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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 22. června 2022 ve víceúčelové
tělocvičně při ZŠ Malá Morávka obecní zastupitelstvo podle
schváleného programu vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z minulého zasedání a dále projednalo záležitosti obce a k nim
přijalo příslušná opatření a usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
















Účetní závěrku Základní školy Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace,
793 36 Malá Morávka č. 89 za rok 2021 a schválilo v souladu s ust. § 30 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převod kladného
hospodářského výsledku ZŠ za rok 2021 ve výši 54 089,59 Kč do rezervního fondu.
Účetní závěrku Mateřské školy Malá Morávka, okr. Bruntál, příspěvkové organizace, IČ:
70997900 za rok 2021 a schválilo převod kladného hospodářského výsledku za rok 2021 ve
výši 28 756,61 Kč do rezervního fondu v souladu s § 30 zákona 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Účetní závěrku obce za rok 2021.
Závěrečný účet obce Malá Morávka za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Malá Morávka za rok 2021 a souhlasilo s celoročním hospodařením
obce Malá Morávka za rok 2021 a to bez výhrad.
Prodej části pozemku parcelní číslo 492/2 v k.ú. Malá Morávka, jedná se o nově vzniklý
pozemek parcelní číslo st. 653 o výměře 24 m2, který vznikl na základě geometrického
plánu číslo 828-77/2011, vyhotoveného panem Petrem Darmovzalem. Zastupitelstvo
schválilo cenu prodávaného pozemku ve výši 300,-- Kč/m2. Kupujícím je pan Vojtěch
Kozmér, trvale bytem Malá Morávka 195, 793 36 Malá Morávka. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující.
V souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku na domovní ČOV poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce ve výši 24 251,-- Kč na domovní čistírnu odpadních vod, zrealizovanou na
pozemku parcelní číslo 278/5 v k.ú. Karlov pod Pradědem, pro dům č.e. 118 v Karlově
pod Pradědem. Kapacita ČOV je 4 osoby, celkové náklady stavby činily 48 503,36 Kč vč.
DPH. Příjemcem příspěvku je paní Helena Švančarová, Osada Míru 314, 747 22 Dolní
Benešov.
V souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku na domovní ČOV poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce ve výši 40 000,-- Kč na domovní čistírnu odpadních vod, zrealizovanou na
pozemku parcelní číslo 592 v k.ú. Karlov pod Pradědem, pro dům č.p. 81 v k.ú. Karlov
pod Pradědem. Kapacita ČOV je 5 obyvatel, celkové náklady stavby činily 121 614,23 Kč
vč. DPH. Příjemcem příspěvku je pan Karel Vala, Jesenická 1024/7, 795 01 Rýmařov.
Provedení stavby vodovodní přípojky a stavby přípojky splaškové kanalizace na pozemku
v majetku obce parcelní číslo 197/1 v k.ú Karlov pod Pradědem. Na základě PD vytvořené
p. Romanem Hájkem. Investorem stavby je majitel objektu na pozemku parc.č.st. 241
v k.ú.Karlov pod Pradědem společnost Frančák s.r.o., sídlem Guntramovice 2, 747 87
Budišov nad Budišovkou.
Prodej pozemků parcelní číslo
614/2 o výměře 1 024 m2 a pozemku
parcelní číslo 615/4 o výměře 223
m2 oba v k.ú. Malá Morávka.
Zastupitelstvo
schvaluje
ceny
prodávaných pozemku ve výši 348
160,-- Kč u pozemku parc.č. 614/2 a cenu 75 820,-- Kč u pozemku parc.č. 615/4. Ceny
obou pozemků jsou stanoveny znaleckým posudkem č. 1477-30/2021 vyhotoveným
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znalcem Ing. Lubošem Novákem. Kupujícím je Michaela Havlíčková, Běžecká 2407/2,
Praha 169 00. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
vyhlášeného dotačním programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace
2022“. Dotace pro obec ve výši 400 000,-- Kč je účelově určena na realizaci projektu
„Obecní úřad Malá Morávka - projektová dokumentace“
Zadávací parametry pro zpracování studie vizualizace nové budovy obecního úřadu a
pověřuje starostu k zadání zpracování vizualizace objektu včetně veřejných prostranství
architektonickým kancelářím.

INFORMACE
Závěrečný účet hospodaření obce Malá Morávka za rok 2021
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 22. června 2022
schválilo závěrečný účet obce za rok 2021, který je
výsledkem hospodaření obce za minulý rok. Součástí
závěrečného účtu je zpráva o výsledku hospodaření
obce, které skončilo deficitem 860 479,85 Kč.

PŘÍJMY
Třída
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery - dotace
CELKEM PŘÍJMY

Schválený rozpočet
20 057 000,00
7 759 000,00
410 000,00
1 350 000,00
29 576 000,00

Skutečnost
19 090 619,58
5 672 233,01
1 450 500,00
1 005 691,04
27 219 043,63

VÝDAJE
Třída
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKEM VÝDAJE

Schválený rozpočet
26 406 760,00
6 000 000,00
32 406 760,00

Cizí prostředky - přehled čerpání splátek úvěrů a půjček
Obec Malá Morávka splácí:
- Úvěr u ČSOB, a.s. ve výši 5 804 512,-- Kč na obnovu
veřejného osvětlení v obci Malá Morávka. Zůstatek
tohoto úvěru k 31.12.2021 činil 2 164 378,-- Kč
(dlouhodobý závazek).

Skutečnost
23 446 517,69
4 633 005,79
28 079 523,48
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Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2021 - žadatelé z Malé Morávky
FC Kovárna, z.s. Malá Morávka - 120 000,-- Kč a TC Praděd, z.s. Malá Morávka 100 000,-- Kč
Poskytnuto na: nákup sportovního a spotřebního materiálu a služby spojené se zajištěním
hlavní činnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka
Přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka za
rok 2021 provedly pracovnice Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru podpory
korporátního řízení a kontroly. Dílčí přezkoumání
dne 18.10.2021 a závěrečné 2.2.2022.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se
seznámit v kanceláři obecního úřadu u účetní paní
Ing. Markéty Říhové v úředních dnech pondělí a
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Ostatní pracovní dny po telefonické
domluvě - telefon: 554 230 290.
Celý obsah závěrečného účtu je rovněž k dispozici na úřední desce webu obce:
www.malamoravka.cz

Jak dopadl zápis do MŠ Malá Morávka?
Ještě v průběhu školního roku 2021/2022 nastoupily do
naší mateřské školy čtyři děti Mikolášek Kolář, Viktorka
Kellerová, Valinka Hálová a Irynka Chekhutina. Na
květnovém zápisu jsme pak přivítali dvě děvčátka
Vanesku Vatrtovou, Dianku Handzel a jednoho chlapce
Jiříka Kellera. Přejeme novým dětem, aby si na nové
prostředí i na nový kolektiv dětí a paní učitelky brzy
zvykly a prožily zde pěkné a radostné předškolní období.
Mateřskou školu bude od září 2022 navštěvovat v jedné
smíšené třídě 22 dětí z toho je 11 děvčat a 11 chlapců, 4
děti jsou 2-3 leté. Výchovně-vzdělávací činnost zajistí
nadále dvě pedagogické pracovnice ředitelka paní Iveta
Vlčková a učitelka paní Daniela Svobodová, kterým
bude nápomocná chůva pro malé děti paní Lenka
Cejnková. Zázemí školního stravování zaštítí naše paní
kuchařka Jitka Frčková, úklid pak na zkrácený úvazek
paní Lenka Cejnková.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy
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Loučení předškoláků s mateřskou školou
V mateřské škole v Malé Morávce
se 22. června loučilo se školkou
pět předškoláků, čtyři chlapci a
jedna dívenka. Byli to Vojta
Haničák, Josef Šťastný, Richard
Suchý, Jakub Šimko a Anna
Rozsypalová. V 15 hodin v herně,
s velkým nápisem AHOJ ŠKOLKO,
už bylo připraveno pět židliček, na
které absolventi MŠ usedli. Paní
ředitelka Vlčková přivítala rodiče
a potom představila jednotlivé
předškoláky, kteří předvedli, jak
dobře jsou na školu připraveni.
Zazpívali písničku nebo přednesli
básničku, potom si vytáhli otázku z klobouku a nakonec byli pokřtěni školní vodou. Pak už
následovalo šerpování a nasazení absolventského klobouku. Všichni dostali symbolické
vysvědčení s jedničkou s hvězdičkou, knihu a nádobku na tužky.
V 17 hodin pokračoval program
na školní zahradě, kde se do
soutěží na různých stanovištích
mohli zapojit i rodiče. A nakonec
se opékaly špekáčky. Ale tím den
loučení neskončil. Protáhl se až do
dalšího rána, protože tentokrát
spali děti ve školce ne po obědě,
ale přes noc. K předškolákům se
přidalo i pár mladších dětí, takže
jich tam nocovalo deset. Po
absolvování noční stezky odvahy
se jim jistě krásně spalo. Přejeme
jim radostný nástup do první třídy
a úspěchy ve škole.

Třídění odpadu v roce 2021
Firma Ekokom, jakožto autorizovaná
obalová společnost nás ve svém dopise
informovala o množství odpadu, který
naše obec v roce 2021 vytřídila a
předala k využití. Je zde rovněž uveden
také objem finančních prostředků, které
naše obec vyfakturovala a obdržela od
autorizované společnosti EKO-KOM,
a.s.
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Rok 2021 celkem
1. čtvrtletí 2021
2. čtvrtletí 2021
3. čtvrtletí 2021
4. čtvrtletí 2021

Tuny Částka (Kč)
42,845 129 775,00
11,940 34 408,50
7,710 23 912,50
12,495 39 490,50
10,700 31 963,50

Společnost Ekokom děkuje obci i našim občanům za dlouholetou spolupráci.
Součástí dopisu bylo i osvědčení o úspoře emisí, které vidíte na předchozí stránce.

Loučení se školním rokem 2021/22
Končí školní rok, děti odcházejí na letní
prázdniny a tak je potřeba se s uplynulým
školním rokem rozloučit. Tato rozlučka
proběhla v naší základní škole 16. června
odpoledne. V tělocvičně se sešli žáci, učitelé
i rodiče. Zatím co venku pršelo a blýskalo se,
v tělocvičně se zase blýskly děti svojí
angličtinou. Přednesly pár básniček a
písniček, které se v hodinách angličtiny
naučily. Potom s panem Mecnerem a jeho

klávesami zazpívali písně, které se ve škole
naučily. Venku vysvitlo sluníčko, takže se
mohly začít opékat špekáčky, které škole
věnoval sponzor. Byl to táborák mezi dvěma
bouřkami. Ale ani tato druhá bouřka dětem
nevadila, protože se schovaly do školy.
Chtěly si ji ještě pořádně užít, proto v ní i
přespaly. Přejeme jim krásné prázdniny a
pedagogickým pracovníkům klid a pohodu
pro načerpání sil na příští školní rok.

Rozloučení
Vážení občané, letošní poutní mše v kostele
Nejsvětější Trojice v Malé Morávce v neděli
12. června 2022 byla kromě prvního svatého
přijímání mimořádná také tím, že jsem po ní
oznámil čerstvou informaci, která k mnohým
z Vás pravděpodobně už dorazila, a sice že po
šesti letech mezi Vámi, které mi utekly velmi
rychle, mě pan biskup posílá do jiné farnosti.
V průběhu července se z Malé Morávky budu
stěhovat do Ostravy - Třebovic.
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Rozloučit se plánuji při společné poutní mši svaté v kostele sv. Jakuba v Dolní Moravici
v neděli 24. července v 9:30. Novým malomoráveckým farářem je jmenován P. Ing. Mgr. Jan
Slavík, dosavadní farář ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a ředitel tamějšího Diecézního střediska
mládeže.
Přeji Vám krásné léto. Kdybychom se už neviděli, tak také krásný podzim, zimu a jaro. A
v dalších letech podobně.
Karel Rechtenberg, farář

„Vládce nebes“- soutěž dětí MŠ a ZŠ
V pátek 20. května přišli školáčci z MŠ na
zahradu ke škole, aby společně s dětmi ZŠ
oslavili letecký den. Nelítala letadla, ale
papírové vlaštovky, které si s pomocí svých
učitelek vyrobily. Krásné slunné odpoledne
přálo papírovým strojům, i když výkony
doletu ovlivňoval mírný větřík. Po měření
doletů se sestavilo pořadí. Jedna kategorie
byla pro děti z MŠ, druhá pro školáky.
Během dopoledne bylo pro malé závodníky
připraveno pohoštění. Paní kuchařka jim
upekla perník a připravila nápoje, které byly
v teplém počasí nezbytné. Děti ze školky
využily houpačky, průlezky a další atrakce,
které jim školní zahrada nabízela. Na závěr
přišlo vyhodnocení a vyhlášení „vládce
nebes“, pro kterého byla připravena koruna,
plášť a trůn. Na něj usedla nejdříve Anička
ze školky, Potom Ondra ze školy. Podobné
společné akce školky a školy, seznámení
budoucích školáků s prostředím i staršími
dětmi jim určitě usnadní jejich pozdější
nástup do 1. třídy.
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20 let obecní přeshraniční spolupráce
Ve dnech 18. - 19.6.2022 proběhla v polské partnerské obci Walce oslava výročí partnerství
obce Malá Morávka a polské Gminy
Walce. Oslavy výročí partnerství
připomněly historii zrealizovaných
projektů obou obcí, na které byly
čerpány finanční prostředky Evropské
unie, ale zároveň to bylo ohlédnutí za
spoluprací i na neformální úrovni, díky
které bylo navázáno mnoho osobních
kontaktů jak mezi dětmi v rámci jejich
výměnných pobytů, tak mezi hasiči,
sportovci a veřejností při setkávání na
mnoha společenských akcích na obou
stranách hranice.
Oslav se za Malou Morávku účastnil
starosta obce Ondřej Holub s
manželkou a delegací obce, kterou
mimo jiné tvořila i naše jednotka
sboru dobrovolných hasičů, která se v
rámci oslav zúčastnila hasičské
soutěže u výročí 90 let vzniku sboru
dobrovolných hasičů obce Brožec. V
rámci oslav proběhl kulturní program
zakončený
společnou
konferencí
partnerských obcí, na které byl jasně
deklarován
zájem
obou
stran
prohlubovat a pracovat na partnerství
obcí i v budoucích letech. Oslav výročí se zúčastnily i další partnerské obce Gminy Walce, s
jejichž zástupci se v rámci udržování širších partnerských vztahů dlouhodobě setkáváme.
Jedná se o německé město Berg, polskou Gminu Kobylnica a nově obec Česká Ves, která je
dalším partnerem Gminy Walce na české straně hranice.
Poděkování za reprezentaci obce na
této akci patří všem účastníkům za naší
obec, včetně našich hasičů a pana
faráře Marka Žukovského, který akci s
naší delegací absolvoval a jako náš
bývalý pan Farář se v Polsku těší velké
úctě a oblibě u našich polských
partnerů. Oslava výročí partnerství
má v dnešní neklidné Evropě a za
probíhajícího válečného konfliktu na
Ukrajině i jiný podtext a širší
symbolický význam. Připomíná nám, že
přátelství a partnerství sousedních
států není samozřejmostí a je nutné přátelské vztahy nadále prohlubovat a aktivně na nich
pracovat především pro klidný život našich dětí v bezpečné Evropě.
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Společenská rubrika
Přivítali jsme
Dne 4. března 2022 jsme do svazku naší obce přivítali Patrika
Hálu, Malá Morávka č.p. 42. Dalším novým občánkem se stala
Noemi Hrzibková, Malá Morávka č.p. 206, která spatřila tento
svět 19. března 2022.
Přejeme jim oběma hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2022 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Oldřich Pilc, Eva Brichtová a Vítězslav Stavař - 71 let, Jaroslav Chytil a Zdeněk Pavelka 72 let, Jindřich Ujec a Ludmila Králíková - 73 let, Marie Koukolová a Ludmila Endlerová 74 let, Pavel Hlavinka - 82 let.

„Půlkulatá výročí“
Štěpán Rončák, Martin Batěk, Rostislav Tománek a Romana
Böhmová - 55 let, Norbert Rotter - 65 let, Josef Fanc - 75 let,
Artur Theyer - 85 let.

„Kulatá výročí“
Pavlína Kučerová, Marian Křivánek a Jiří Lesák - 50 let, Eva
Žáková a Eva Vašíčková - 70 let.

Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé - blahopřání, výročí
úmrtí, vzpomínka apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní
úřad dva měsíce předem. Tato služba je pro občany bezplatná.

Rozloučili jsme se
V kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce proběhlo rozloučení s naší
občankou, paní Růženou Kaňovou, která zemřela 21. května 2022 ve věku
74 let.
V úzkém rodinném kruhu proběhlo rozloučení s naším bývalým
dlouholetým občanem a rovněž tak zaměstnancem obce, panem Radkem
Babčákem, který zemřel 5. července 2022 ve věku nedožitých 50 let.
Čest jejich památce.
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SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Lehkoatletické závody malotřídních škol
Školní zahrada a hřiště u školy se tak jako
každý rok v této době zaplnily dětmi
z okolních malotřídních škol, aby si změřily
své síly v lehkoatletických disciplínách. Byl
to běh na 50 metrů, skok do dálky, hod
kriketovým míčkem a běh na 800 metrů.
Hřiště i dráhy byly připravené, stejně jako
občerstvení a nezbytný pitný režim. Na
zahradě čekaly na své vítěze medaile,
diplomy i věcné dárky.
Soutěže probíhaly jako obvykle v kategoriích
podle věku a pohlaví. Mezi mladšími dívkami
byla nejúspěšnější Vendulka Bernátková,
z mladších chlapců Tomášek Skokan.
Nejlepší výkony starších žáků předvedli Bára
Lukešová a Jonáš Pospíšil. Po konečném
sčítání bodů bylo pořadí škol následující.
Jako první se umístila ZŠ Malá Morávka
před druhou ZŠ Karlova Studánka, třetí byla
ZŠ Dolní Moravice a čtvrté místo patřilo ZŠ
Rudná pod Pradědem.
Že jsou naše děti opravdu sportovně zdatné
potvrdilo i první místo v obou kategoriích na
turnaji ve florbalu v Dolní Moravici, kterého
se zúčastnily stejné školy, jako na
lehkoatletických závodech v Malé Morávce.
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Závod míru GranD Prix Jeseníky
V neděli 3. června odpoledne projeli naší obcí cyklisté účastníci Závodu míru. V dřívějších dobách byl tento
závod velmi populární, dnes se ho profesionálové už
neúčastní, tentokrát závodili junioři do 23 let. Letošní
ročník měl čtyři etapy, odstartován byl v Jeseníku.
Zúčastnilo se ho 19 týmů z 18 zemí.
Český tým vyhrál hned úvodní prolog v Jeseníku, vítězem
se stal Mathias Vacek. Na něj navázal Pavel Bittner,
který oblékl po první etapě z Jeseníku do Rýmařova žlutý
trikot. Nejtěžší etapa startovala v Bruntálu s výjezdem k přehradě Dlouhé Stráně, M. Vacek
byl druhý. Celý závod vyhrál Belgičan Lennert Van Eetvelt, náš Mathias Vacek se umístil
mezi 150 závodníky na 3. místě. Určitě o něm ještě uslyšíme.

Fotbalová sezóna 2021/2022
Ve skončené fotbalové sezóně 2021/2022 reprezentovaly naši obec dvě fotbalová mužstva.
Mužstvo mužů hraje tradičně 3. třídu okresní soutěže, kdy odehrálo celkem 12 zápasů z toho 5
výher, 0 remíz a 7 proher. S těmito výsledky obsadili 4. místo. Tyto výsledky nejsou moc
povzbudivé, ale doufám, že v nadcházející sezóně se celek mužů zlepší a bude atakovat příčky
nejvyšší. Během této sezóny neprošel kádr mužů většími změnami.
Mužstvo starších žáků hrající okresní přebor sehrálo 17 zápasů z toho 2 výhry, 1 remíza a 14
proher. Výsledky jsou to nelichotivé,
avšak daly se předpokládat, jelikož
většina našich žáků patří do mladší
věkové kategorie. U dětí je pak věkový
rozdíl 3 až 4 roky hodně znát.
Starší žáci také sehráli turnaj v Zátoře
UNECO Cup, kdy při účasti 6 mužstev
z okresu Bruntál obsadili krásné 3.
místo.
Všem našim hráčům bych chtěl popřát, aby přes letní pauzu načerpali nové síly do následující
fotbalové sezóny.
Milan Pospíšil
předseda FC Kovárna Malá Morávka
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MÍSTNÍ AKCE
Den dětí a kácení máje
Tak jako v minulých letech byla i letos oslava
dne dětí spojena s kácením májky.
Pořadatelé, kterými byli mateřská a základní
škola, obec a sbor dobrovolných hasičů,
připravili dětem i dospělým v obecním parku
zábavné sobotní odpoledne.
Stánky nabízely občerstvení, zaměstnanci
školy a školky umístili po travnaté ploše
různá stanoviště pro plnění úkolů. Všechna
byla zaměřena na letošní téma, kterým bylo
indiánské léto. A tak si malí indiáni po vzoru
Vinnetoua vyzkoušeli různé dovednosti a plnili úkoly, za
které dostali na svoji kartičku s vyznačeným indiánským
chodníčkem bod. Úkoly byly: hod tomahawkem, poznávání
stop zvířat, výroba voňavého balíčku s bylinkami,
navlékání indiánského náhrdelníku, chůze po lávce,
poznávání tvarů hmatem, lukostřelba, plížení a uzlování.
Po splnění všech úkolů dostaly děti balíček.
Doprovodným programem bylo opékání špekáčků a jízda
na koni. Přestože počasí nebylo ideální, jelikož se déšť
střídal se sluníčkem, můžeme se těšit na další akci v Malé
Morávce, kterou bude den obce první srpnovou sobotu.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě dne dětí
podíleli a také sponzorům, kterými byla obec, potraviny
Tomi a sbor dobrovolných hasičů.
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Vítání nových občánků
V pátek 24. června jsme přivítali do naší
obce nové občánky. V 16 hodin se v herně
mateřské školy shromáždili rodiče se svými
nově narozenými dětmi, aby se zúčastnili
obřadu. Ředitelka školky a členka kulturní
komise paní Iveta Vlčková všechny přivítala.
Potom si vyslechli pásmo básniček a
písniček, které pro své malé kamarády
připravily se svými učitelkami děti
z mateřské školky.

Hlavní slovo a projev k rodičům měla
místostarostka paní Martina Lex Krejčí.
Nejdříve je přivítala a připomněla jim, jaké
je čekají radosti i povinnosti, které z jejich
rodičovské funkce vyplývají. Dětem pak
popřála šťastný krok do života v naší obci.
Následovaly podpisy v pamětní knize,
předání dárků a fotografování v obecní
kolébce. Našimi novými občánky jsou: Josef
Krupička, Patrik Hála, Sofie Adametz a
Jasmína Pechová. Ať v naší obci prožijete krásné dětství!

Sochy na Kopřivné
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Zpravodaj vychází 15.7.2022, příspěvky pro příští číslo dodejte do 5.9.2022.

