Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

JARO 2014

orelský turnaj ve volejbale a baseballe, připravované slavnostní
otevření víceúčelového hřiště v Novém Dvoře, a také na sobotu
24. května plánovaný oblíbený „Cyklistický den pro všechny“,
kdy věříme, že tak jako v minulosti se bude všem zúčastněným
líbit trať i aktivity spojené s cyklistickými dovednostmi a den se
opět stane osvětou bezpečného pohybu cyklistů na pozemních
komunikacích.
Naopak, bohužel z technických důvodů se až na září
přesouvá akce připravovaná Místním odborem Matice Slezské,
a to připomenutí dvoustého výročí narození P. Ludvíka
Ochrany, buditele slezského lidu, stěbořského faráře a prvního
předsedy Matice Opavské.
Na poli dalších aktivit při zkrášlování a rozvoji obce lze
pro letošní rok připomenout například snahu o zajištění oprav
komunikací a hasičské zbrojnice v Jamnici, pokračování
oprav komunikací a chodníků ve Stěbořicích, opravu komunikace mezi Březovou a Novým Dvorem, opravu vstupní
části hřbitova, zpracování urbanistického návrhu a přípravu
projektových podkladů na rekonstrukci zámecké zahrady ve
Stěbořicích a také hledání možností využití stěbořského zámku.
Vážení spoluobčané, věřím, že v jarní nabídce kulturních a
sportovních akcí si jistě vyberete ty pro vás nejzajímavější a že
nám zachováte svou přízeň při řešení různorodých potřeb obce.
V případě jakýchkoli vašich návrhů či požadavků budeme rádi,
když nás oslovíte. Ať již formou elektronické komunikace přes
jednotlivé členy obecního zastupitelstva, obecní rady nebo
přímo v kancelářích obecního úřadu.
Přeji Vám všem pevné zdraví a krásné jaro.
Libor Volf, starosta

na sněhové shrnováky jsme letošní zimu ani nestačili
sáhnout a je tu jaro. Slunce nabývá na síle a než se nadějeme,
kam oko dohlédne, bude příroda oděna do pestrobarevné krásy
okvětních lístků.
Pro letošní jaro se v našich obcích chystá spousta zajímavých aktivit na poli kultury i sportu. Z nich většina je uvedena
v kulturním kalendáři, který každá rodina obdržela do poštovní
schránky.
Z těch, které tam uvedené nejsou, mohu již nyní doporučit
humoristické představení divadelního souboru „Nechutné
tajemství“, jež se uskuteční v podvečerních hodinách v neděli
13. dubna a dále pak červnové vystoupení operetních zpěváků,
s názvem „Květy paní operety“. Obě akce se budou konat
v kulturním domě ve Stěbořicích.
Letos se naše obec opět přihlásila k akci „Hodina Země“,
pořádané ekologickým institutem Veronica. A tak již v sobotu
29. března bude v našich obcích, stejně jako v loňském
roce, v době od 20:30 do 21:30 hodin vypnuto veřejného
osvětlení. Kdo má zájem, může za svými okny rozsvítit svíčku
a v případě bezvětrného počasí, na bezpečném místě, vypustit
lampion štěstí. Svíčky by však měly být také ekologické a to ze
sójového nebo včelího vosku :-).
Významnou akcí bude 8. května v areálu stěbořské farnosti
odhalení sochy Panny Marie a ve stejný den také uskutečnění
prvního ročník Memoriálu otce Josefa Motyky v běhu na čtyři
a deset kilometrů okolím Stěbořic.
Nejen kulturou je však člověk živ. Ze sportovních aktivit tak dále uveďme jubilejní desátý ročník volejbalového
turnaje BSP TJ Sokol Stěbořice, konaný 7. června,

Mateřská škola
I když se to nezdá, jaro už je v plném proudu… Hřejivé sluníčko nás láká ven a děti konečně, po dlouhém zimním období,
mohou naplno užívat zahradu s novými herními prvky.
V naší školce vedeme děti k podpoře zdraví – denně cvičíme, zdravě jíme, dodržujeme pitný režim a trávíme co nejvíce času
venku. Pohybové aktivity jsou začleněny i do spolupráce se Základní školou ve Stěbořicích. Nejoblíbenější aktivitou dětí je
cvičení v tělocvičně.
Zatímco se malé děti pomalu chystají k zápisu a nový začátek je teprve čeká, my ve školce už jdeme do finále. Některým
dětem za chvíli skončí bezstarostné období a po prázdninách se z nich stanou školáci. Ale co nás do té doby ještě čeká?
Adaptační program – Školička pro maláčky, velikonoční tvoření s rodiči, vystoupení dětí ke Dni matek, společný výlet
a rozloučení se školáky. Myslím, že se máme na co těšit. A naše plány do budoucna?
I nadále vést naše děti ke zdravému životnímu stylu, dokončit rekonstrukci zahrady a rozvíjet spolupráci se základní školou,
s místními složkami a s rodiči. Abychom to všechno zvládli, popřejme si hodně energie, optimismu, tolerance a pohody.
Bc. Miroslava Stonišová a kolektiv MŠ Stěbořice
„Lidé míjejí štěstí. Ne že by jej nikdy nenašli, ale nezastaví se, aby si ho užili.“					
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William Feather (1889 – 1981)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V úterý 28. ledna 2014 se na Základní
škole Stěbořice konal zápis do 1. třídy.
K zápisu se dostavilo 30 dětí se svými
rodiči, z toho 26 dětí by mělo nastoupit
ve školním roce 2014/2015 do 1. třídy.
Rodiče zbývajících 4 dětí požádali

o odklad školní docházky.
Na děti u zápisu čekaly paní
učitelky 1. stupně s pohádkovou cestou
kolem světa. Děti plnily drobné úkoly,
odpovídaly na jednoduché otázky, recitovaly. Vše bylo podtrženo pohodovou

atmosférou krásně vyzdobené školní
tělocvičny.
Na 1. září se již na děti těší budoucí
třídní učitelka Mgr. Eva Cenková.

DĚKUJEME
Psal se 26. srpen roku 1974 a ještě ani ne třiadvacetiletá
dívenka se ubírala směrem ke stěbořické škole. Vlastně ne
dívenka, ale již mladá paní učitelka. Ve škole ji čekali žáci
6. - 9. třídy, aby je vyučovala matematice a znalostem ze
zeměpisu. Časem jí k těmto dvěma předmětům přibyla výtvarná
výchova, občanská výchova, osobnostní výchova či ruský
jazyk.
Řeč je o paní Mgr. Libuši Urbánkové, která na této „své“
základní škole zůstala celých 40 let. Jejíma rukama prošla
spousta žáků. Někteří dnes na škole mají nejen své potomky,

ale i vnoučata. Není mnoho obyvatel Stěbořic, kteří by její
jméno neznali. Někomu se vybaví matematické vzorce, názvy
různých míst světa, jiným dny strávené na společných výletech
a táborech.
Posledních deset let svého působení na škole se paní
Urbánková kromě učení věnovala také práci zástupkyně
ředitelky. Ve vedení školy se osvědčila díky svému logickému
uvažování, matematickému myšlení a schopnosti komunikovat
s kolegy.
Po 40 odpracovaných letech si paní Urbánková od letošního
roku užívá zaslouženého důchodového odpočinku.

LYŽAŘSKÉ KURZY 1. A 2. STUPNĚ

Také žáci 2. stupně se měli možnost věnovat zimním
sportům. Třetí únorový týden strávili přihlášení žáci
7. a 8. třídy na Karlově na chatě Moravice na lyžařském a
snowboardovém kurzu spolu s instruktory Ivetou Glacovou,
Kateřinou Cihlářovou a Michalem Zajíčkem.
Ačkoliv přírodní sníh musel být nahrazen sněhem umělým,
žáci zvládli výuku základů jízdy na lyžích i na snowboardu na
sjezdovce Myšák na výbornou. Večery pak byly plné skvěle
připravených her, soutěží a zábavy.
A. Katreniaková, I. Glacová

Letošní rok nám nenadělil dostatek sněhové přikrývky,
ale žáci ZŠ Stěbořice, kteří se přihlásili na lyžařský pětidenní
výcvik organizovaný Lyžařskou školou pana Kopřivy z Opavy,
po dlouhém očekávání absolvovali aktivní přípravu pro méně a
více zdatné sportovce. Každý den jsme od 24. 2. do 28. 2. 2014
autobusem cestovali do ski areálu Suchá Rudná, Annaberg,
kde děti první až šesté třídy statečně a s radostí, pod vedením
mladých instruktorů, zdolávaly zasněžené kopce. Rozdělené
medaile z lyžařských závodů byly důkazem úspěšného
ukončení výcviku.

Na slovíčko...
Vážený čtenáři Stěbořického zpravodaje, dnes budu rozmlouvat s člověkem, kterého Vám nemusím dlouze představovat.
Znají jej mladí i staří a nejen ve Stěbořicích. Zde se před 74 léty narodil, prožil zde celý svůj život a zapsal se do života
obce především v oblasti sportu. Je tím, jehož hlas slýcháváte z reproduktoru při fotbalových zápasech, čtete jeho komentáře
sportovních akcí Sokola a slýcháte jeho harmoniku a zpěv při vzájemných setkáních dobře naladěných lidí u různých příležitostí.
Ano, je to pan Bořivoj Wolf, zvaný zkrátka Bořík. Letos to bude již 60 let, co se stal členem Sokola a 16 let, kdy je jeho
svědomitým předsedou! Prozradím na něj, že tenisem a fotbalem prostě žije. Na každý domácí fotbalový zápas se, jako komentátor,
pečlivě připravuje a později v bezesných nocích zapisuje do sešitu průběh zápasů, zajímavosti a zvláštnosti, které každý zápas provázely. Takových bohatě popsaných sešitů má uschováno již 21! Má tedy z čeho vybírat, když chce fotbalisty na schůzích pobavit.
V rozhovoru jsem mu položila několik otázek. První
inzerce
z nich směřovala do minulosti: „Jak Vy vzpomínáte na
počátky sportování v našich vesnicích a co Vás osobně
vaše realitní
přivedlo ke sportu?” Svou odpověď pan Wolf rozšafně
rozepsal. Takže jsme nakonec, po vzájemné domluvě,
kancelář v opavě
článek rozdělili do dvou částí, věnovaných především
zajímavému a vtipnému vyprávění o tom, co si pamatuje a na co rád vzpomíná. Domnívám se totiž, že je
neboJte se nám zavolat!
třeba dát prostor pamětníkům s tak dobrou pamětí!
Věřím, že Vám následující řádky přiblíží dobu nedávno
využijte bezplatnou
minulou a sportovce, kteří sportovali s nadšením,
radostí a bezměrnou oddaností pro druhé. Snad ve
realitní poradnu
Vás zmiňovaná jména a události vyvolají ty nejhezčí
vzpomínky. Takže pojďme se začíst do „vzpomínkového čtení“ na 50., 60. i pozdější léta sportování
Jan
Jarmila
realitní specialisté
v obci, v podání pana Bořivoje Wolfa.
Homola
špirutová
pro tuto oblast
Dana Grosserová

733 164 171
2

604 237 555

Z Milostovic pak nám vypomáhal p. Láďa Jahn (zvaný Tylo).
Brankářem byl p. Ladík Bittner.
To se již hrálo na „malém“ rybníku, pod hrází, kde se za
velkého nadšení všech hráčů a funkcionářů (předsedou Sokola
byl tehdy p. Bedřich Ondráček) poorala louka a drn se odvezl
po kolejnicích na boční stranu kluziště. Pan Zdeněk Skřont
sehnal z Opavy vyřazené vysoké mantinely. Pan Jan Havlíček
(elektrikář) společně s p. Bedřichem Ondráčkem zařídili za
velkého nadšení osvětlení kluziště a byli jsme na „vrcholu
blaha“. Šatnu jsme měli ze starého „srubu“, který stál na břehu
rybníka. Ten jsme rozebrali na díly a po vodě přeplavili na
místo kluziště! Vzpomínám si, že asi v roce 1955 (v mých 15
letech) jsem poprvé nastoupil do soutěžního zápasu na pravé
křídlo útoku, ale byl jsem tak nervózní, že jsem nic neuhrál :-).
To už se zapojovali další mladí hráči, jako Vladimír Král
(zvaný Čenda), Lojzík Raida, Jeník Rychta (zvaný Dudek),
Pepík Šenk (Pivčo), bratři Přibylští – Jenda, Pepík a Vašek
(všichni brankáři), Jiřík Raida (od váhy), Bernard Král,
Pepík Král (z kuta) a také Franta Barteska (zvaný „Atík“),
který potom odešel hrát do Opavy. Nesmím zapomenout ani
na Vojtu Moravce, který sice s námi hokej v zápasech nehrál,
ale připravoval spolu s ostatními ledovou plochu. Po nocích,
kdy mrzlo, jsme hadicí nastříkali na led slabou vrstvu, jak to
zmrzlo, tak jsme na sáňkách přivezli sud s teplou vodou, trubku s děrama, a to byla naše „rolba“. Nalajnovalo se a v neděli
odpoledne se mělo hrát utkání. Dopoledne však vysvitlo slunce
a led nám roztál! To se také stávalo.
Ještě jednoho našeho „nepřehlédnutelného“ hokejistu musím
připomenout. Byl to p. Zdeněk Ondráček z Pivovaru, který sice
moc neuměl bruslit, ale když se v tréninku se svýma dlouhýma
rukama začal ohánět hokejkou, potom nebylo radno se k němu
přiblížit! Jeho památná slova zněla: „TOŽ DAJTĚ MI TÉŽ
TU KOŠULU (DRES)!“ Díky osvětlení se hodně bruslilo
i po večerech. A byla to paráda! A zvláště dva naši obětavci,
pánové Günter Janetzký a Jenda Fiedler si neváhali vzít
dovolenou v JZD a vykonávat nejnutnější údržbářské práce.
Tolik zatím k historii sportu ve Stěbořicích a pokračování
zase příště!
Bořivoj Wolf, předseda TJ Sokol Stěbořice

Tak nejdříve, jako kluk jsem obdivoval naše volejbalisty,
kteří již před II. světovou válkou hráli volejbal ve Stěbořicích
(a to na „tělocviku“, což bylo hřiště u p. Karla Raidy, uprostřed
vesnice). Později se přestěhovali na hřiště u p. Salingera
(vedle školní družiny). Vzpomínám, že tam hráli p. Arnošt
Skřont (výborný smečař), p. Jarek Novák (výborný a chytrý
nahrávač), dále p. Vašek Solnický s bratrem Jendou Solnickým,
p. Jan Raida (pozdější dlouholetý předseda MNV, jeho bratr
Vojta Raida, p. Alois Říčný, p. Jeník Bek, p. Václav Klapetek
z Jamnice, p. Jiří Vaněk (ředitel ZŠ) a další. Snad jsem na nikoho
nezapomněl. Prvním trenérem byl p. Rudolf Kalný. Později se
připojili pánové Jan Palzer, Víťa Salinger, Jarek Graca (zvaný
Pepča), Fanuš Berger, bratři Pavel a Zdeněk Koneční, Lojzík
Raida a Jan Raida (od p. Anděly Raidové). I já jsem zkoušel
volejbal hrát, ale nebylo to nic moc :-).
Vzpomínám si, že v 50. letech minulého století měli naši
volejbalisté skvělou výkonnost a vyhrávali vše, co se vyhrát
dalo – postoupili do KRAJSKÉ SOUTĚŽE, kterou vyhráli
a měli hrát v Krajském přeboru, což odmítli pro cestování na
velké vzdálenosti a také nedostatek financí (tehdy nebyli žádní
sponzoři). Vždyť po okrese dojížděli na zápasy na kolech! Dnes
již nepředstavitelné. V 60. letech už ale starší hráči odcházeli a
mladší již tak vysokou výkonnost neudrželi a pomalu, ale jistě,
volejbal upadal, až okolo roku 1970 zanikl úplně. Hráči jako
Vít Salinger, Jarek Graca, Jan Palzer i já jsme dojížděli hrát do
Hlavnice, kde byla výborná parta.
Co se však v padesátých letech ve Stěbořicích založilo,
byl HOKEJOVÝ MANŠAFT! Hlavním „tahounem“
i zakladatelem se stal p. Zdeněk Skřont. Doslova nás
všechny „zblbnul“ – mladé i starší. Sehnal starou výstroj
a začali jsme hrát na „velkém“ rybníku. Mantinely jsme
měli pouze malé, jen asi 30 cm vysoké, ale to nám vůbec
nevadilo. Mužstvo tvořili p. Zdeněk Skřont, p. Karel Radek,
bratři Jeník a Vlastík Raidovi (od váhy), p. Jan Raida
(z vrchu), Pepin Orlík, Evžen Král, Karel Wolf, Karel Fiedler
s Güntrem Janetzkým, ze Zlatník pak brankář Pepík Řehulka
a obránci Jožka Klimeš s Edou Uvírou (zvaný Bedžar).

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Základní škola Stěbořice, okres Opava vyhlašuje výběrové řízení na místo školníka/topiče.
Dokumenty:
Požadavky:
životopis s údaji o dosavadních zaměstnavatelích
odborné vzdělání technického zaměření ve využitelném
a odborných znalostech a dovednostech (přiložené
oboru (kovo, elektro, dřevo, stavebnictví,…)
kladné reference bývalých zaměstnavatelů jsou výhodou)
schopnost jednoduchých stavebních oprav, malířských,
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (až při podepisování
natěračských a zahradnických prací
pracovní smlouvy)
manuální zručnost více řemesel (ve více oborech)
výpis z evidence Rejstříku trestů (až při podepisování
pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, organizační
pracovní smlouvy)
schopnosti, flexibilita, samostatnost
zdravotní způsobilost (až při podepisování pracovní smlouvy)
schopnost jednat s lidmi
Životopis včetně Vaší adresy či jiné možnosti zpětného
morální předpoklady a trestní bezúhonnost
kontaktu (telefon, e-mail) zašlete poštou na adresu:
praxe v oboru je výhodou
		 Základní škola Stěbořice, okres Opava
dobrý zdravotní stav
		
		

Stěbořice 150
747 51 Stěbořice		

(do levého horního rohu obálky napište: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍKA/TOPIČE)

nebo elektronicky na e-mailovou adresu:
skolainformace@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek: 11. 4. 2014, předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 7. 2014.

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(dle aktuálních tarifů a příplatků 13.180,-Kč + topič 2.680,-Kč po dobu 7 měsíců v roce).
Vybraní zaměstnanci budou vyzváni k návštěvě školy a osobnímu pohovoru během měsíce dubna.

Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Glacová, ředitelka školy		

e-mail: skolainformace@seznam.cz,
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tel.: 553 66 10 21

Pár slov o nás a přírodě
Ti z nás, kteří by v rámci dělení roku na roční období měli
nejraději čtyři léta, se poslední dobou jistě radují. Skutečnost
je však mnohem složitější a může pro naši blízkou budoucnost
znamenat i podstatné změny našich zvyklostí. Zde několik vět
převzatých ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu:
„Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují
jedno z klíčových témat současné environmentální politiky.
Přestože změny v klimatickém systému naší planety probíhaly
od té doby, co planeta vznikla, vědecké poznatky posledních
desetiletí ukazují, že v současné době velmi pravděpodobně tyto
změny probíhají rychleji, než tomu bylo v minulosti. Hlavní
příčinou těchto změn, a zejména jejich důsledků, je činnost
člověka. Nejde však pouze o činnosti spojené s nárůstem
emisí skleníkových plynů, ale i o aktivity člověka, které činí
klimatický systém více zranitelný, než tomu bylo v minulosti.“
Ptám se, jak zastavit změny a přírodě pomoci? Jak nezničit,
co ještě máme krásného a životaschopného. Co mohu udělat
já osobně? Poctivě třídím komunální odpad, topím zemním
plynem, dřevem a kvalitním uhlím. Snažím se nepoužívat
zbytečně automobil, nakupuji potraviny pokud možno
v recyklovatelných obalech a bez éček, a také v obalech,
které obsahují minimum vzduchu, který se v rámci přepravy
zboží musí zbytečně převézt, atd. Nezbývá, než hledat další
možnosti. Například podporovat výměnu starých kouřících
kotlů za nízkoemisní, podporovat odprašování průmyslu
a zemědělství, snažit se o zlepšování odpadového hospodářství,
snižovat spotřebu vody, přijímat bez výhrad výsledky

rozhodování úřadů zabývajících se ochranou životního
prostředí, atd. Veškeré tyto aktivity mají pro přírodu větší, či
menší význam a podílí se na zpomalování současných změn.
Věřím, že i vy máte, zájem na zastavení devastace ovzduší,
řek a lesů. Zájem na nezaprášených okenních parapetech,
policích a nábytku, na čistých oknech a fasádách našich domů,
na mikroskopickým prachem neucpaných plicních sklípcích
a nepodrážděné a čisté nosní dutině, na zdravé vodě v potocích, řekách a rybnících, na dostatku kvalitní pitné vody pro
všechny…
V této souvislosti vás chci opět informovat o možnostech
třídění odpadu v našich obcích. Máme zde kontejnery na
plasty, sklo a papír, na vysloužilé drobné elektrospotřebiče
a baterie (na OÚ), na oděvy a hračky (Stěbořice, Jamnice),
na biologicky rozložitelný odpad (již brzy budeme mít každý
svůj komposter doma). Na jaře a na podzim obec přistavuje
kontejnery na velkoobjemový odpad (nyní budou 4.-14.
4. 2014), organizujeme sběr nebezpečného odpadu a sběr
velkých elektrospotřebičů.
Myslím, že tudy vede cesta. Pojďme se chovat k přírodě co
nejzodpovědněji a naše malá Zemička na které všichni žijeme,
naše nádherná duhová kulička vznášející se ve vesmíru, zůstane
zachována i našim dětem.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří přikládáte
ruku k dílu.
Libor Volf

MÍSTNÍ DENNÍ TÁBOR – „DOBÝVÁNÍ STĚBOŘIC“
Milí rodiče, pokud si lámete hlavu,
jak o velkých prázdninách smysluplně
zabavit své ratolesti, zatímco jste v práci,
věnujte, prosím, pozornost následujícím
informacím.
Orel jednota Stěborice ve spolupráci
s Obecním úřadem Stěbořice organizuje 1. ročník MÍSTNÍHO DENNÍHO
TÁBORU. Jedná se o netradiční tábor,
na který budou děti docházet vždy ráno
ze svých domovů. V době od 7 do 15.30

hodin bude pro ně připraven pestrý program. Děti se mohou těšit na výpravy
do okolí Stěbořic, sportovní hry, budou
poznávat přírodu a věnovat se kreativním činnostem. Zábavnou formou se
také dozví spoustu zajímavostí z historie
i současnosti Stěbořic a okolí.
Přihlásit se mohou děti z Jamnice,
Nového Dvoru, Březové a Stěbořic ve
věku 6 – 12 let. Tábor proběhne v termínu 18. – 22. srpna 2014. Kapacita je

Z obecního diáře:
• 29. 3. 2014, 20:30 - 21:30 - Hodina Země
• 30. 3. 2014, 14 hodin - Vítání občánku, KD Stěbořice
• 4. - 14. 4. 2014 - Přistavení kontejnerů (velkoobjemový odpad)
• 8. 5. 2014 - Slavnost otevření prostranství u kostela
Hlášení obecního úřadu si mohou občané nechat zasílat
elektronicky do své e-mailové schránky. Je nutné zaslat požadavek
na e-mail obce: obec.steborice@seznam.cz.
Příspěvky do obecního zpravodaje můžete zasílat na emailovou
adresu: smalec.petr@seznam.cz.

Vydal Obecní úřad Stěbořice
Vydání 01/2014
Sazba: Petr Šmalec
4

25 účastníku. Přihlášky budou k dispozici od 7. dubna na obecním úřadě.
Cena 600 Kč zahrnuje stravu, cestovné,
vstupy a další. Organizace a vedení se
ujala Anežka Štukavcová, studentka 4.
ročníku psychologie.
Věříme, že se tato nová forma táboru
osvědčí a bude přínosná dětem i rodičům.
Dále připomínáme, že termín
tradičního Orelského táboru je 9. – 16.
srpna 2014.
Ludmila Slaninová

