
1

1/2022

1/2022

Představení koalice dvou sdružení
 • Morávka Lidem
 • Morávka Se zdravým rozumem

naše

Střípky 
ze zastupitelstva

str. 6

Startovací byty?
Potřebujeme na Morávce ?

str. 5

kalendář akcí
• Kácení máje

• Akce pro děti

• Den techniky

str. 16

kanalizace v obci
Jak se čistí a kde vytéká 
splašková voda z  budov 
na Morávce a jak dál?

str. 5



2

Proč vzniká občasník Naše Morávka?
Možná se ptáte, proč vzniká paralelní časopis k obecnímu tisku.

Chceme Vám přinášet kompletní, nezkreslené a  neupravené 
články a informace z dění na Morávce. Chceme zveřejňovat i články 
občanů a přátel Morávky. Bohužel v tuto chvíli ani zastupitel obce 
neví, zda jeho článek v  ofi ciální obecní tiskovině bude zveřejněn 
a v jaké podobě. 

Náš tištěný občasník, i webové stránky www.nasemoravka.cz bu-
deme nadále vyvíjet a vylepšovat. I Vy můžete přispět svými návrhy 
a nápady. Zapojte se. 

Proč dvě sdružení?
Proč se zde prezentujeme jako dvě sdružení, Morávka Lidem 

a Morávka Se zdravým rozumem? 

Jsme občané Morávky s různými názory, nicméně se společným 
zájmem.  Morávka Lidem reprezentuje svým zaměřením snahu 
o pořádek v obecních záležitostech, zákonnost a základní ekono-
mickou stabilitu obce, Morávka Se zdravým rozumem Vás bude ba-
vit, připravovat akce pro děti, navrhovat jak naši obec vylepšit, aby 
se nám v ní žilo lépe.

Dohromady jsme tým, kterému jde o společnou lepší Morávku, 
naši Morávku.

email: info@nasemoravka.cz 
Web: www.nasemoravka.cz

Tým Morávka Lidem / 
Se zdravým rozumem
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Vážení a milí spoluobčané

MoráVka LideM

jsem zastupitelem Obce Morávka zvolený za naše sdružení Morávka 
Lidem. Jsem jediný opoziční zastupitel, který je ve svém snažení 
o zprůhlednění některých činností obce osamocen. 

Něco o mě
Narodil jsem se tady na Morávce 

před „několika málo lety“, žiji zde 
podstatnou část svého života a vě-
řím, že zde svůj život dožiji.

Společně s manželkou Michaelou 
vychováváme tři, školou povinné 
děti, Vojtu, Anetku a Honzíka. Mám 
rád lidi, práci a celou naši obec.

Vlastním dům se zahradou, kde 
stále něco kutím a  upravuji. Jsem 
rovněž majitelem dvou starších vo-
zidel. Jako zastupitel Obce Moráv-
ka jsem nebyl a nejsem ve vedení 
žádných společností, a  to co jsem 
si vydělal, tak jen svojí poctivou 
prací, za kterou se nestydím. Mohu 
se všem okolo sebe a lidem, se kte-
rými se setkám a setkávám podívat 
rovně a přímo do očí.

Jsem klidná povaha, občas mě 
však nadzvedne ze židle neochota.

Vzhledem k  tomu, že jsem se 
dlouhé roky pohyboval v  oblasti 
sportu, umím vyhrávat a radovat se 
z vítězství, ale i prohrávat  a uznat 
porážku nebo svou chybu a vzít si 
z ní ponaučení.

Jsem také veselý člověk, někdy 
až zdravě-nezdravě upřímný. Mezi 
mé celoživotní koníčky patří fot-
bal, který jsem hrál závodně, ma-
ximálně v  krajských soutěžích do 
svých 48 let. Jsem se 186 brankami 
v mistrovských soutěžích nejlepším 
střelcem všech dob Raškovického 
fotbalu. Kromě fotbalu jsem byl 
v mladém věku také členem Sokola 
a dobrovolným hasičem tady u nás 
na Morávce.

“Chci to změnit a informovat Vás o některých 
důležitých záležitostech, o kterých se bohužel 

nemluví a někdy nemůže, přestože existují,  
proto o nich ani nevíte.“
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Mé aktivity na Morávce
Své fotbalové zkušenosti a  ještě 

i některé lidské schopnosti a vlast-
nosti jsem se po ukončení své fot-
balové kariéry rozhodl předávat 
mladým sportovcům, těm nejmlad-
ším z naší základní a mateřské školy. 
Vedu již devátým rokem sportovní 
kroužek u naší základní a mateřské 
školy a v polovině září zahájíme ju-
bilejní desátý ročník. Kroužek na-
vštěvují chlapci a  děvčata hlavně 
z Morávky, ale chodí k nám i chlapci 
z Krásné a Raškovic. Mohu říci, že se 
mi podařilo vychovat několik spor-
tovců, kteří následně uplatňovali 
a  uplatňují své schopnosti o  stupí-
nek výše ve fotbalu v  Raškovicích, 
kde mají možnost si i zahrát přátel-
ská a mistrovská utkání. Je to sice jen 
na nižší okresní úrovni, ale snažím se 
dětem předat své nejen sportovní, 
ale i lidské kladné vlastnosti potřeb-
né pro jejich budoucí život. 

Téměř všude, kde to jde, poslou-
chám rádio, mám rád rockovou 
hudbu, někdy i  hlasitou. Kromě 
sportu rád stále něco vylepšu-
ji a  pomáhám kamarádům a  zná-
mým. Pomáhám nejen fyzicky, ale 
umím se orientovat i na úřadech. 

O  svých negativních vlastnos-
tech asi nikdo sám nemluví, to je 
práce jiných a určitě i o mě se v ně-
kterých kruzích hovoří negativně. 
Naučil jsem se však nevypouštět se 
svých úst informace falešné a  ne-
pravdivé, které nemám ověřené, 
což by si mí nepřející mohli odpus-

tit. Zaměstnání jsem prošel více 
a myslím si, že je to dobře, protože 
jsem pracoval v  různých profes-
ních oblastech a  získal informace 
a  schopnosti všeobecnějšího cha-
rakteru. V  současné době pracuji 
jako technik Biskupství ostravsko
-opavského, kde mám na starosti 
technický dohled na stavbách, ad-
ministrativu kolem staveb, jednání 
na úřadech, spolupráci na dotač-
ních titulech i  spolupráci s  národ-
ním památkovým úřadem a dalšími 
úřady a organizacemi.

Pokud budete mít zájem o  ně-
které neuveřejněné informace, pře-
čtěte si další níže uvedené informa-
ce a počkejte si na další číslo NAŠÍ 
MORÁVKY, kde se o různých záleži-
tostech trošku rozepíšu. 

Další informace o  dění z  jedná-
ní zastupitelstva a  o  událostech 
v obci z pohledu opozičního zastu-
pitele uvedu v příštím čísle našeho 
občasníku.

Jan Legerský,
Morávka Lidem

V případě, že se budete 
chtít o nějaké obecní 
záležitosti, postřehy 

a zajímavosti více zajímat, 
napište mi na e-mail

jan.legersky@seznam.cz
nebo se podívejte na stránky 

www.nasemoravka.cz. 
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NejbLižší akce Na MoráVce

MoráVka Se zdraVýM rozuMeM

kácení Máje 28. 5. 2022
Laser game Aréna Grzegorze Damskiho, skákací hrad, Arnoštovy bram-

boráky „budou připravovat členové našich sdružení“.

indiánský dětský den 4. 6. 2022 od 14 hodin
Na děti bude čekat plno zábavy a dobrodružství. Na všechno bude do-

hlížet náčelník, který bude hlídat své kmenové teepee, totém a oheň. Děti 
budou plnit úkoly, vyrobí si svou vlastní indiánskou čelenku a za vše budou 
odměněni. Děti, které přijdou jako indiáni, dostanou odměnu navíc. Krásné 
odpoledne zakončíme společným opékáním špekáčků.

Vážení čtenáři,
dovolte mi vysvětlit, jeden z dů-

vodů, proč jsme se naše nové hnutí 
rozhodli nazvat Morávka Se zdra-
vým rozumem.

Asi každý si někdy položil otáz-
ku, proč vedení obce rozhodlo, či 
činí tak nebo onak. Nemáme náladu 
chodit na toto místní zastupitelstvo 
a  vyptávat se na věci, které nám 
třeba nedávají smysl a  dostávat 
na ně buď nepřímé, nebo dokonce 
žádné odpovědi. Prostě jen chceme 
slušně žít v naší obci a vědět, že ta 
se postará o to, aby správně hospo-
dařila s kasou, činila rozvážné kroky 
a  starala se o vzkvétání obce a  to 
pro spokojenost naších občanů.

Schválně jsem v předchozím od-
stavci zmínil hospodaření. Jeden 
příklad za všechny.

Jak jistě víte, obec se stala hrdým 
majitelem Českého Srdce a přiznám, 

“Potřebuje Morávka 
startovací byty  
pro mladé lidi? 

Nehrozí nám 
invaze sociálně 

slabých, či dokonce 
nepřizpůsobivých 
občanů z měst?“
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že když jsem se to dozvěděl, byl 
jsem nadšen, že budova zde tak vě-
hlasná je v dobrých rukách. To se ale 
změnilo ve chvíli, kdy obec zveřejni-
la svůj záměr, a to, že budova bude 
stržena a postavená nová, za účelem 
startovacích bytů, a proto se ptám: 

Potřebuje Morávka startovací 
byty pro mladé lidi? Nehrozí nám 
invaze sociálně slabých, či dokonce 
nepřizpůsobivých občanů z měst? 
Existuje ekonomická návratnost, či 
do budoucna profi t?

My chceme postavit nájemní 
rentabilní byty a  upřednostňovat 
místní občany!!!

Vždyť při čerpání dotací smí lidé 
podle zákona v těchto bytech byd-
let pouze omezenou dobu a obec 
smí požadovat pouze omezenou 
výši nájemného!

Ptám se, zdali by nebylo lepší 
využít toto vskutku nádherné místo 
například po vzoru Adámkovy vily, 
jako domov se zvláštním režimem, 
nebo je spousta jiných možnos-
tí komerčního využití např.: byty, 
penzion, wellness atd.

Abyste pochopili, jakož to pod-
nikatel, si představuji, že bude 
obec dělat vše proto, ať má co nej-
více peněz do rozpočtu, jenž může 
zpětně investovat do zvelebování 
obce, bezpečnosti, kultury, sportu, 
školství, atd…

Zdravý rozum mi říká, že na tyto 
otázky bychom se měli zeptat ob-
čanů, co vlastně potřebují a chtějí, 
a  to formou buď referenda, nebo 
ankety!

Vedení obce tak nečiní, a proto 
jsme prozatím spustili interneto-
vou anketu na adrese www.nase-
moravka.cz, kde jsou položeny tyto 
otázky a v příštím vydání zveřejní-
me některé Vaše odpovědi, a také 
výsledek hlasování o  budoucnosti 
Českého Srdce. Dále jsme na na-
ších stránkách vytvořili „okno“, kde 
nám můžete zasílat případné otáz-
ky či komentáře a my Vám rádi od-
povíme.

Chceme znát Váš názor, společ-
ně můžeme udělat obec lepší.

Lukáš Besta, 
Morávka Se zdravým rozumem

žijí Mezi NáMi
ze zastupitelstva

Jako člen zastupitelstva na jeho 
zasedáních i mimo ně v běžném ži-
votě vnímám poznámky a  názory 
spoluobčanů. Na jednom z nedáv-

ných jednání zastupitelstva mě za-
ujala pozitivní aktivita jednoho na-
šeho spoluobčana, pana Grzegorze 
Damskiho, a bohužel spíše zarazila 
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následná negativní reakce někte-
rých členů zastupitelstva na jeho 
návrhy ohledně SDH.

Dotazy a připomínky pana Dam-
skiho na zastupitelstvu mohly pů-
sobit na první pohled neférově vůči 
jeho kolegům ve Sdružení dobro-
volných hasičů (SDH) Morávka, ale 
překvapivě konečný výsledek byl 
velmi pozitivní. 

Paní starostka dostala úkol od 
zastupitelstva svolat schůzku s vý-
jezdovou jednotkou dobrovolných 
hasičů. Později jsem se dozvěděl, 
že schůzka výjezdové skupiny SDH 
byla svolána a dokonce i s přítom-
ností hlavní šéfky - starostky obce. Je 
neuvěřitelné, že se tak konalo popr-
vé za 7 let. Výstupem z jednání pod-
le pana Damskiho bylo to, že si do-
volil přijít s pozitivní iniciativou pro 
získávání členů pro SDH na jednání 
zastupitelstva. Později jsem se se-
tkal s panem Damskim a velmi dob-
ře jsme si popovídali. Pan  Damski 

neprozradil jména ani další téma-
ta jednání na schůzce výjezdové 
skupiny, ale doufá, že jeho kole-
gové pochopí jeho dobré návrhy.

Aktivity, které má a  které je 
schopen zajistit i sám zorganizovat 
je poměrně velké množství. Při ka-
ždé příležitosti poskytuje zdarma 
program Laser Game Arény pro 
děti, mládež a  dospělé, jak v  naší 
škole, tak i na obecních akcích atd. 
V následném rozhovoru s ním jsem 
se dozvěděl více věcí a spoustu za-
jímavých faktů.

Panu Damskimu vděčí obec za 
mnohé pozitivní iniciativy a činnos-
ti pro obec. Výrazně se angažoval 
nepřímo v  dražbě koupě Českého 
srdce, kdy díky jeho iniciativě obec 
ušetřila nemalou částku, zhruba 
3 miliony Kč. 

Já sám jsem velmi rád, že jsem 
se seznámil s tak zajímavým člově-
kem, ochotným věnovat svůj volný 

čas pro naše spoluo-
bčany (většinou naše 
školou povinné děti) 
a věřím, že bude nadá-
le pomáhat a  realizo-
vat různé akce a  akti-
vity v naší obci.

Zaujal mě příběh 
pana Damskiho nato-
lik, že se pokusím jej 
požádat o  článek, ve 
kterém se s námi o své 
zkušenosti podělí.

Jan Legerský,  
Morávka Lidem
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SPorToVNí kroužek 9. roČNík
Vzhledem k tomu, že bez našeho vědomí dochází k úpravám článků do 
Moravčanu Vám jej poskytujeme v plné verzi i s fotkami.

co je u nás v kroužku nového?
Uplynuly téměř tři měsíce od po-

sledních informací a zpráv z krouž-
ku. Za tu dobu došlo k přeskupení 
našich mladých sportovců. Stále 
požadovali, hlavně ti starší a  zku-
šenější, abychom si zahráli proti 
mladým registrovaným fotbalistům 
z Raškovic. Podařilo se nám domlu-
vit přátelské setkání s  následným 
utkáním ve sportovní hale v Raško-
vicích. 

Ve středu 2. února jsme vyrazili 
si zahrát proti Raškovickým žákům. 
Zúčastnili se všichni členové stře-
dečního kroužku. Měli jsme opět 
zapůjčené dresy, které nám poskyt-
nul pan Ladislav Soročin s  rekla-
mou naší základní a mateřské školy 
na zádech. Jeli jsme tam s očeká-
váním těžkého střetnutí. V  Raško-
vicích trénují mladí hráči 2x týdně 
a během zimy hráli krajskou zimní 
ligu.Na rozdíl od domácích hráčů, 
tak my nemáme vyloženě někte-
rého ze sportovců naučeného být 
brankářem, který by se na tuto čin-
nost na hřišti specializoval a bohu-
žel se to projevilo v utkání.

Po rozcvičce jsme z našeho ma-
lého kolektivu poslali dva naše nej-
mladší hráče mezi ty mladší do pří-
pravky. Tam se zapojili do tréninku 
a zdatně jim sekundovali. 

jak to nakonec dopadlo?

Starší si nejdříve udělali v  čás-
ti haly krátký trénink, aby pak na-
stoupili proti chlapcům a děvčatům 
z Raškovického fotbalu.

Zahájili jsme výborně a po chvíli 
jsme vedli 1:0. To však z naší stra-
ny bylo vše a domácí si pak z naší 
branky udělali střelnici a  „sázeli“ 
nám jeden gól za druhým. Nepočí-
tali jsme to, výsledek není důležitý. 
Důležitější jsou však poznatky z to-
hoto sportovního setkání. 

Pepík Soročin při rozehrávce

Honza Tesařík a Tibor Navrátil v tréninku
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Honza T. s Matyášem a Honzou Kapolkou

Vyhodnocení
Toto utkání bylo přínosné ze 

dvou pohledů. Ten první je méně 
příjemný. Naši zjistili, že musí ještě 
na sobě dost popracovat, aby při 
dalším takovém setkání mohli ode-
jít v lepší náladě, než tomu bylo po 
tomto střetnutí. 

Ten druhý je pozitivnější. Hned 
celkem 5 chlapců oslovili trenéři 
Raškovických mládežníků, aby tam 
začali chodit na tréninky a aktivně 
se zapojili do dění v  oddíle s  vý-
hledem na zapojení se do mistrov-
ských utkání. Oslovení chlapci se 

chytili příležitosti a začali trénovat 
v Raškovicích. Tím se náš středeční 
kroužek smrsknul na 6.

Sportovali jsme a nadále sportu-
jeme v  tom menším kolektivu. Po 
šesti týdnech se dva mladíci vrátili 
a je nás zase více.

Kromě tohoto úbytku máme v té 
mladší skupině dva nové hráče. 
Jedním z nich je Jirka Kapolka, bra-
tr staršího Honzy, ten druhý je Bo-
humil Bartoň z Krásné. V té menší 
skupině je celkem vedeno 18 děvčat 
a chlapců, což je velkým příslibem 
pro další školní rok. 
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jak do konce školního roku
Jak to budeme provádět my 

všichni tady na Morávce? V  letoš-
ním roce jsme již dokonce byli jed-
nou venku s těmi staršími. 

Bylo to příjemné zpestření nejen 
pro hráče, ale i pro vedení kroužku. 
Zatím stále sportujeme v tělocvič-
ně. Všechno je odvislé od počasí. 
Všichni už se těší na venkovní hři-
ště, kde hlavně skupina těch mlad-
ších určitě využije obě hrací plochy. 

Předpokládám, že činnost krouž-
ku bude probíhat do poloviny červ-
na. Přeji všem dětem i  jejich rodi-
čům a prarodičům příjemné prožití 
jarních měsíců. 

Jan Legerský, trenér,
jan.legersky@seznam.cz

kompletní i další fotogalerii 
v plném rozlišení najdete 

na našem webu
www.nasemoravka.cz

Barča s Terezkou Hráči v utkání

kaNaLizace V obci?
Ve volebním roce 2018 se na po-

slední chvíli před volbami rekon-
struoval chodník od zastávky Mo-
rávka střed ke škole a zdravotnímu 
středisku. Dokončen byl v prosinci 
2018. Většina občanů obce ví, že 
v  chodníku ke škole je umístěna 
smíšená kanalizace, na kterou je 
napojena základní škola, zdravotní 
středisko, bytovky za zastávkou, 
obecní úřad, zřejmě i  povrchové 
vody a možná další objekty. 

Nikdo na obci při zadávání veřej-
né zakázky na rekonstrukci chodní-
ku se nezabýval řešením umístění 

kanalizační stoky v chodníku, a tím 
odvedení splaškových vod z uvede-
ných objektů, jak to ukládá zákon.

jak se čistí a kde vytéká splaš-
ková voda z těchto budov?

Již v  té době se mělo plánovat 
rozdělení kanalizace na splaškovou 
část a  kanalizaci pro povrchové 
a dešťové vody. Snažil jsem se v za-
stupitelstvu prosadit návrh na vy-
budování páteřní kanalizace s  na-
pojením na čističku do Raškovic, 
která by po určitých úpravách byla 
schopna pojmout splaškovou vodu 
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i  z naší obce. V plánu odkanalizo-
vání oblasti obcí od Raškovic až na 
Morávku bylo už i  vydáno územní 
rozhodnutí.

Ze zapůjčené projektové doku-
mentace k  vydanému územnímu 
rozhodnutí jsem zpracoval materiá-
ly, které jsem konzultoval na vede-
ní SmVaKu v Ostravě a předložil na 
jednání zastupitelstva obce. Můj ná-
vrh byl zamítnut s  tím, že budeme 
podporovat domovní ČOV. Nyní je 
schválena dotace na jednu domovní 
ČOV ve výši 35 tisíc Kč (požadoval 
jsem v prosinci 2021 při projednává-
ní rozpočtu na rok 2022 40 tisíc Kč, 
můj návrh byl zamítnut). 

V zákoně o odpadech se hovoří 
o  tom, že každá domácnost bude 
muset od roku 2023 prokázat likvi-
daci odpadních vod ze své domác-
nosti. Tento bod jsme měli ve vo-
lebních materiálech již v roce 2018.

jak to budeme provádět my 
všichni tady na Morávce?

V  průběhu uplynulých dvou le-
tech obec požádala krajský úřad 
o  dotaci na studii odkanalizování 
centra obce, která byla schválena. 
Stačilo zadat studii, nějakou poža-
dovanou částku připlatit a  mohli 
jsme mít základní důležitý podklad, 
odborný náhled, studii pro zahájení 
prací na tomto problému. Bohužel 
vedení obce nic pro to neudělalo 
a dotace ve výši asi 350 tisíc Kč se 
vrátila nevyužita krajskému úřadu, 
škoda. Zeptejte se vedení obce, 
proč se to neřešilo?

Stávající stav ve „Strategickém 
plánu rozvoje obce na léta 2021-
2025“ je takový, že „likvidace splaš-
kových vod je řešena individuálně 
pomocí žump s  vyvážením odpa-
du (!!!) či domovních ČOV. Ty mají 
přepady zaústěny do povrchových 
příkopů případně trativodů, kte-
rými odpadní vody odtékají spolu 
s  ostatními vodami do řeky Mo-
rávky“. Na katastru obce je vybu-
dováno několik lokálních ČOV pro 
rekreační střediska. Územní plán 
navrhuje vhodný způsob likvida-
ce odpadních vod z centrální části 
obce Morávka na vlastní ČOV. Likvi-
daci odpadních vod z ploch mimo 
dosah navržené kanalizace (podle 
vedení obce bohužel zamítnuto) je 
dle územního plánu navrženo za-
bezpečit individuálně (bezodtoko-
vé jímky, ze kterých jsou odpadní 
vody vyváženy a likvidovány v sou-
ladu s  platnými předpisy) nebo 
domovními ČOV. Pro porovnání: 
10  m3 odpadní vody se v  případě 
kanalizace vyčistí za cca 500,- Kč, 
za vyvezení 10 m3 do nejbližší čis-
tírny odpadních vod ve Sviadno-
vě odbornou firmou vyjde na cca 
2 500,- Kč. A předpisy na čištění se 
budou zpřísňovat. 

Co myslíte, že bude pro VÁS ob-
čany výhodnější?

Pokračování v následujícím čísle 
a na www.nasemoravka.cz

 Jan Legerský,  
Morávka Lidem
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KALENDÁŘ AKCÍ 

na Morávce
28. 5. 2022 
káceNí Máje 
Na MoráVce
Laser game Aréna Grzegorze 
Damskiho, skákací hrad, Arnošto-
vy bramboráky „budou připravo-
vat členové našich sdružení“.

4. 6. 2022 od 14 hodin 
iNdiáNSký dĚTSký deN
Na děti bude čekat plno zábavy 
a dobrodružství. Na všechno bude 
dohlížet náčelník, který bude hlí-
dat své kmenové teepee, totém 
a  oheň. Děti budou plnit úkoly, 
vyrobí si svou vlastní indiánskou 
čelenku a za vše budou odměně-
ni. Děti, které přijdou jako indiáni, 
dostanou odměnu navíc. Krásné 
odpoledne zakončíme společným 
opékáním špekáčků. 

2. 7. 2022 od 14 hodin 
PoHádkoVÉ odPoLedNe 
- ii. ročník
Děti uvítá pan král a paní králov-
na a budou plnit úkoly. Za splně-
ní dostanou odměnu. U každého 
stanoviště je bude čekat pohád-
ková postava. Po ukončení úkolů 

čeká všechny veliká soutěžní tom-
bola. Děti, které přijdou v pohád-
kovém kostýmu, dostanou odmě-
nu navíc. 

V měsíci srpnu 
deN TecHNikY 
Pro děti budou připravené různé 
stroje, se kterými budou sezná-
meni a budou se moci projet. Dě-
tem bude vysvětlena bezpečnost 
silničního provozu a také zajiště-
no malování na obličej ZDARMA. 

V měsíci září 
záHájeNí škoLY 
aNeb škoLa Hrou
Děti budou plnit různé úkoly 
spojené se školní docházkou, za 
splnění dostanou balíček, který 
využijí ve škole. Proběhne také 
napínavá soutěž o  ŠKOLNÍ AK-
TOVKU A ŠKOLNÍ BATOH. A jako 
překvapení možná přijde i  kou-
zelník nebo klauni. 

Kulturní a sportovní akce 
pro vás připravuje 

Zuzka Bestová, 
Morávka Se zdravým rozumem


