
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

po delší přestávce se k Vám opět vracíme s vydáním nového čísla Moravanského zpravodaje. Delší 

přestávka byla způsobena především coronavirem, který utlumil veškerý veřejný život. Vše fungovalo 

velmi omezeně, hlavně činnost mateřské a základní školy. Každého z nás provázely obavy, aby virus 

nezasáhl nás a naše rodiny. Naštěstí se situaci podařilo zvládnout především díky ukázněnosti většiny 

občanů a v neposlední řadě i očkováním, které se stalo časem dostupným pro celou veřejnost. 

Podobně jako v celé zemi, tak i v nás všech epidemie svoje stopy nad smrtí spoluobčanů 

zanechala. I když není nákaza úplně zažehnána, musíme optimisticky věřit tomu, že se situace v 2. 

pololetí letošního roku již nebude opakovat. 

Přes popsanou situaci se však pracovní činnost v naší obci nezastavila. Během 1. pololetí 

pokračovaly úspěšně práce, na zasíťování a výstavbě komunikací v novém sídlišti ve směru na 

Slepotice (lokalita Z 21). K dnešnímu dni je prodáno 23 stavebních pozemků z nabízených 24. O 

prodeji posledního pozemku bude rozhodovat komise určená zastupitelstvem obce dne 16. 8. 2021. 

Zájem o pozemky vysoce překračoval nabídku. Těší nás, že zájem o bydlení v naší obci, především 

mladých lidí, je tak velký. S tím do budoucna však nejvíce souvisí problém nutnosti zajištění rozšíření 

kapacity mateřské školy, Již nyní nemáme pro 13 dětí kapacitu k jejich umístění. Tuto situaci musíme, 

byť velmi obtížně, co nejrychleji vyřešit. Počítáme s tím, že od školního roku 2022/2023 by přibylo 

v naší MŠ ještě jedno oddělení. 

Práce pokročily též „Na Obci“, kde místo bývalé kořenové ČOV byla vybudována zpevněná 

asfaltová plocha pro ukládání směsného bioodpadu. Dále byl zatrubněn příkop pod rybníkem 

„Mandysák“ a rozšířena zpevněná plocha. 

V současné době byla též do konečné podoby dokončena komunikace v novém sídlišti „V 

Rákosí“ včetně příjezdové cesty. 

Údržbu zeleně v současné době značně ztěžuje deštivé a teplé počasí. Vegetace rychle roste, je 

podmáčená a sekání je velice obtížné. Jsme proto velice vděčni za jakoukoliv pomoc ze strany 

spoluobčanů. Hlavně těm, kteří si posekali prostor před svými nemovitostmi a nečekali, až přijde naše 

přetížená pracovní četa. Za pomoc tímto všem děkuji a věřím, že tato pomoc bude četnější. Škoda, že 

už téměř nikdo nesuší seno. 

Podobným tématem jsou i odpady. V naší obci mají všichni nadstandardní podmínky pro 

ukládání odpadů všeho druhu. Přesto mnozí dané situace zneužívají a odpady odhazují dle své libosti. 

Nebýt obětavosti a ochoty několika spoluobčanů, kteří s úklidem po obci pomáhají, byla by veřejná 

prostranství jedním smetištěm. Nejvíce snad u parkoviště a kolem areálu Duhového jezera, kolem 

kontejnerů na odpad, kolem nádraží, apod. V poslední době se u nás také projevuje vandalizmus, a to 

především u jednotlivců, kteří nepracují a nudí se.  

Polovina prvního měsíce již školákům utekla, je čas dovolených. Věříme, že se po 

prázdninách děti vrátí do školy k normální výuce, rozjede se amatérský sport ve všech soutěžích. 

Zkrátka, že se život vrátí plně do normálu. 

Podařilo se nám také zprovoznit v Platěnicích hospodu, kterou obec zakoupila před více než 

rokem. Nové provozovatelce Kláře Kučerové přejeme, ať se jí zde a ke spokojenosti všech 

návštěvníků, hlavně Platěňáků, daří. Místním také děkuji, že provedli zcela zdarma napojení hospody 

na splaškovou kanalizaci. 

Na závěr mně dovolte, abych vám všem popřál příjemné prožití dovolených, dětem krásné 

prázdniny a počasí bez přírodních katastrof. Obyvatelé jižní Moravy takové štěstí, bohužel, neměli. 

 

Na shledanou v příštím čísle Václav Roček, starosta obce 

 

Usnesení z jednání OZ dne 21. 6. 2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení Dodatku 

č. 1 ke kupní smlouvě na prodej pozemku p. č. 132/70 v k. ú. Moravany nad Loučnou v lokalitě Z21“ 

a zařadit ho jako bod č. 9. 



Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení změny ve 

financování v prodeji pozemku p. č. 132/107 v k. ú. Moravany nad Loučnou v lokalitě Z21“ a zařadit 

ho jako bod č. 10. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení zřízení 

předkupního práva při prodeji chaty ev. č. 14 postavené na pozemku p. č. 6956/29 v k. ú. Holice 

v Čechách v podílovém vlastnictví“ a zařadit ho jako bod č. 12. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Sychru, jako členy p. 

Aulickou a Mgr. Červenou. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Hájkovou a p. Jiroutovou.                                                                                                                         

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně 

zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.                                              

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Moravany za rok 2020.  Zastupitelstvo Obce 

Moravany nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 

4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.                                          

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 132/82 o výměře 854 m2 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou v lokalitě Z21 za cenu 1 977 864,- Kč. Kupující dále zaplatí náklady na vklad 

do katastru nemovitostí 2 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 115/13 o výměře 20 m2 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 115/7 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou  za cenu 5 000,- Kč. Kupující dále zaplatí náklady na vklad do katastru nemovitostí 2 000,- 

Kč, za vypracování geometrického plánu 2 767,- Kč a za vypracování znaleckého posudku 833,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 336/26 o výměře 27 m² v k. ú. 

Turov nad Loučnou za cenu 5 400,- Kč. Kupující dále zaplatí náklady na vklad do katastru 

nemovitostí 2 000,- Kč a za vypracování znaleckého posudku 2 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na koupi pozemku p. č. 132/70 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou o výměře 705 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou v lokalitě Z21mezi Obcí 

Moravany a panem Viktorem Grešákem a paní Kristýnou Natálií Vinklerovou. Dodatek se týká 

prodloužení splatnosti kupní ceny za pozemek do 10. 8. 2021. 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu termínu a financování prodeje pozemku p. č. 132/107 o výměře 

783 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou v lokalitě Z21 dle návrhu kupujících takto: 

a) první část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy; 
b) druhá část kupní ceny ve výši 831.100,- Kč prostřednictvím hypotečního úvěru u KB a.s. do 60 dnů 

od doložení kolaudace inženýrských sítí.  
Kupující dále zaplatí náklady na vklad do katastru nemovitostí 2 000,- Kč.                                                                                                                      
Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva při prodeji chaty  ev. č. 65 postavené na 

pozemku p. č. 4700/7 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém vlastnictví Lesního družstva Vysoké 

Chvojno.   

Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva při prodeji chaty  ev. č. 14 postavené na 

pozemku p. č. 6956/29 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém vlastnictví Lesního družstva Vysoké 

Chvojno.   

 

Společenská rubrika  
 
Vážení oslavenci z února, března, dubna a května letošního roku, 

dodatečně vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. 

 

V měsíci červnu oslavili životní jubileum…. 

 

Božena Kárychová                        Anna Jeníčková  

Marta Zahradníková                      Zdeněk Brandl 

Karla Shánělová 

Přejeme všem pevné zdraví a klidný život. 



 

V měsíci červenci oslavili a oslaví životní jubileum… 

 

Olga Kučerová                              Zdeněk Dočkal 

Václav Pochobradský                   Pavel Šíma 

Anna Sedláková                            Marie Teplá 

Hana Šolínová                              Jan Kašpar 

Jitka Kořínková 

 

V měsíci srpnu oslaví životní jubileum…. 

 

Jana Köhlerová                             Milada Vybíralová 

Marie Kmentová                           Bohumil Štěpánek 

Marcela Kolářová                         Jiřina Brandlová 

Marie Hošková 

Všem prázdninovým oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 

 

Vítáme nové občánky… 

 

Natálii Hoškovou * Teodora Šafaříka * Zoe Krulichovou  

Ellu Filipi *  Filipa Krále *  Emu Chadimovou 

Jana Záleského *   Adama Zdražila *  Kláru Šárovou                         

Jindřicha Kadlece 

Našim nejmladším spoluobčánkům přejeme do života hodně zdraví, krásných zážitků a kopec 

lásky jejich rodičů i prarodičů. 

 

Opustili nás… 

 

Richard Laube                    Marie Šlímová                   Zdeňka Pýchová 

Růžena Mazánková            Božena Matyášová            Věra Malijovská 

Dušan Nemček                   Jindřiška Bendová             Jaroslav Liška  

Vladimír Fuksa                  Olga Vondroušová             Hana Stachová  

                                  Vlasta Nováková               Květoslava Švadlenková    Hana Kňavová    

Budeme na ně s láskou a úctou vzpomínat, 

 

Pedikúra v SC 
    

Vážené klientky, milí klienti, od 2. 8. 2021 budu poskytovat služby pedikúry ve své provozovně v 

Seniorcentru v Moravanech, nám. Hrdinů 13. Provozní doba bude dle telefonických objednávek 

na telefonním čísle 731 788 441. Objednávat se můžete od 19. 7. 2021. Platby budou možné jak 

hotově, platební kartou, tak i poukázkami Sodexo - Bonus Pass a Dárkový Pass.  

Budu se na Vás těšit. Martin Gregárek.  

www.pedikura-gregarek.cz, facebook: Pedikúra Martin Gregárek 

 

Letní pocovidové setkání v Moravanském 
 
SDH Moravanský za podpory obecního úřadu pořádalo první prázdninový víkend 3.7.2021 LETNÍ 

POCOVIDOVÉ POSEZENÍ na našem oblíbeném místě v Moravanském, a to u místní autobusové 

zastávky. Na toto setkání jsme pro občany připravili grilované steaky, klobásky, a hlavně hezké 

http://www.pedikura-gregarek.cz/


počasí. Protože dávali důležité fotbalové utkání tak se dokonce mohli dívat na MS ve fotbale. Tímto 

bychom chtěli všem spoluobčanům poděkovat za jejich podporu a velmi nás potěšilo, že se dokázali 

sejít v tak hojném počtu. Přesvědčili nás o tom, že budeme podobnou akci rádi opakovat.  

 

      
             

        
SDH Moravanský 

 

Poděkování občanům Moravanského 
 
Vážený spoluobčané, 

 

jménem svým a jménem celého sboru SDH Moravanský bych chtěla touto cestou poděkovat všem, 

kteří se podíleli na dobrovolné akci, kterou zorganizovaly paní Vaňková Andrea a Kňavová Lenka ze 

Slepotic.  Jednalo se o podporu zdravotníkům v Pardubické nemocnici.  

Hlavním cílem bylo podpořit unavené zdravotníky nějakou sladkou a slanou pochoutkou a to se také 

ve velkém povedlo. V obci jsem se zmínila o plánované akci v podobě pečení a ohlas byl opravdu 

veliký. Když jsem přivezla do Slepotic naše sladkosti tak tomu nechtěli uvěřit, že se nezapojila celá 

vesnice. Po předání všech dobrot jsme obdrželi poděkování, které nás potěšilo a přesvědčilo o tom, že 

máme srdíčko na správném místě a udělali jsme něco DOBRÉHO.  

Upečené dobroty potěšili COVIDOVÉ oddělení – ARO, JIP, ORTOPEDIE, NEUROLOGIE, 

GERIATRIE a zbylo také na ,,ne-covidové‘‘ oddělení JIP, CHIRURGIE a TRAUMATOLOGIE. 

 

Ještě jednou všem velké DĚKUJI 

Ilona Jiroutová 

Zastupitelka obce Moravanský 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bílý kruh bezpečí 
 

Stali jste se obětí trestného činu? 

„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu jen pomoci, ale 

pak jsem se do něj zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro všechny mé úspory. Po propuštění 

z vězení mě vmanipuloval do situace, kterou jsem se rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný chodec mi 

zachránil život. Za obrovské podpory rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů 

jsem opět našla sama sebe.“ Tereza, 45 let.  

Obětí trestného činu se může stát každý. Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že „To se mi stát 

nemůže“. Častou reakcí oběti může být otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak následují pocity 

lítosti, sebeobviňování a pocit opuštěnosti. Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta iluze 

bezpečného světa. Ta může vyústit v psychické problémy jako jsou zhoršená schopnost vnímání, 

špatná interpretace poskytovaných informací, zhoršená schopnost řídit svůj život, dlouhodobá úzkost a 

neustálý strach.  

Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty a duševní stability 

dojde u obětí trestného činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité je mít někoho, kdo 

umí pomoci. Obrovskou podporou bývají blízké osoby a odborníci, kteří vrací oběti trestných činů 

zpátky do života. V poradně Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme právní informace, psychologické 

a sociální poradenství a praktické rady a informace. Nabízíme bezpečný prostor a podporu při ventilaci 

svých oprávněných emocí, srozumitelné informace  

o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout. Dále vám můžeme pomoci 

zhodnotit aktuální situaci a stanovit si nezbytné kroky k nápravě škod, vč. znovuobnovení pocitu 

bezpečí.  

Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu, můžete se obrátit na pobočku Bílého 

kruhu bezpečí v Pardubicích. Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237 (Dům služeb). 

Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo můžete volat na celorepublikovou nonstop Linku pomoci 

obětem kriminality a domácího násilí 116 006.  

 

40. ročník Giro de Vysočina 
 

Dne 22. 5. 2021 se konal jubilejní 40. ročník Gira de Vysočina, dnes již tradiční a lze říci kultovní 

cyklistické akce. Její základy položili cyklisté, kamarádi z Moravan, kteří také založili dne 26. 10. 

1980 na Kunětické hoře cyklistický spolek CKP Moravany, Otta Nečesaný, Petr Novotný a Václav 

Tobiáš. Tito pánové společně s dalšími kolegy (J. Tobiášem, V. Peciválem, J. Köhlerovou) hned 

následující rok (1981) po absolvování holické akce Tour de Šerlich (tehdy 7. ročník) přišli s nápadem 

uspořádat obdobnou cykloakci i v Moravanech, a tak vzniklo Giro de Vysočina. Nikdo v tu dobu 

netušil, že tím vznikla i velká tradice a tato akce, pokud podmínky dovolí, dodnes láká pozornost 

cyklistů z blízkého i vzdálenějšího okolí.  Je také velkou radostí, že dva nestoři Otta Nečesaný a 

Oldřich Kudrna, kteří se podíleli na tvorbě tras, úspěšně absolvovali všech čtyřicet ročníků. Tento 



výkon zaslouží zajisté pozornost a nezbývá než jim popřát pevné zdraví do dalších ročníků. Doufáme, 

že tuto šňůru natáhnou minimálně na padesátku. Trasa 1. ročníku (v roce 1981, tehdy ještě pod 

názvem Tour de Krásný) vedla na vrchol Krásného, tedy kopce, který je díky vysílači snadno 

rozpoznatelný v hřebenu Železných hor i přímo z Moravan a s oddílem je osudově spojen. I po 40 

letech jsme tedy zůstali věrni tradici a trasa prakticky kopírovala tu původní s vrcholem právě na 

Krásném. 

Jak jsme si již bohužel zvykli, letošní organizace byla opět negativně ovlivněna situací okolo viru, což 

možná přece jen některé odradilo. Navíc nám nepřálo ani počasí, poměrně hustý déšť nás trápil hlavně 

ráno. I přesto se na start dostavilo téměř 50 cyklistů, kteří vyrazili na trasu. Většina z nich dobyla i 

vrchol Krásného, kde pro ně bylo připraveno malé občerstvení. 

 

Vrchol Krásného s občerstvením 

 

Během dne se počasí vylepšilo a odpoledne vykouklo i sluníčko, což vytáhlo na trasu i opozdilce, kteří 

ráno nevyrazili na start. Takže při dojezdu u Duhového jezera již panovalo krásné počasí a počet 

účastníků se vyšplhal odhadem k 80, což je vzhledem k situaci velmi pěkné číslo. Všichni cyklisté si 

odnesli unikátní pamětní samolepky s logem Gira, za něž platí dík klukům z Pardubic P. Hrnčířovi a 

R. Kňavovi. Samozřejmostí byly i diplomy vyvedené v černobílé kombinaci stejně jako před 40 lety. 

Hlavní ale byly společně strávené chvíle v sedle kol nebo při večerním přátelském posezení u jezera, 

které se opravdu vyvedlo. Díky všem, co se jakkoli podíleli na organizaci a samozřejmě všem 

účastníkům, bez nich by to prostě nešlo. Jen tak dál ať to dotáhneme nejméně na těch 50. ročníků. 

Díky!  

                           Vrchol Krásného                                         Stylové zakončení u Duhového jezera  

 

A závěrem, pokud byste se chtěli zase někdy protáhnout na kole, můžete se třeba zúčastnit opět 

jubilejního 40. ročníku Podzimního scyklování, které se bude konat 2. října 2021. Více informací bude 

k dispozici na nástěnce nebo na webu spoluhráči.cz – CKP Moravany. 

Mějte se fajn!                                                                                                             CKP Moravany 



Vakcína Covid - 19 
 

Na jaře 2020 na vrcholu první vlny pandemie taškentští lékaři – kandidáti lékařských věd – 

publikovali vědecky podložené informace o Covid - 19 pro celý svět. Hlavním nebezpečím viru Covid 

- 19 je, že ovlivňuje především imunitní systém a na druhém místě poškozuje plicní tkáň. 80% 

imunitního systému je koncentrováno na sliznicích tenkého střeva ve formě lymfoidní tkáně. Covid - 

19 smíchaný s jídlem vstupuje do střev a začíná ničit lymfoidní tkáň. Výsledkem je, že poničená tkáň 

přestává produkovat lymfocyty a imunoglobuliny. A tím je imunita oslabená a nechráněná i tkáň 

plicní, která se projevuje těžkou pneumonií, která se nevyléčí.  

Existují přírodní produkty, které přímo ovlivňují viry a zabíjejí je. Nejúčinnější z nich je česnek. A 

pokud každý den vypijete 2 – 3 sklenice česnekové vody, která okamžitě vstoupí do tenkého střeva a 

začne zabíjet Covid - 19, který přestává ničit lymfoidní tkáň tenkého střeva. Výsledkem je, že tato tkáň 

nadále funguje – pracuje správně, produkuje protilátky. Poškozený imunitní systém se rychle zotavuje 

a posiluje. 

Způsob přípravy česnekové vody je jednoduchý. Večer si oloupeme jeden stroužek česneku, podélně 

rozřízneme a vložíme do čajové konvice., která je ze skla nebo porcelánu. Naplníme ji ½ l vody a 

necháme při pokojové teplotě. Ráno je tato voda připravená k použití. Polovinu vypijeme ráno nalačno 

a zbytek (¼ l) vypijeme za 2 hodiny po posledním jídle. Druhý den opakujeme s čerstvým stroužkem 

česneku. Během jednoho měsíce (kdy užíváme každý den), bude vytvořená specifická imunita proti 

Covid – 19. 

Vlasta Jiroutová podle MUDr. R. M. Khaitova, MUDr. V. Pinegina 

 (tito vědci napsali jedny z prvních učebnic imunologie) 

 

Sport 
 

Závěrečný turnaj sezóny 2020/21 ve stolním tenise 

        Dne 19.6.2021 uspořádal tenisový oddíl v Moravanském domě (sokolovně) „závěrečný  turnaj 

sezóny 2020/21 ve stolním tenise“. Zúčastnilo se ho 21 hráčů, kteří byli rozděleni  dle výkonosti do 3 

skupin. V  první kategorii zvítězil Patrik Jouza, druhou kategorii vyhrála  Kateřina Burešová. Ve 

třetí kategorii zvítězil Vilda Blažek.  

     Turnaj se velmi vydařil, i přes více než půlroční pauzu způsobenou pandemii (Covid-19) byl na 

dětech vidět znatelný výkonnostní posun. Řada zápasů byla velice vyrovnaná. Velké pozitivum bylo i 

příjemné klima v tělocvičně. Tímto bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu za umožnění hrát stolní 

tenis v tak ideálním prostředí. Dále bych chtěl poděkovat těm, kteří zajišťovali chod oddílu: trenérovi 

J. Mertovi, Jardovi Hutlovi, Luďkovi Malému i Janě Felcmanové. Novou sezónu 2021/22 zahájíme po 

prázdninách v měsíci září. Momentka z turnaje: 

 



Radost dětí po vyhlášení: 

 
Za oddíl stolního tenisu: B. Kárych 

 

Veronika Hynková = juniorská mistryně České republiky 

    Ve dnech 19. a 20.6.2021 se konalo na atletickém stadionu v Kladně Mistrovství ČR juniorů, 

juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze. 

   I obec Moravany zde měla svoji favoritku – Veroniku Hynkovou, v disciplíně 3000 m překážek. 

Za velmi teplého počasí nedala Veronika soupeřkám šanci, od počátku si diktovala tempo a zvítězila. 

Stala se tak pro rok 2021 mistryní České republiky ve vytrvalostním  překážkovém běhu na 3000 m. 

(SO, 19.6.2021 - 

18:30) OFFICIAL  
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Léto na Duhovém jezeře 
 

 
 

24. 7.   Duhový Food festival  10:00 

  7. 8.  JIP sportovní den pro zákazníky 

13. 8.   Staré pecky a fláky   20:30 

28. 8.   Ukončení letní sezóny  14:00  

            Letní discopárty 

10. 9.   Staré pecky a fláky   20:30 

 
Restaurace Moravanský dům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabídka zaměstnání 

 

 
 


