů, které někdy vidíme pouze v televizi. Byla to hezká podívaná…
(mg)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
A KŘEST HASIČSKÉHO AUTA
Ve čtvrtek 13. 8. 2020 jsme u nás v Přáslavicích slavnostně otevírali obnovené dětské hřiště a pokřtili
a předali nový dopravní automobil naší jednotce SDH. Jsem ráda, že po jaru s přízrakem covidu jsme
se mohli sejít v krásném počasí na takové slavnostní akci. Původní železné prvky v sousedství
fotbalového areálu jsme nahradili novým hřištěm z akátového dřeva. Navíc je rozšířeno o
workoutovou sestavu s moderním pryžovým povrchem. Pestrobarevný plot kolem části hřiště
zabraňuje vyběhnutí dětí na přilehlou komunikaci. Po prvních týdnech zkušebního provozu také
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vidíme, že bude ještě třeba dokoupit alespoň jedno posezení pro rodiče, a jako poslední přijde na řadu
pergola nad odpočívkami a keřová výsadba kolem plotu. Hřiště zaplatila obec ze svého rozpočtu a
celá investice je více než 1 mil. Kč. Hřiště může využívat široká veřejnost, děti ze školky i ze školy a
na trénink také mladí hasiči a další sportovci.
Udělali jsme vše pro to, aby hřiště bylo bezpečné a také odolné i pro další generace. Dělá mi radost,
když vidím, že celý areál je hodně využíván a investice do veřejného mobiliáře mají smysl. Děkuji
všem, kteří se na přípravě podíleli a také návštěvníkům, kteří si přišli odpoledne užít a vytvořili
příjemnou atmosféru.
Jitka Ivanová
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POSLANKYNĚ PARLAMENTU ČR V PŘÁSLAVICÍCH
Dopoledne 13. 8. 2020 naši obec Přáslavice navštívily v rámci své mise ŽENY NA TAHU poslankyně
Parlamentu ČR Věra Kovářová a Jana Krutáková.
S paní místostarostkou a paní ředitelkou ze školy jsme jim ukázaly místa, kterými se můžeme
pochlubit, i ta, kde je třeba ještě hodně práce. Byly opravdu překvapené z našeho zázemí: oba
společenské sály + zasedačka ve víceúčelovém centru. Provedly jsme je školou, kde se právě
finišovalo s opravou elektroinstalace. Vzala jsem je i na ukázku stavu a oprav v obecních bytech. Dále
se zajímaly o zasazený les i přípravu na novou výsadbu. Viděly i areál bývalého JZD, kde se vedle
pěkné rekreační plochy rybníčku Druntlík tyčí hromady recyklované sutě a vysoký plevel, neuklizenou
skládku v lokalitě Vilky II i zvlněnou krajskou silnici na Mrsklesy. Prohlídku jsme zakončily na
rozhledně a novém hřišti. My jsme od nich získaly cenné informace ohledně připravovaného Zákona o
odpadech, financování školství a další střípky z vysoké politiky☺. Dámy ocenily naše nasazení ve
zvelebování školy a MŠ a připravované projekty. Nakonec jsme se shodly na tom, že občas se některé
zdánlivě neřešitelné stavy dají vyřešit „po sousedsku“ u sklenky vína nebo panáčka slivovice☺.
A úplným závěrem jsme obdržely pozvání na prohlídku Sněmovny pro naše žáky ze 4. a 5. třídy.
Děkujeme za návštěvu a povzbuzení a přejeme mnoho sil do dalších dnů!
Jitka Ivanová

PŘÁSLAVSKÉ HODY
Přáslavské hody 22. 8. 2020 proběhly báječně! Zahrál
nám Akvarel, zazpíval ženský sbor Bobule z
Olomouce. Zatančili tanečníci z kroužku pod vedením
Hanky Kopřivové.
Pro děti byl jako tradičně připraven skákací hrad,
šlapací káry, koně, malování na obličej. Kolem 18.
hodiny začaly přicházet samé dobré zprávy: přehnal se
vítr, skončilo úmorné horko, déšť si vybral jiné místo,
občerstvení bylo stále dost a naši borci z FK Přáslavice
vyhráli na penalty domácí zápas s TJ Sokol Příkazy.
Večerní program jsme si všichni užili na maximum.
Bavil nás Martin Maxa – zpěvák, malíř a komik Milan
Pitkin. Vše parádně nazvučil Zvuk pro Olomouc.
Hostům se u nás líbilo! Slavící a zpívající skupinky
bylo vidět ještě dlouho po oficiálním ukončení. Milan Pitkin i Martin Maxa objevili kouzlo ženských
hlasů z Bobulí☺.
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Plný areál obecní zahrady a spokojení návštěvníci byli největší odměnou pro všechny pořadatele.
Někteří z nás dorazili domů až v neděli☺. Tak zase za rok!
Jitka Ivanová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Poděkování
Chtěla bych poděkovat našemu zřizovateli – Obci Přáslavice za krásnou školu, do které se děti i
zaměstnanci po prázdninách s radostí vrátili.
Dobrovolným hasičům obce Přáslavice za azyl v hasičské zbrojnici, kde jsme přes léto mohli pracovat
a za pomoc při stěhování nábytku do tříd.
Všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Přáslavice, brigádníkům a dobrovolníkům, kteří se velikou měrou
podíleli na závěrečném úklidu školy po rekonstrukci.
Firmě LB 2000, s.r.o., se sídlem v ulici U Hřiště 810/8 v Olomouci patří velké díky za sponzorský dar.
Škola obdržela 40 ks aktovek značky McNeill, které už nosí našich 13 letošních prvňáčků a mohou se
na ně těšit i ti budoucí.
SRP děkujeme za pomoc při organizaci společných akcí a za všechen čas, který dětem věnuje. Jménem
rodičů si dovolím poděkovat za zakoupení pracovních sešitů pro žáky školy a financování autobusové
dopravy při výjezdech žáků a dětí školy i školky.
Moc nám všem přeju, aby nastávající školní rok přinesl jen samá příjemná překvapení, aby se nám ve
škole dařilo, abychom překonali všechny problémy a abychom společně zažili pocit uspokojení,
spoustu legrace a zábavy při učení, při sportu a ve školní družině.
Eva Šrámková, ředitelka školy

Zahájili jsme nový školní rok
Je hezké, že některé obrazy z života naší
školy jsou neměnné i v současné nestálé
době. Jedním z nich jsou dychtivé oči
prvňáčků, toužící po novém poznání, když 1.
září stoupají po schodišti naší školy vstříc
novým zážitkům. Bylo tomu tak i letos a
vážíme si toho, že děti mohly prožít svůj
první den ve škole se svými rodiči a bez
roušek. Pro naše prvňáčky to byla premiéra,
protože se na jaře nemohli účastnit zápisu do
1. ročníku. Zato na ně kromě nově rekonstruované školy čekala krásně vyzdobená
pohádková třída.
Paní učitelka Lenka Tozziová jim připravila
zajímavé úkoly a také perníkovou chaloupku, z které si nakonec odnesli i perníček domů.
Také žáci z vyšších tříd se podle slov některých z nich po dlouhém pobytu doma na školu těšili. Čekali
je třídy s novými elektro a IT sítěmi, novými podlahovými krytinami a nábytkem.
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Do naší školy nastoupilo letos 60 dětí, v 1. ročníku je 13 dětí, do 2. ročníku nastoupilo 9 žáků, ve 3.
ročníku je 8 dětí, ve 4. a 5. ročníku se vzdělává po 15 dětech.
Zbývá už jen popřát dětem i všem pracovníkům, aby mohli v letošním školním roce nerušeně pracovat
a těšit se ze společně prožitých chvil v kolektivu naší rodinné školy.
Mgr. Eva Fojtíková

Klaun – zahájení školního roku
2. září se konala na zahradě OÚ slavnost u příležitosti začátku školního roku 2020/2021.
Slavnost zahájila úvodním slovem paní ředitelka, po kterém vystoupil klaun Hopsalín. Děti s ním
soutěžily o zlaté dukáty a užily si spoustu zábavy. Poté následovalo slavnostní vyřazení páťáků a
přivítání prvňáčků. Prvňáčci byli pasováni na školáky a dostali krásné aktovky do školy. Následně
převzal kontrolu nad děním na zahradě opět klaun, děti měly možnost směnit zlatý dukát za sladkost
nebo balónek. Mezitím začalo na zahradě i opékání buřtů.
Společně strávený čas nám rychle utíkal a jelikož se všichni dobře bavili, nelze se divit, že konec nesli
všichni s nevolí.
Všem, kteří se podíleli na programu a přípravách akce mnohokrát děkujeme, ale hlavní díky patří vám,
návštěvníkům. Budeme se těšit na další společné setkání!
Mgr. Jana Žižková

První týden školy v ZŠ Přáslavice
Začátek školního roku v naší škole nebyl jen o rozdávání učebnic a sešitů. Naopak, stihli jsme toho
mnohem víc! Kromě seznámení s novou podobou školy a pasování prvňáčků a páťáků jsme se stihli už
i něco naučit. V prvním týdnu výuky jsme se společně zaměřili na ochranu člověka za mimořádných
situací. Seznámili jsme se s bezpečnostními pravidly školy, popovídali jsme si o tom, jak reagovat
v případě požáru, ale i o ochraně před koronavirem. Dalším bodem byla naše bezpečnost v budově
školy. Z různých průzkumů vyplývá, že spousta dětí klidně do školy pustí někoho cizího, což pro nás
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všechny může znamenat nebezpečí. Proto jsme se rozhodli toto u nás změnit. S dětmi jsme si vyzkoušeli různé modelové situace a naučili jsme se, jak se zachovat, když by do školy chtěl vejít cizí člověk.
Děti aktivita velmi bavila a věříme, že si na vpouštění cizích osob do školy dají v budoucnu pozor!

Tím ale naše činnosti v prvním týdnu neskončila.
Další důležitou složkou prvního týdne školy byla etická výchova. Za podpory MAS Šternbersko o.p.s. nás navštívili lektoři ze Sdružení D. Ti měli pro všechny ročníky připravený
zábavný, ale naučný program, zaměřený na řešení krizových
situací. Pro 1. a 2. třídu si lektoři připravili program Příběh
pana Tydýta, pro 3., 4. a 5. pak program nazvaný Kryštofe,
neblbni a slez dolů. Děti si skrze prožitek měli osvojit vhodné
reakce na životní situace, které je mohou potkat.
Celý program se nesl v duchu scének lektorů a vyprávění příběhu, do kterého byly vkládány miniscénky žáků. Ti si díky
tomu měli uvědomit hodnotu přátelství, proč je nutné se
k sobě navzájem chovat slušně, ale i to, proč je důležité se
umět omluvit. Všechny aktivity hodnotíme jako velice povedené. Žáci se do nich aktivně zapojili a bylo vidět, že nad danými situacemi opravdu přemýšlejí.
Lektorům ze Sdružení D ještě jednou mockrát děkujeme
a určitě je u nás rádi znovu přivítáme!
Magdaléna Piňosová
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Projektový den v ZOO Lešná Zlín
S dětmi ze školní družiny jsme se jedno krásné slunečné pondělí vydali autobusem v rámci realizace
projektu Učíme se pro život – Výzvy Šablony II, a v rámci (loňské) celodružinové hry s názvem
„Cesta kolem světa“ do ZOO v Lešné u Zlína, kde pro nás byl připraven program se zaměřením na
vodní živočichy: lachtany, vydry, tučňáky a rejnoky. Stihli jsme navštívit i ostatní zvířata, např.:
žirafy, zebru, pštrosa, želvy a různé druhy ptáků. Hodně oblíbená byla návštěva obchůdku se suvenýry.
Výlet jsme si moc užili, celá zoologická zahrada byla skoro jen pro nás a dozvěděli jsme se spoustu
nových a zajímavých informací. Největší radost nám udělali rejnoci, které jsme si mohli i pohladit.
Klára Buriánková

Kroužek zábavné logiky a deskových her
V letošním roce se naši žáci mohou opět účastnit zájmového kroužku Zábavné logiky a deskových her,
který naše škola realizuje v rámci projektu Šablony II ve školní družině, pro žáky 1. - 3. ročníku.
Pedagogický sbor naší školy se zaměřuje nejen na výuku a rozvoj dětí v učebních předmětech, ale
snažíme se také o smysluplné vyplnění jejich volného času díky zájmovým kroužkům. Náš kroužek je
zaměřen na deskové hry, které jsou přiměřené věku dětí, a díky tomu pro ně také zábavné. Našim
cílem je probudit u žáků zájem o tento způsob trávení volného času, což je v dnešní „elektronické“
době nad míru žádoucí. Učíme se pravidla nejrůznějších společenských her a každou hodinu se
seznamujeme s nějakou „novinkou“. V kroužku se zaměřujeme na rozvíjení logického myšlení našich
dětí, což máme možnost realizovat hravou formou. Rozvíjíme také spolupráci dětí v týmech, proto
hrajeme zejména hry, které jsou zaměřeny právě na spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi členy
kroužku. Žáci se tedy učí nejen „hrát hru“ a nová pravidla, učíme se také respektovat ostatní
spoluhráče, pomáhat si a přijímat prohru i výhru. Mimo jiné se také snažíme rozvíjet kreativitu žáků a
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jde nám o to, aby si žáci rozšířili obzory díky vědomostním kvízům či společenským hrám. Hrajeme si
a učíme se zároveň!
Mgr. Aneta Žourková

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Já nic, já muzikant…
Jen jak děti přišly po prázdninách do školky a přivítaly
se s kamarády, navštívil mateřskou školu herec a
hudebník pan Ivan Urbánek se svým hudebním
představením: „Já nic, já muzikant“. Jak již má pan
Urbánek ve zvyku, do příběhu zapojil co nejvíce dětí, a
tak se z našich muchomůrek a veverek stala „slavná“
kapela☺. Děti se brilantně naučily hrát na nejrůznější
hudební nástroje: na housle, flétnu, heligón, triangl,
činel, ukulele… Získaly povědomí o tom, jak se hudba
skládá, na co jsou noty, jak se dělí hudební nástroje, jak
se diriguje. Děti představení velice bavilo a už se těší, až
se s panem Urbánkem znovu potkáme. Třeba již nyní v říjnu při představení Ekologický slabikář.
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Kukuřičné bludiště
V září děti rovněž navštívily Kukuřičné bludiště v Olomouci Slavoníně.
Tento výlet jsme v mateřské škole pořádali poprvé, ale určitě ne
naposledy. S bojovným pokřikem: „KUKUŘIČÁCI, PŘÁSLAVIČÁCI“
jsme se odhodlali vstoupit do labyrintu a s vervou se pustili do řešení
úkolu. Cílem hry bylo uhádnout tajenku z vyluštěných indicií. V bludišti
se kukuřičáci = písmenka poschovávali na 20 místech a věřte, že nebylo
jednoduché je všechny najít. On se člověk v takovém bludišti lehce
zamotá☺. Naštěstí naše šikovné děti našly jak všechna písmenka, tak i
cestu zpět z bludiště. V bludišti děti rozvíjely prostorovou orientaci,
týmovou spolupráci a dozvěděly se mnohé o ekologii. V labyrintu jsou
naučné tabule společnosti Ekokom, která návštěvníkům vysvětlí, jak
správně třídit odpad včetně významu třídění apod. Kukuřičné bludiště je
určené pro všechny lidi, kteří milují zábavu a přírodu, a za naší
mateřskou školu vřele doporučuji.
Za kolektiv MŠ Přáslavice Zuzana Tlačbabová
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A N Ě C O N A V Í C…
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SPONZOR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ŘÍJEN

LISTOPAD

Václav Langer
Jiřina Zbořilová
Jan Glauder
Věra Gujdanová
František Beláček
Jarmila Horáková
Bohumil Zelinka

91
88
85
81
70
65
-

Drahomíra Audyová
Karla Kadlčíková
Evženie Opletalová
Vladimír Bílý
Jana Ondruchová

87
80
80
65
-

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Melissa Miklíková
Dominik Januška
Lara Marie Kuželová

† František Wolf
† Lukáš Dočkal
† Jan Hausner

Vítáme nové občánky!

Budeme vzpomínat!

A K C E V O B C I: ŘÍJEN – LISTOPAD

sobota
sobota
sobota
středa
sobota
sobota

3. 10.
17. 10.
31. 10.
11. 11.
21. 11.
21. 11.

Podzimní bazárek
Vítání občánků
Halloween
Den veteránů
9. běh sv. Kateřiny
Diskotéka – velký sál

SRP ZŠ a MŠ
Obec+ZŠ
SRP ZŠ a MŠ
Obec+ZŠ+AČR
Obec+J. Bronec
FK
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