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Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách našeho obecního zpravodaje
a dovolte, abychom Vás seznámili s aktuálními
informacemi.
Informace z Mateřské školy
Čas neúprosně žene kupředu a tak není divu, že se nám přihnal také konec školního roku v
naší Jezdkovické škole. Bude to jistě rovněž i tím, že program druhého pololetí byl víc než
pestrý.
V lednu, kdy už jsme si plně uvědomili, že pánem je nový rok 2008, děti shlédly divadelní
představení loutkového divadla v Opavě – „Pletené pohádky“. Letošní paní Zima kralovala
vskutku mírně, na zahradě jsme si ji příliš neužili, zato činnostmi ve třídě a herně jsme si to
dvojnásob vynahradili. Děti se naučily spoustu básniček a písniček o zimě, nabyly nových
vědomostí, vyrobily a vytvořily nádherné výtvarně-pracovní výtvory. Ke konci února jsme
navštívili mateřskou školu ve Stěbořicích, kde si děti užily pohádku maňáskového divadla
“Kouzelník Bonifác“.
S jarem přišel velice významný den pro naši mateřskou školu – 27.3. proběhl Zápis
nových dětí pro další školní rok, které jsou to nejdůležitější pro budoucnost a existenci MŠ. A
hned v dubnu děti podruhé navštívily MŠ Stěbořice na pohádku „Princezna Žabka“. V dubnu
bylo také zahájeno plavání v klubu Kačka v Opavě pro předškolní děti. 8. 4. proběhlo
vystoupení formace „Klubíčko“, která provozuje cvičení dětí v předškolním věku v DDM v
Opavě. 24.4. za velice příznivého počasí, měly děti zábavný a poučný výlet na opavský
školní statek, na kterém pořádali „Den mláďat“. Vydařené vystoupení dětí ke Dni matek se
uskutečnilo v neděli 11.5. v místním kulturním domě, děti předvedly pásmo písniček,
básniček a scének a maminky měly ze svých ratolestí obrovskou radost, zvláště, když dostaly
vlastnoručně vyrobené dárečky a přáníčka. V květnu ještě proběhlo v MŠ fotografování dětí a
Den dětí v parku v Opavě, plný her, soutěží a odměn.
No a je to tady – červen, měsíc akcí ve znamení blížících se prázdnin. 5.6. navštívili
budoucí školáci základní školu ve Stěbořicích. Po prohlídce školy, tříd, jídelny obdařily paní
učitelky a kuchařky vyrobeným přáním s dárkem na památku. Ani naše děti jsme nemohli
ochudit o ten pravý školní výlet, na který se vydaly 12.6. autobusem na prohlídku zvířectva
do ZOO Ostrava. Teď už jen zbývá užívat poslední krásné letní dny s prací a hrami ve školce
i na školní zahradě, radovat se z toho, co děti zvládly a co se naučily, těšit se na dovolenou a
prázdniny, na budoucnost školičky a jejich sladkých dětí. Tedy – HURÁ NA
PRÁDZNINY!!!
Za MŠ Jezdkovice
paní učitelka Pavlína Kuncová

Informace o klubu seniorů v naší obci
Klub seniorů nezahálí.

V rýmech sice poeticky, nejde to však bez problémů vždycky, tímto Vám Všem sdělujeme,
že na vavřínech nesedíme, rádi se pobavíme i akci si připravíme, společnými silami, dobrými
nápady, každý ruku přiložíme, pak se z dobrého výsledku potěšíme.
Pravidelně jsme se scházeli každý měsíc na schůzkách, abychom se dohodli na akcích,
které hodláme v dalším období uskutečňovat. Tyto se zároveň staly příležitostí k přátelskému
posezení spojenému s pohoštěním, které obstarávali senioři oslavující životní jubilea.
18.1.2008 byl uskutečněn první ples seniorů, kterého se zúčastnilo 50 občanů. Podíl
na této účasti měli především ti, kteří pozvali i své rodinné příslušníky, aby podpořili tuto
naši akci. Nálada byla velmi dobrá a věříme, že se všichni příjemně pobavili. Rádi bychom
do budoucna přivítali i ostatní seniory z rodinami, neboť je důležitá sousedská souvztažnost a
upevnění vzájemných vztahů.
11.2.2008 byla schůzka obohacena přednáškou s videozáznamem „Z cesty po Izraeli“,
kterou zajistil Ing. Antonín Krusberský za účasti 24 seniorů.
10.3.2008 byla schůzka spojena s oslavou MDŽ a velikonoční nadílkou za účasti 21
členů.
7.4.2008 byla na schůzku přizvána paní starostka Věra Burdová, která podala
informace o plánovaných akcích obecního úřadu. Zároveň byl podán p. Antonínem Kleinem
návrh na zájezd do Věžek u Kroměříže – výstavní a prodejní zahrádkářskou akci s termínem
5.5.2008. Možnost zajištění autobusem s výhodnou cenou pro 27 osob byla realizována.
Všichni zúčastnění s akcí souhlasili a zájezd byl zájemci okamžitě obsazen, na mnohé se
nedostalo. Počasí přálo, zúčastnění i nakoupili žádané rostliny, navštívili jsme i Kroměřížské
zámecké zahrady a s dobrou náladou se vrátili domů. Rádi bychom připomenuli, že výtěžek
plesu byl použit na náklady tohoto zájezdu. Proto věříme, že do budoucna očekáváme
aktivitu i ostatních seniorů.
11.6.2008 se na schůzce se sešlo 26 seniorů. Příjemně jsme se pobavili při sledování
sportovního utkání Česko – Portugalsko, byla navozena dobrá nálada a pohoštění našich
oslavenců. V první polovině letošního roku oslavilo narozeniny 12 seniorů z toho 2
významné životní jubilea, kterým byla předána bonboniéra.
Tak ten čas letí, končí první pololetí a my se těšíme, že se zase uvidíme a v létě
v parku u moku dobrého piva posedíme, když vyjde počasí, a bude hodně hostů v rodinách,
můžeme i pod lípami si zatančit a zazpívat.
Za Klub seniorů v Jezdkovicích
Šelderová Zdislava

Informace o oddíle BRĎO
Naše činnost v tomto roce začala Tří královou sbírkou pro Charitu Opava a nejen pro ni.
Odměnou pro nás bylo kino, kde se hrála pohádka Princezna ze mlejna II. Naše nadšení se
stupňovalo a my se začali pomalu připravovat na Den matek. Určitě si říkáte, že je to příliš
brzo, ale pro nás to bylo akorát. Nesměly chybět ani pravidelné schůzky, kde jsme pečlivě
vyráběli dárečky pro naše maminky a babičky, hráli jsme plno nových a zajímavých her,
sbírali plno nových informací a samozřejmě pomáhali obci. 2. 5. jsme se zúčastnili
lampiónového průvodu. 8. 5. jsme už brzy ráno vyrazili do Ostravy na Slezskoostravský hrad,
kde nás nejvíce zaujala socha mužíka, kterého když políbíte na třech určitých místech, splní
se Vám přání. Také jsme se v Ostravě byli podívat na Miniuni. Tady jsme byli všichni
unešeni zmenšeninami památek UNESCO a samozřejmě, že nechybělo dobré počasí a
výborná nálada. Cestou zpět jsme málem nestihli autobus, ale díky pohotovému a ochotnému
řidiči, který nám zastavil mimo zastávku, jsme všichni dojeli v pořádku domů. Na Den
matek, který se konal 11.5. jsme měli připravena vystoupení. Nejvíce se maminkám líbila

slovenská pohádka Popoluška. Koncem června nás čeká Sluníčkové odpoledne v opavské
Charitě. Druhý týden v červenci se jako již tradičně chystáme na tábor do Nového Dvoru, kde
se jako každoročně moc těšíme.
Za organizaci BRĎO
Barbora Šupolová

Informace obecního úřadu
Úpravy veřejného prostranství v zámeckém parku
V zámeckém parku byla dokončena první část úpravy veřejného prostranství, a to před
objektem sociálního zařízení. Úpravy se týkaly zhotovení zpevněné plochy před soc.
zařízením a opěrných zídek s terénními schodišti. Opěrná zídka byla postavená, s ohledem na
stávající zdi a ráz parku, z lomového kamene. Zpevněna plocha stejně tak jako nová schodiště
byla rovněž provedená z lomového kamene.
V další části se plánuje ošetření, vykácení a výsadba nových stromů a keřů, oprava osvětlení
zámeckého parku, nový altán pro muzikanty, oprava dvou schodišť a oprava stávající
kamenné opěrné zdi v celém rozsahu, kdy porušené části budou odstraněný a nahrazený
zdivem novým. V prostoru vjezdu hlavní branou do zámeckého parku se provede nový
příjezd, který bude přecházet ve zpevněnou plochu před objektem zámku a před novým soc.
zařízením.
Statické zajištění štítu zámku
V současné době probíhá „Statické zajištění štítu zámku“.
Bude provedena kompletní sanace základního statického systému porušené části objektu,
zahrnující celkovou stabilizaci podloží, celkové základní stažení zdiva vrchní stavby
armováním výrazných trhlin pomocí injektáží zdiva polyuretanovými pryskyřicemi a podélné
ztužení štítové stěny v pěti úrovních pomocí předpjatých táhel a kotvených kotevními
deskami. Při sanací lokálních staticky významných poruch nosného zdiva dojde k uzavření
méně exponovaných a staticky méně závažných trhlin minerálními polyuretanovými
pryskyřicemi. Stabilizace hlubších vrstev podloží bude provedena hloubkovou injektážní
směsí pomocí závrtných zemních svorníků. V rámci sanačních prací budou provedeny
dozdívky kaveren ve zdivu štítové stěny, dozdívka nároží, oprava střešního svodu a podél
štítové stěny z obyčejných betonových dlaždic.
Dopravní úpravy na pozemních komunikacích v naši obci
Záměrem obecního úřadu je stanovení nezbytně nutných dopravních opatření na místní
komunikací, dále zvýšit bezpečnost pohybu pěších osob v nejvíce exponovaných místech,
přecházení přes pozemní komunikace u zastávek autobusové dopravy. Také usnadnit výjezd
vozidel z místních komunikaci v místech nedostatečných rozhledových poměrů, na silnici
III. třídy vedoucí obcí. Na tento záměr obec získala dotaci ve výši 75 %, realizace proběhne
v srpnu.
Územní plán
Obec získala na dokončení územního plánu obce Jezdkovice dotaci ve výši 90 %, územní
plán bude schválen v listopadu letošního roku.

Nový spoj od 15.6.2008
Na základě žádosti obecního úřadu Jezdkovice, prodloužila společnost TQM Opava
autobusový spoj s odjezdem 15:39 hod z Opavy až do Jezdkovic přes Nový Dvůr, s
příjezdem do Jezdkovic v 16:14 hodin. Z Jezdkovic odjezd v 16:15 přes Dolní Životice, s
příjezdem do Opavy na ul. Mírovou v 16:29 hodin (pouze v pracovních dnech).
Box na elektrozařízení
Před kanceláři obecního úřadu bude umístěn box na elektrozařízení. Do boxu bude možné
odkládat všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do něho vejdou (např. feny,
toustovače, holicí strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, klávesnice, kalkulačky, mobilní
telefony, baterie apod.) Do boxu nepatří všechny větší a velká elektrozařízení (např.
monitory, televize, počítače, lednice, pračky, autobaterie, žárovky a zářivky).

Má to smysl. Třiďte odpad.
To je název celostátní kampaně, kterou v jednotlivých krajích realizuje společnost EKOKOM
a.s. prostřednictvím svých partnerů. V Moravskoslezském kraji je partnerem kampaně
Moravskoslezský kraj a ARR a.s.
Kampaň je součástí pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití
komunálních odpadů“ včetně jejich obalové složky v Moravskoslezském kraji, který zaštítil
Moravskoslezský kraj. V Moravskoslezském kraji se uskutečnily již tři ročníky, které si
kladly za cíl informovat veřejnost o potřebnosti a správnosti třídění. V loňském a letošním
roce chceme vysvětlit občanům, že třídění má smysl.
Rozdělení domovního odpadu
Každý občan vyprodukuje za rok asi 250 kg odpadů. A jak vypadá průměrně Vaše popelnice?
25% tvoří bioodpad, 20% papír, karton, 33% plasty a 2% sklo.
Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad
atd.
Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy
(plechovky, Al), textil atd.
Nebezpečný odpad: zářivky, léky, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a
nádoby jimi znečištěné atd.
Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, který zůstane po vytřídění výše uvedených složek
Víte, že:
Pokud odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci více než třetiny množství, které
vyprodukujeme v domácnostech. Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů,
15 kg skla. Vytříděný odpad se dále zpracovává na dotříďovacích linkách, odkud putuje do
zpracovatelských firem, které z odpadů vyrábějí nové výrobky.
V Moravskoslezském kraji je jedna z nejhustších sítí dotřiďovacích linek v rámci celé České
republiky. Celkem je zde devět dotřiďovacích linek na papír a plast, sklo je pak dotřiďováno
pouze na jedné lince.

„Čistota“ odpadů?
Aby se vytříděný odpad mohl dále kvalitně zpracovávat, je nezbytná jeho „čistota“. Tedy aby se do kontejnerů na tříděný odpad vhazovalo opravdu jen to, co do nich patří. Setkáváme
se i s tím, že lidé do kontejnerů na plasty /žlutá barva/ vhazují pouze PET láhve. Lze sem
však vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren, na druhé
straně sem v žádném případě nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, jako
jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale sledujte nálepku na Vašem
kontejneru.
Do kontejnerů na papír /modrá barva/ či do sběrných dvorů lze vhazovat nebo odvézt noviny,
časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové
obaly atd. V žádném případě do kontejneru na papír nepatří mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky či hygienické potřeby.
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i
tabulové sklo. Pozor! Máte - li k dispozici i kontejner na bílé sklo, vhazujte sem pouze čiré
sklo, sklenice apod. Vhodíte-li běžné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
V některých městech či obcích je umístěn také kontejner oranžový – ten slouží pro sběr
nápojového kartonu. Před vhozením nápojového kartonu jej prosím vymyjte a zmenšete jeho
objem – ať – stejně jako u PET lahví – nevozíme vzduch.
Kovový, velkoobjemový a nebezpečný odpad (tedy včetně akumulátorů) patří do speciálních
sběren nebo sběrných dvorů.
V současné době již funguje tzv. zpětný odběr elektrospotřebičů. Kam s elektrospotřebiči
zjistíte na Vašem městském/obecním úřadě.
Víte, co z nich?
Proč třídíme odpad? Jednotlivé komodity – tedy to, co třídíme v jednotlivých kontejnerech –
jsou dále zpracovávány – v třídičkách se dotřídí, odvezou se do zpracovatelských firem a ty
z nich vyrábí nové zboží.
Například z plastů se vyrábí bundy, lavičky, skluzavky, fólie, netkané textilie.
Z papíru recyklovaný papír, který je možno používat i do kopírek, papírové kapesníčky,
toaletní papír, kartony, knihy.
Ze skla nové sklo.
Z nápojových kartonů nástěnky a další výrobky.
Víte, kam s nimi?
Ještě pro přehlednost uvedeme, kam s jednotlivými druhy odpadů.
Plast – žlutý kontejner.
Sklo – zelený kontejner.
Nápojový karton – modrý kontejner.
Nebezpečný odpad – mobilní sběr 1x ročně.
Velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery 1x ročně.
Elektrospotřebiče – systémy zpětného odběru, při sběru nebezpečných odpadů 1x ročně.
Drobné elektrospotřebiče – box umístěn před kanceláři obecního úřadu.
Stavební suť – skládka k tomu určena např. Vlaštovičky
Bioodpad – kompost.

Finanční poradna
Sociální a Finanční poradna ve spolupráci s krajskou radou Svazu důchodců informuje
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel,
pro seniory, pro držitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P
Sociálně finanční poradna nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:
na elektrickou energii (roční vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného dodavatele
 na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic
  na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky,
internet, Telefonica O2
 na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)

na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)
 na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou
zaměstnavateli, zákonné a havarijní poj. aut, pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných
pojišťoven.
Neplaťte víc, než je potřeba!
Finanční poradna dále informuje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku
Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové
a psychologické služby pro všechny občany
Bližší informace:
Kontaktní místo – Dům Odborových služeb, Českobratrská 18 Ostrava
Úřední den – každý čtvrtek 9 – 12.00 hod
Tel.:596 111 023, 605 082 265

Kulturní akce v roce 2008
SDH Jezdkovice pořádá v pátek 27.6.2008 benátskou noc v zámeckém parku. Začátek ve
20,00 hod. hraje skupina Bledule, vstupné 50,-Kč
Základní organizace Českého svazu včelařů Stěbořice pořádá v sobotu 2.8.2008 benátskou
noc v zámeckém parku Jezdkovice, začátek ve 20,00 hod. hraje skupina Bledule.
V sobotu 30.8.2008 pořádá SDH benátskou noc v zámeckém parku.
V nedělí 31.8.2008 se bude konat mše svatá v obecní kapli. Mši svatou bude sloužit pan
biskup, během mše svaté se posvětí obětní stůl. Po mši svaté bude následovat zahradní
slavnost v zámeckém parku v doprovodu hudby.
V neděli 7.9.2008 se uskuteční fotbalový zápas svobodní proti ženatým na místní hříšti
začátek ve 14,00 hod.

SDH Jezdkovice
V sobotu 6.9.2008 proběhne hasičská soutěž na místním hřišti
V Jezdkovicích začátek ve 14.00 hod.
SDH Jezdkovice přispěl v roce 2008 na:
Dětský karneval: 1 000,-Kč
Dětský den:
1 000,-Kč

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Středa

10,00 – 12,00 hod.
18,00 – 20,00 hod.

Účetní: pondělí, úterý, čtvrtek
středa

8,00 – 11,30 hod.
14,00 – 18,00 hod.

V době úředních hodin mají občané možnost na obecním úřadě ověřovat listiny a pravost
podpisů.
Sazba poplatku za ověření 1 podpisu
30,- Kč
Sazba poplatku za ověření listiny - 1 stránka
30,- Kč
Osoby oprávněné k ověřování listin a pravosti podpisů: Věra Burdová
Hana Glocmanová

Prodej plynových lahví Propan – Butan
10 kg láhev
2 kg láhev

300,- Kč
80,- Kč

Prodej plynových lahví zajišťuje obecní úřad.

Šrotování
Šrotování je každý sudý týden ve čtvrtek v době od 14:30 do 16:30 hodin.
1q pro místní občany 20,-Kč
1q pro ostatní občany 40,-Kč

Knihovna
Otevřeno v pondělí - liché týdny
od 16.00 - 17.00 hod.
Občané mohou využívat bezplatný internet, který je umístěn v knihovně. Internet bude
k dispozici v době úředních hodin obecního úřadu a knihovny, dále dle domluvy.
Knihovna je obohacená o nové tituly 3x ročně (pravidelně co čtyři měsíce).

Platnost dokladů
OBČANSKÉ PRŮKAZY:
vydané do 31. 12. 2003 platí do 31. 12. 2008
poznámka – pokud není v OP uvedena platnost kratší
Občané narození před 1. 1. 1936 musí OP bez strojově čitelných údajů vyměnit nejpozději do
31. 12. 2008
Občanský průkaz s dobou platnosti 1 měsíc.
Z důvodů ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu lze vydat na žádost
občana tzv. „na počkaní“ občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s platnosti 1 měsíce.
Za jeho vydání se vybírá správní poplatek ve výši 100,-Kč. Žádost o vydání občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádosti o vydání OP se strojově
čitelnými údaji. K vydání OP bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit 2
fotografie a pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji 1 fotografii, tzn.
celkem 3 fotografie.

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
vydané do 31. 12. 2000 platí do 31. 12. 2010
vydané do 30. 04. 2004 platí do 31. 12. 2013
poznámka – pokud není v ŘP uvedena platnost kratší

Prodejní doba v prodejně potravin
Pozor změna od 1.7.2008
Po- 7,00 – 11,00 hod.
Út- 7,00 – 10,00 hod.
.St- 7,00 – 11,00 hod.
Čt- 7,00 –10,00 hod.
.Pá- 7,00 – 13,00 hod.
So- 7,00 – 10,00 hod.

Společenská kronika
V první polovině letošního roku oslavili významné životní jubileum:

Leden:
Únor:

Duben:
Červen:

paní Anastazie Kirschnerová 80 let
pan Lešínský Bohuslav
65 let
pan Antonín Klein č.p. 41
60 let
pan Svatopluk Pavelek
50 let
pan Jan Kavan
50 let
paní Miroslava Malchárková 50 let
pan Jiří Tomeček
55 let
pan Antonín Salzmann
75 let

Obecní úřad v Jezdkovicích všem jubilantům
ještě jednou gratuluje a přeje pevné zdraví do dalších let.
Závazky vůči České spořitelně, a.s.
K 30.6.2008 má obec závazky vůči České spořitelně a to ve výši:
82 382,- Kč (úvěr na rekonstrukci MŠ)
108 695,-Kč (úvěr na výstavbu vodovodu)

Závěr
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné prožití dovolených a dětem
pěkné prázdniny.
Věra Burdová, starostka obce

Ordinační hodiny o letních prázdninách od 16. 6. do 5. 9. 2008
Lékař: MUDr. Dagmar Lepařová
MUDr. Eva Brožová
PO
ÚT

ST

ČT

PÁ

V.Heraltice
D. Životice
Melč
Stěbořice
Litultovice
Poradna
Melč
Poradna
D. Životice
Poradna
Litultovice
Jakartovice
Poradna
V. Heraltice
Poradna
Stěbořice
Poradna
Melč

sestra: Antonie Halodová
Simona Galiová
8.00-9.30
11.00-12.00
13.00-14.00
8.00-9.30
11.00-12.30
12.30-13.00
8.00-9.30
12.30-13.00
11.30-12.30
12.30-13.00
8.00-9.30
10.30-11.30
11.30-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
8.00-9.30
9.30-10.30
12.00-13.00

Pacient může navštívit lékaře v kterémkoliv ze středisek! Je nutné mít sebou průkaz
pojištěnce nemocné osoby. Poradny pro kojence jsou o prázdninách každý týden.
tel:
Stěbořice
553 661 034
Litultovice
553 668 380
V. Heraltice 553 663 138
Melč
605 152 106
D. Životice
553 786 210
Jakartovice
není telefon
Foto mateřské školy Jezdkovice

