KOČSKÝ

ZPRAVODAJ

2019

Drazí spoluobčané,

rok s rokem se pomalu schází a my jsme v očekávání těch
nejkrásnějších svátků. Vánoce jsou svátkem klidu, a proto se alespoň v tyto dny zastavme a
oprosťme se od každodenního shonu a stresu. Přeji Vám, abyste vánoční svátky strávili
v kruhu svých nejbližších, aby Vás během těchto krásných chvil provázela pozitivní
atmosféra, plná lásky a vzájemného porozumění. Do nového roku Vám přeji, abyste
dosavadní problémy a starosti nechali v roce minulém a do roku 2020 vstoupili s úsměvem a
pevným zdravím.
Váš starosta

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, úvodem mého příspěvku bych Vám chtěl poděkovat za důvěru. Jak jistě všichni
víte, složení zastupitelstva a statutárních zástupců obce se v letošním roce zásadně změnilo. Rezignaci
na mandát zastupitelky obce Kočí podala paní Jana Bröklová. Tomu předcházelo podání trestního
oznámení na starostku obce z důvodného podezření ze zpronevěry, které podal Krajský úřad
Pardubického kraje. Tato situace vedla koncem července ke svolání mimořádného veřejného zasedání
zastupitelstva obce Kočí, kde se všechny okolnosti projednávaly. Z jednání vzešlo nově zvolené
vedení obce. Nové zastupitelstvo se nemůže opírat o letité zkušenosti, jak tomu bývalo v dřívějším
obsazení zastupitelstva. Tato nezáviděníhodná situace nás ale všechny semkla a začali jsme táhnout za
jeden provaz.
Od 16.7.2019 byla obec bez účetní. Museli jsme rozhodit sítě a sháněli novou účetní. Netrvalo dlouho
a pomocnou ruku nám podala Ing. Lenka Fajmonová. Nyní možná své nabídky lituje, vzhledem k
objemu nahromaděné práce. I když je to zkušená účetní s mnohaletou praxí a setkala se s mnoha
situacemi a problémy, přesto nebylo jednoduché letité nedostatky v našem účetnictví ihned vyřešit.
Věřím, že jí tato zkušenost přinesla i nějaké klady pro její kariérní praxi. Musím říci, že za sebou
zanechala velký kus práce a hlavně úsilí, ale nic nejde do nekonečna. Od nového roku budeme muset
využít služeb jiné pracovnice. V současné době hledáme obsazení pozice účetní, administrativní
pracovnice. Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek. Prakticky doposud nebylo možné zajistit tuto
kombinaci dvou pracovních pozic, proto budeme muset zvolit jiný systém. A to zřejmě externí účetní
+ administrativní pracovnice/pracovník. Jelikož jsme zastupitelé neuvolnění, je nutné mít na obecním
úřadě administrativní pracovnici na plný úvazek.
Téma kanalizace na nás číhá na každém rohu. Je to velký projekt, který mně leží v žaludku a nedá mi
spát. V současné době máme podanou žádost o dotaci na MZe a čekáme na vyjádření. Při využití této
dotace by se jednalo o realizaci stavby za 55 000 000 Kč. Nejsou v tom ovšem zahrnuty - projekt na
přípojky a jejich opravy zpevněných ploch a terénní úpravy, realizační dokumentace stavby a další.
Nyní jednáme ohledně podání žádosti na čerpání dotací ze Státního fondu životního prostředí. V tomto
operačním programu by mohla být situace pozitivnější, ovšem není jistota získání této dotace. Během
vánočních svátků bude vypracována finanční analýza a podle ní se rozhodneme o dalším postupu.
Každopádně bez ohledu na výsledek má zastupitelstvo snahu projekt gravitační splaškové kanalizace
v obci zrealizovat. Zároveň ale máme povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a podle toho také
konat. V polovině roku jsme měli disponibilní zůstatek na běžném účtu okolo 500 000 Kč. V současné
době obec disponuje s částkou 2 541 000 Kč. S tím se bohužel nedají vytvořit zázraky. I když jsme
vypověděli mnoho nevýhodných a nadbytečných smluvních vztahů, částečně narovnali účetnictví, je
to krátký čas na to, uspořit větší finanční rezervu na tak velký projekt, jakým gravitační splašková
kanalizace a ČOV bezpochyby je.
Projekt na výstavbu Domova pro seniory jsme museli zastavit v rozpracované projektové dokumentaci
70%, za který obec zaplatila 280 000 Kč. Projektovou dokumentaci máme v elektronické i papírové
podobě založenou pro další případné využití.
V neposlední řadě zastupitelstvo uvažuje o pořízení stacionárních, popř. úsekových radarů.
V listopadu jsme se zúčastnili jednání na Městském úřadu Chrudim se starostou a místostarostou
města Chrudim. Jednalo se o nákupu software, který by vyhodnocoval data pořízená z radarů. I přesto,
že město Chrudim do nákupu radarů z důvodu neshody v zastupitelstvu minimálně v nejbližších dvou
letech nepůjde, bylo by ochotno software za cca 1 000 000 Kč zakoupit pro velký zájem obcí a

městysů v chrudimském okrese. Naše obec má zájem o nákup dvou úsekových radarů v pořizovací
ceně 2 000 000 Kč. Radary mají měřit téměř celý úsek hlavní silnice I/17, která protíná naší obec.
Problém nastává v okamžiku, kdo bude přestupky vyhodnocovat a jak budou vymáhány. Je to celkem
složitá agenda, kterou si naše obec nemůže dovolit. Není zde zřízena obecní policie a přestupková
komise. Z toho důvodu musíme využít služeb města Chrudim, se kterým bychom měli podepsat
veřejno-právní smlouvu. Ještě složitější situace nastává v okamžiku, kdy bude město Chrudim vracet
peníze za přestupky do obecní pokladny. Tato transakce by byla protizákonná a právně napadnutelná.
Poslední verze města Chrudim zní - založit jakýsi nadační fond, na kterém by měla každá obec svůj
účet, kam by byly připisovány výnosy z pokut. Obce s nejvyšším přínosem z přestupků by poté měly
pozici ve správní radě nadačního fondu. Tyto výnosy z pokut by poté mohly být vráceny obci pouze
na účel rozvoje infrastruktury. Což v našem případě není až tak lukrativní nabídka, jako připsání
výnosů na účet a možnost splácení případného úvěru na splaškovou kanalizaci.
Sami vidíte, vážení spoluobčané, že máme před sebou řadu nemalých úkolů. Všechny nás čeká plno
práce, ke které budeme potřebovat vaši podporu a porozumění. Předem děkujeme…

Ing. Marcel Havránek
starosta obce

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ KOČÍ
Zahájení turistické sezóny v Moravské Třebové, 23. března 2019
Zahájení turistické sezóny v Pardubickém kraji se letos uskutečnilo v Moravské Třebové.
Na nádvoří zámku se sešli účastníci letošní velké akce. O
pohodu se postarala místní hudební skupina Proč ne band. A v 9
hodin již byla plocha před pódiem zaplněna turisty, kteří chtěli
sledovat slavnostní zahájení. Nejprve je však svým vystoupením
okouzlily tanečnice flamenga Studia H. Pak přišel sám
zakladatel zámku a majitel zdejšího panství Ladislav
z Boskovic. Přítomné přivítal a seznámil je s historií zámku i
města. Nechyběl ani Ludwig Holzmeister, muž, jemuž město
vděčí za budovu muzea a jeho hlavní exponát-mumii egyptské
princezny Hereret. Skřítek Hugo, který hlídá Hřebečské důlní
stezky přinesl klíč k odemknutí turistické sezóny. Po zdravici
představitelů města, hejtmana Pardubického
kraje a zástupce oblastního výboru KČT, byl
symbolický klíč předán zástupcům KČT
Hlinsko, kteří budou pořádat zahájení turistické
sezóny příští rok. Tentokrát bude ale program a
trasy ve Skutči a okolí.
Po skončení programu se turisté vydali na
připravené trasy v okolí Moravské Třebové.
Někteří odjeli do Mladějova, aby se svezli
vláčkem po úzkokolejce. Jiní se zaměřili na prohlídku historických míst města. Naše skupina si
vybrala trasu na rozhlednu Pastýřka, která je situovaná jižně od města. Byla sice z technických
důvodů zavřená, ale i tak cestou byla místa, kde jsme mohli vidět zámek a ostatní dominanty města.
Zpět jsme se vrátili přes výletové místo V pekle.
Času bylo dost a tak jsme zvládli ještě křížovou
cestu, která vede podél hřbitova na Křížový vrch.
Z vrcholu Křížové hory byl velmi pěkný výhled
na celé město a jeho okolí. Vraceli jsme se
kolem Lapidária, prohlédli jsme si kostel
Povýšení svatého Kříže a od hřbitova jsme šli po
Schodech mrtvých, krytým schodištěm přes most
až k Bráně času, která je pod zámkem.
Závěrem lze říci, že si určitě každý z téměř
tisícovky účastníků vybral něco, co ho zaujalo a
bude vzpomínat na příjemně strávený den
v Moravské Třebové, tak jako my.
Líba Kopecká

Roztoky u Prahy, 27. dubna 2019
Autobusem jsme dojeli do Prahy Bohnic na zastávku MHD U Drahaně. Odtud jsme se vydali po MTZ
značce Bohnickým údolím až k Vltavě a k turistickému
rozcestníku Zámky. Dále jsme pokračovali podél Vltavy
po ČTZ až k přívozu v Klecankách. Protože nás bylo
hodně, jeli jsme přívozem několikrát. Na druhém
břehu Vltavy vedla naše cesta do Roztok u Prahy po žluté
turistické značce. Zde byla možnost návštěvy zámku
nebo ateliéru akademické malířky Zdenky Braunerové.
Po menším odpočinku jsme pokračovali po MTZ
Roztockým hájem a Tichým údolím podél Únětického
potoka až do Únětic. Zde právě probíhaly skotské
slavnosti. Bylo možné zhlédnout za poplatek některá

vystoupení. Konec výletu jsme zakončili
v hostinci Sokolovna.
Výlet byl dlouhý asi 11 km. Bylo krásné
počasí, tak si myslím, že byli všichni
spokojeni.
Raulovi

Babiččino údolí – cestou Boženy Němcové, 18. května 2019
První skupina, která zvolila delší trasu, vystoupila z autobusu v Havlovicích před obecním úřadem.
„Cesta Boženy Němcové“ vedla převážně po červené turistické značce údolím řeky Úpy. Na
některých starších mapách je nazývána“ „Bathildina cesta“. Tato cesta nás postupně dovedla až do cíle
v „Ratibořicích“. Míjeli jsme rybník „Jindra“, hájenku
„Šiškovna“, památníček „U Bathildina stolku“, rozcestí „Pod
Boušínem“. Vystoupali jsme na „Návrší Panny Marie“
s kostelem a následně klesli opět k „Úpě“ ke „Slatinskému
mlýnu“. V následujícím úseku byly možné krátké odbočky
ke zříceninám hradů „Červená hora“ a „Rýzmburk“ a
„Rýzmburskému
altánu“ s výhledem
na řeku. Po návratu
na značku cesta
pokračovala
přes
„Pohodlí“ k „Bílému
mostu“, „Viktorčinu
splavu“, „Starému

bělidlu“, „Pomníku Babičky s vnoučaty“, „Rudrovu mlýnu“ a „Zámku Ratibořice“.
Druhá skupina vystoupila z autobusu na parkovišti u zámku v Ratibořicích, kde bývalo sídlo Kateřiny
Vilemíny Zaháňské. Podle vlastního uvážení se vydala proti proudu řeky Úpy a došla až na vyhlídku
z „Rýzmburského altánu“. Většina účastníků využila možnosti
prohlídky zámku.

První písemná zpráva o existenci panského sídla a vsi v Ratibořicích je z roku 1388. V jeho historii se
vystřídala řada majitelů. V roce 1792 koupil náchodské panství Petr Biron, vévoda Kuronský
a Zaháňský. Po vévodově smrti v roce 1800 zdědila Náchod a Ratibořice vévodova nejstarší dcera
Kateřina Frederika Vilemína Benigna vévodkyně Zaháňská, princezna Kuronská (*1781 - +1839).
Krásná, bohatá a duchaplná vévodkyně si Ratibořice zvolila za své stálé letní sídlo. Zámek nechala
v létech 1825 - 1826 přebudovat ve stylu klasicismu a empíru. V okolí zámku byl založen přírodně
krajinářský park, postupně rozšířený na celé údolí řeky Úpy. Byl vybudován rovněž lovecký pavilon
a palmový skleník. Vévodkyně na zámku hostila řadu významných osobností, například rakouského
kancléře, knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandera I. a v roce 1813 propůjčila
ratibořický zámek k tajným jednáním o protinapoleonské koalici diplomatům Pruska, Ruska
a Rakouska. Vévodkyně je též veřejnosti známa jako „paní kněžna“z knihy české národní spisovatelky
Boženy Němcové „Babička“.
Mnozí s nostalgií po mnoha letech vzpomínali na školní výlet do těchto míst….

Jiří Kraus

Dolní Kounice - Ivančice, 8. června 2019
V sobotu 8. června jsme uskutečnili už třetí
turistickou akci podél Dalešické přehrady.
Tentokrát jsme šli z Dolních Kounic do
Ivančic. Autobus nás dovezl do města Dolní
Kounice. Zde jsme si s průvodcem prohlédli
ojedinělou zříceninu kláštera Rosa Coeli. Po
prohlídce kláštera jsme si mohli zakoupit
velmi dobré vino Rosa coeli. Z kláštera jsme
se
vydali
přes
Masarykovo náměstí k prohlídce

židovské synagogy. Odtud se část turistů vydala po ČTZ směr Ivančice. Někteří z nás zvolili méně
náročnou cestu podél řeky Jihlavy. Všichni jsme se sešli ve městě Ivančice. Obě cesty vedly podél
rodného domu známého herce Vladimíra Menšíka. Po prohlídce města a muzea Alfonse Muchy jsme
nastoupili zpáteční cestu směr Kočí, při které jsme si ještě prohédli a prošli pěkné město Moravský
Krumlov. Tento výlet byl zajímavý z pohledu sportovního i kulturního.
Martin Slavík

Klášterec nad Ohří, 17. srpna – 24. srpna 2019
Oblast pod Krušnými horami je stále
vnímána jako špinavá, zakouřená a
zaprášená. Přesto se na týdenní turistický
pobyt přihlásilo asi 30 lidiček. A dobře
udělali, údolí Ohře, alespoň v těchto
místech, je nádherné.
Bydlíme v Klášterci nad Ohří. Za dávna tu
bývalo
proboštství
kláštera
Porta
Apostolorum (dnes Postoloprty), po časech
husitských vzniklo město. A to město
příjemné.
Na konci
století
devatenáctého objevila dcerka jakéhosi sedláka léčivou studánku,
a u řeky pod městem vznikly lázně Evženie. Užíváme si pohody
toho místa, i nádherných parků.
Samozřejmě, nemůžeme minout zámek. Vystavěli jej
v časech pobělohorských Thunové. Ti si také všimli
zdejší, zvláště lepivé hlíny, a začali s výrobou
keramiky. V zámku jsme nahlédli do porcelánového
muzea, a na okraji města i do fungující porcelánky.
Řeka Ohře v tomto místě odděluje
Krušné hory a Doupov. Nahlédnuto
nejdříve na stranu krušnohorskou.
Vrch Měděnec trochu vybíhá
z Krušných hor nad údolí Ohře.
Kopec je provrtán několika štolami.
Za dávných časů se tu těžilo kde co
– inu jsme v Krušných horách. Od
stříbra, přes tu měď, až po uran. Od
kaple jsou nádherné vyhlídky na
stranu doupovskou, i do Krušných
hor.
Klínovec,
Fichtlberg
i
Oberwiesental.

Nahlédnuto i do míst civilizovanějších. Kadaň
je dnes jiné město, než bývalo v letech
sedmdesátých, kdy se tu stavěly elektrárny a
hloubily doly. Prohlížíme si nádherně upravené
historické centrum s jedinečně vyzděnou
radniční věží.

Z města ještě vycházka na Svatý kopeček. Nádherný
výhled do údolí. Zůstaly tu dvě elektrárny, ale
plocha, kde býval slavný důl Nástup Tušimice, je
dnes zelená a zaplněná sady, loukami, a taky
jakýmsi jezerem.
Dalším místem, které nemůžeme vynechat, je
stolová hora Úhošť. Historikové se dlouho
domnívali, že na té hoře stával slavný
Wogastisburg – hradiště, u něhož to Sámo
natřel Dagobertovi, a tím položil základ
českého státu. Novodobí archeologové však
žádné stopy z té doby nenašli, zato našli stopy
po hradišti mnohem starším.
Nahlédnuto ještě na zříceniny dvou hradů. Ten

první je Egerberk – na doupovské straně, hned
naproti Klášterci, druhý je Hasištejn na straně
krušnohorské. Ten je spojován se známými
Hasištejnskými z Lobkovic, a také se slavným
předbělohorským humanistou Bohuslavem
Hasištejnským.
Pěkné to bylo.

J. Jelínek

Malé Svatoňovice, 14. září 2019
Polovina září, a výlet do Podkrkonoší. Malé
Svatoňovice a Úpice jsou spojené s Karlem a
Josefem Čapky. První zastávka je v Úpici, u
domečku, co nechal postavit otec těch brášků, a
kde oba strávili podstatnou část svého dětství a
mládí.

V domečku dnes sídlí policie, a na čapkovské zahrádce
je parkoviště. Obhlédnuto, a přesouváme se do Malých
Svatoňovic. Tady si Čapků váží více. Přímo v domě,
kde se Karel Čapek narodil, je muzeum. První poschodí
věnováno Karlovi, druhé Josefovi.
Naším dalším cílem
je vrch Žaltman.
Cesta vede pěkně
do kopečka, uf.
Nejdříve
pěkně
udržovaným
Mariánským sadem, a
pak
lesem,
podle
předválečných
pevnůstek. Na 3 km 300
m stoupání, ale je to
osvěžující. Rozhledna
je před rekonstrukcí, leč
použitelná. Užíváme si
výhledů na Krkonoše a
další kopečky i do rovin ke Hradci Králové.

Sestup zpět do „Malých“ jinou cestou,
tentokrát s výhledem do údolí, jemuž se
říká Krakonošova zahrádka. Byla to
paráda, pěkně to Krakonoš zařídil.
J. Jelínek

Pivnická rokle, 5. října 2019
Dne 5. října se měl uskutečnit náš další výlet –
pohodová procházka podzimní krajinou z obce
Bílý Kůň přes Pivnickou rokli do Zderaze. Ještě
před samotným výletem, určitě každý z nás, kdo
se chtěl výletu zúčastnit, sledoval předpověď
počasí, protože celý týden hlásili na sobotu
celodenní déšť a chladno. Bohužel se předpověď
do „puntíku“ naplnila.
V 8,00 jsme za deště vyjeli autobusem z Kočího
směr Chrast, přes Luži do obce Bílý Kůň. Zde
jsme vystoupili a vydali se na cestu. Z Bílého
Koně jsme vyrazili směr Zderaz. Hned po pár metrech se spustil příšerný liják, který nás doprovázel
celou cestou. Nám, turistům to na síle nic neubralo, ba naopak, byla bezva nálada a šlo se nám docela
dobře. Během cesty k osadě Rvasice jsme i díky Jirkovi Bakešovi spatřili malého lesního kamaráda –
mloka. Měl krásně žlutočernou vybarvenou kůži. Po té jsme došli
do obce Dolany a dali se vlevo nahoru, směrem k Pivnické rokli.
Došli jsme k rozcestníku Pivnická rokle. Zde jsme bohužel
neodbočili do Pivnické rokle, a šli přímo směrem do Zderazi. Ve
finále to spíš byla výhra, protože bychom se v Pivnické rokli
museli brodit jílovitým bahnem a potokem, který za deště
Pivnickou roklí protéká. I tak jsme museli jít přes bahnité pole a
došli konečně za stálého lijáku do Zderaze. Odtud to byly asi jen
dva km do cíle našeho putování – hotel Renospond. A jakmile
jsme sem dorazili, přestalo pršet. Zde náš čekal předem
domluvený a hlavně zasloužený výborný oběd.
I přes nepřízeň počasí jsme se fajn prošli a udělali něco pro své
tělo. Paradoxem je, že druhý den bylo celý den krásně a slunečno.
Tomáš Pavlík

Práčov – Strádovské peklo, 26. října 2019
Pro poslední výlet letošního roku jsme si vybrali trasu v nedalekém okolí. Sraz účastníků byl
v Práčově na parkovišti u hřbitova. Sešlo se nás dvacet. Bylo krásné podzimní počasí, a tak jsme se
vydali podél Slavické obory po žluté turistické značce do Strádovského pekla.
V úseku mezi Křižanovickou a Práčovskou přehradou
vytvořila řeka Chrudimka v žulových horninách hluboké
údolí, které bylo pro svoji jedinečnost začleněno do
vyhlášených přírodních rezervací – PR Krkanka a PR
Strádovské peklo. Po projití tohoto nádherného úseku jsme
se vydali po Keltské NS přes obec Hradiště na rozhlednu
Boika. Tato patnáctimetrová dřevěná rozhledna nám
nabídla krásný výhled na Chrudim, Pardubice a
Kunětickou horu. V dálce se malebně rýsovaly Krkonoše.
Odtud už to
bylo jen kousek
na
náměstí
v Nasavrkách,
kde
byla

možnost občerstvení v restauraci pod Lipou. Vraceli jsme se trasou, která byla pokračováním Keltské
NS a vedla podél přírodního parku Kaštanka lesní cestou do Pekelského mlýna a dále na Práčov. Tuto
lokalitu, kterou jsme navštívili, jistě všichni znáte, ale vždy nás svou přírodou uchvátí. Mohu ji všem
jen doporučit.
Jirka Bakeš

Odbor KČT Kočí děkuje obci Kočí za finanční podporu naší činnosti, bez které by
nemohly být uskutečněny naše turistické akce v této podobě.
Pro příští rok připravujeme opět jednodenní výlety, týdenní turistickou rekreaci a dvě společenské
akce - Dětský karneval a Ples turistů.
O všech akcích najdete informace na vývěsce KČT před budovou obecního úřadu.
V lednu 2020 bude vyvěšen plán akcí celého roku.
Klub českých turistů v Kočí má již dlouholetou tradici, díky finanční podpoře obce máme pro členy
velmi výhodné výlety. Pokud byste se chtěli stát našimi členy nebo dostávat propozice našich výletů
do mailu, kontaktujte nás. Neváhejte a pojeďte se s námi podívat za krásami naší vlasti. Kontaktujte
nás na e-mailové adrese: kctkoci@seznam.cz

POZVÁNKA NA PLES
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky a společenského tance na tradiční

XXII. PLES TURISTŮ,
který se bude konat v restauraci BARTONI, v sobotu 1. února 2020 od 20.00 hod.
Hraje skupina Béčoband Pardubice
Vstupenky budou v předprodeji od 3. ledna 2020 u paní Vlasty Kopecké

POZVÁNKA pro děti i dospělé
členové KČT pořádají 9. února 2020 od 14 hod. v Bartoni

DĚTSKÝ KARNEVAL

FUTSAL – FK Juniors KOČÍ
Letošní rok 2019 se sice blíží ke konci, ale ve futsale jsme teprve v 1. polovině ročníku 2019/2020.
Nejprve mi dovolte shrnout konec sezóny minulé. V našem 6. ročníku Okresního přeboru jsme
navázali na velice dobrý podzim a v jarní části jsme dosáhli na historicky nejlepšího umístění. Naše
družstvo tvoří hráči z fotbalového týmu SK Kočí, doplňují ho ale kamarádi z okolí a okolních týmů.
Naším nejlepším střelcem se stal s 18 brankami Petrlík Jiří, který byl celkově 6. ze všech hráčů
v Okresním přeboru. Za ním se v našem týmu umístili Capoušek Petr (10 gólů) a Janko David (8
gólů).

Konečná tabulka Okresního přeboru 2018/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Šmoulové Slatiňany
FC Kleopatra Chrudim
FK Juniors Kočí
Aladin Chrudim
ACS Chrudim
Futsal Klub Rabštejnská Lhota
Předhradí Rychmburk
Viničky Krucemburk
FK Nebelvír Chrudim "B"
Instal Zeman Chroustovice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
12
11
10
9
9
6
4
4
2

1
1
2
2
1
0
4
2
2
5

4
5
5
6
8
9
8
12
12
11

125:67
72:50
61:46
71:43
64:56
55:69
40:70
44:73
48:77
38:67

40
37
35
32
28
27
22
14
14
11

Hráči s pohárem za 3. místo, po posledním dvojutkání sezóny 2018/2019.

Do nové sezóny jsme vstoupili úspěšně a chtěli jsme navázat na výsledky i herní projev z minulého
ročníku. Tradičně hrajeme všechna utkání ve vybrané víkendové dny dopoledne, ve sportovní hale ve
Slatiňanech.

Průběžná tabulka Okresního přeboru 2019/2020
1.
Šmoulové Slatiňany
2.
Aladin Chrudim
3.
ACS Chrudim
4. FK Juniors Kočí
5.
TFT Mokrý banditi Pardubice
6.
FC Kleopatra Chrudim
7.
Futsal Klub Rabštejnská Lhota
8. TJ Dynamo Rosice
9.
Předhradí Rychmburk
10. FK ERA-PACK Chrudim "B"

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
3
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
1
0
1
0
0
1
1

0
0
1
1
2
2
3
3
3
3

29:8
20:7
16:13
9:9
19:6
10:11
11:20
10:19
10:23
9:27

12
12
9
7
6
4
3
3
1
1

Závěrem bych chtěl prostřednictvím zpravodaje poděkovat našim fanouškům za podporu. Velké
DĚKUJEME, patří také obci Kočí a jejímu zastupitelstvu, které nás nejen finančně podporuje.
člen týmu a výkonného výboru FK Juniors Kočí, Michal Blažek

Pozvánka na

PLES SPORTOVCŮ
který se bude konat v sále restaurace Bartoni v pátek 21. února 2020 od 20 hod.
Vstupenky budou v předprodeji od 3. ledna 2020 u předsedy SK Kočí p. Miroslava Pavlíka

Fotbal – SK Kočí
Letošní rok se blíží ke konci, a tak je mojí milou povinností zhodnotit i ten fotbalový. Dobře
rozehranou podzimní část Okresního přeboru 2018/2019, kde jsme byli na prvním místě o jeden bod,
jsme nakonec zakončili na krásném 4. místě. Pod vedením nového trenéra Hrozna Tomáše (nahradil p.
Kudrnku) jsme se chtěli co nejdéle držet na „špici“ tabulky, ale s jarními 17 body to na vyšší příčky
v tabulce nestačilo. Ze statistik lze „vypíchnout“ hráče Michala Blažka, který jako jediný nastoupil do
všech utkání, i když nejvíc odehraných minut zaznamenal Štursa Ladislav (2285minut). Celkově do
celé sezóny nastoupilo 27 hráčů a nejlepšími našimi střelci byli s 16 brankami Fantl Zdeněk (Bukač
Filip – 9 branek a Škaryd Zdeněk - 5 branek).

Konečná tabulka Okresního přeboru 2018/2019
Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Slatiňany B

26

21

2

3

126:31

65

2

Svratouch

26

16

6

4

58:38

54

3

Hrochův Týnec

26

16

3

7

73:52

51

4

Kočí

26

15

2

9

54:40

47

5

Rváčov

26

14

4

8

82:48

46

6

Heřmanův Městec B

26

13

3

10

61:59

42

7

Miřetice A

26

12

3

11

69:57

39

8

Ronov A

26

10

1

15

53:65

31

9

Holetín

26

8

5

13

44:53

29

10

Křižanovice

26

7

5

14

54:76

26

11

Chroustovice

26

7

5

14

40:79

26

12

Kameničky

26

6

5

15

47:71

23

13

Svídnice

26

7

2

17

37:86

23

14

Krouna A

26

4

6

16

41:84

18

Nový ročník 2019/2020 jsme začali v podzimní části sezóny už bez našeho dlouholetého hráče
Jaroslava Vávry, který v našem týmu dokázal jako kapitán postoupit ze IV. Třídy až do Okresního
přeboru. Za jeho odvedenou práci pro SK Kočí mu tímto mnohokrát děkujeme. Cílem před sezónou
bylo držet se v horní části tabulky, a to se nám vcelku podařilo. Na domácím hřišti jsem ani jednou
neprohráli a jen dvakrát skončil zápas nerozhodně. Nejlepším střelcem se stal s 16 brankami Bukač
Filip, následovaný Budínským Petrem s 9 brankami (nová předsezónní posila z Ronova nad
Doubravou). Do jarní části zasáhlo 21 hráčů, ale pouze Bukač Filip zasáhl do všech 13 zápasů.

Průběžná tabulka Okresního přeboru 2019/2020
Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Rváčov

13

11

2

0

65:15

35

2

Hrochův Týnec

13

10

2

1

52:14

32

3

Miřetice A

13

8

3

2

40:26

27

4

Kočí

13

7

4

2

40:21

25

5

Chroustovice A

13

6

3

4

33:19

21

6

Dřenice A

13

5

2

6

40:51

17

7

Holetín

13

4

4

5

23:27

16

8

Ronov A

13

4

3

6

21:34

15

9

Chrast

13

3

5

5

27:30

14

10 Kameničky

13

4

2

7

19:23

14

11 Heřmanův Městec B

13

3

3

7

19:40

12

12 Krouna

13

2

4

7

19:37

10

13 Křižanovice

13

2

2

9

27:53

8

14 Svídnice

13

2

1

10

21:56

7

Za tým SK Kočí bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří za námi neváhali jet za vlastní náklady i
k dále vzdáleným soupeřům. Další poděkování patří našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli
provozovat naši fotbalovou činnost. Náš hlavní sponzor je obec Kočí, který zajišťuje téměř náš celý
rozpočet. Dalšími neméně důležitými sponzory jsou OSEVA Agri a.s. Kočí, RCprofi.cz, hotel
Renospond, Tomáš Glovan a Hospoda na hřišti (Michaela Buznea).
člen týmu a sekretář klubu SK Kočí, Michal Blažek

SDH KOČÍ
Činnost Sboru dobrovolných hasičů Kočí v roce 2019
Sbor dobrovolných hasičů (sbor) byl v obci Kočí založen v roce 1893. Letos tak oslavil již 126. výročí
nepřetržité existence. Letošní rok jsme zahájili výroční valnou hromadou sboru, která se konala 11.
ledna. Dne 1. února se členové výboru sboru zúčastnili výroční valné hromady okrsku Tuněchody ve
Vejvanovicích.
Letošní základní (okrskové) kolo soutěže v požárním sportu organizoval sbor v Tuněchodech. Termín
byl stanoven na 12. května a místem konání bylo fotbalové hřiště. Soutěžilo se v požárním útoku a ve
štafetě 4x100 metrů překážek. Soutěže se účastnilo 7 týmů. Ženy z Úhřetic, Tuněchod a Kočí a muži
z Úhřetic, Tuněchod, Kočí a Vejvanovic. Své umění předvedla i družstva mladých hasičů z Tuněchod
a Úhřetic. Každé družstvo mělo na požární útok dva pokusy a z časových důvodů na štafetu jen jeden
pokus. V kategorii žen skončilo první družstvo Tuněchod, druhé byly naše ženy a třetí byly Úhřetice.
Do okresního kola se kvalifikovaly všechny ženské týmy. Ženských družstev je totiž v okrese
Chrudim tak málo, že na 2. (okresním kole) mohou soutěžit všechna. Práva účasti však naše ženy
nevyužily. Družstvo mužů Kočí celkově skončilo třetí za vítězným družstvem Úhřetic, které tak
postoupilo do okresního kola, a druhým družstvem Tuněchod. Poslední místo zbylo na Vejvanovice.
Časy dosažené v jednotlivých pokusech jsou uvedeny v tabulce.
Požární útok

Požární útok

1

Součet

Pořadí

2

Štafeta
1

38:00

40:00

77:00

115:00

1.

NP

41:00

78:00

119:00

2.

39:00

NP

87:00

126:00

3.

NP

80:00

72:00

152:00

4.

Tuněchody Ž

36:00

---

75:00

111:00

1.

Kočí Ž

39:00

---

81:00

120:00

2.

Úhřetice Ž

79:00

---

80:00

159:00

3.

Družstvo
Úhřetice M
Tuněchody M
Kočí M
Vejvanovice M

Za družstvo žen SDH Kočí se soutěže zúčastnily Katka Krátká a Petra Macounová.

V sobotu 8. června 2019 uspořádalo ředitelství Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě setkání
stříkaček a jiné požární techniky vyrobených firmou Václav Ignác Stratílek, Vysoké Mýto pod názvem
„333 Stratílkových stříkaček“.
Akce se konala u příležitosti oslav 120. výročí založení firmy na výrobu hasičských stříkaček, nářadí
a výzbroje pro hasiče. Firmu založil Václav Ignác Stratílek v roce 1899 a pod názvy Továrna na hasicí
zařízení, Karosa a Továrna hasicí techniky Polička existuje dodnes. Tohoto setkání se se svými stroji
zúčastnili hasiči z celé České republiky. Na vysokomýtském náměstí tak byly k vidění různě staré, leč
vzorně udržované stříkačky ruční, koněspřežné, motorové přenosné, motorové přívěsné i stříkačky
automobilové.
Při této velkolepé akci ocenili hasiči obce Kočí svého strojníka bratra Jiřího Pochobradského medailí
„Za mimořádné zásluhy“. O dnes již historickou stříkačku DS 16, vyrobenou firmou Stratílek v roce
1937, se totiž bratr Pochobradský stará nepřetržitě již dlouhých 50 let. Toto vysoké hasičské
vyznamenání bratru Pochobradskému předal symbolicky vnuk zakladatele firmy p. Vlastimil Stratílek
a zároveň mu poděkoval za péči o techniku a tím i udržování dobrého jména firmy Stratílek.
K poděkování za práci ve sboru se také připojili velitel SDH Vysoké Mýto bratr Petr Motl (organizátor
akce), bratr František Pecka s Okresní radou historie OSH Chrudim, za SDH Kočí členové výboru
sboru a další účastníci akce.
Poslední akcí členů SDH byla údržba zdroje požární vody – rybníčku u kostela, kterou jsme provedli
během třetího listopadového víkendu.
Činnost Jednotky požární ochrany obce
Deset členů sboru má s obcí uzavřenou dohodu o členství v obcí zřizované jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce Kočí. Členství v této jednotce požární ochrany dává členovi povinnost
absolvování pravidelné lékařské prohlídky a odborné přípravy. V případě vyhlášení požárního
poplachu (sirénou, SMS) se členové jednotky musí dostavit do požární zbrojnice, vybavit se
ochrannými prostředky a zúčastnit se záchranných a likvidačních prací. Jednotka sboru dobrovolných
hasičů je zařazena do kategorie JPO 5. To znamená, že je předurčena pro zásahy na území obce Kočí,
od vyhlášení poplachu po výjezd k zásahu může uplynout maximálně 10 minut a povinným
vybavením je pouze motorová stříkačka.
V letošním roce byl naší jednotce vyhlášen jeden požární poplach, a to 28. června. Důvodem byl
nahlášený požár slámy u silnice z Kočí na Nabočany mezi obcí a kravínem. Vzhledem k tehdy
panujícímu suchu a vedru a s tím spojenými komplikacemi při hašení polních požárů, byly povolány
všechny jednotky určené pro katastr naší obce požárním poplachovým plánem v prvním stupni
poplachu, tj. HZS Pardubického kraje – CPS Chrudim, JSDHO Chrudim, JSDHO Hrochův Týnec a
JSDHO Kočí. Rozsah požáru byl pouze 10 m2 a požár byl bleskově uhašen. Naše jednotka ve složení
1+3 byla tak pouze v záloze a záhy byla odeslána zpět.
Závěrem bych si dovolil poděkovat aktivním členům sboru za jejich práci v letošním roce a
zastupitelstvu obce Kočí za přízeň vyjadřovanou i pravidelnou dotací na činnost SDH a akceschopnost
jednotky a vybudováním kvalitního zázemí, které by nám mnoho jednotek mohlo závidět. Všem
obyvatelům obce Kočí přeji pohodový rok 2020.
Ing. Pavel Vítek – velitel JSDH obce Kočí

POHÁDKOVÝ LES KOČÍ
V letošním roce 2019 se konal jubilejní 10. ročník kulturní akce pod názvem ”Pohádkový les Kočí”,
konaný za obcí v Hájku.
Počasí nám zůstalo nakloněno, a proto si k nám našlo cestu bezmála 300 dětí doprovázené svými
nejbližšími. Připraveno pro Vás bylo bohaté občerstvení, zábava pro malé i velké v podobě skákacího
hradu, dětské dílničky, malování na obličej a dalších. Dospělí zase mohli obdivovat vojenskou
techniku nebo šermířské souboje. Vše hudbou a vtipnými komentáři doplňoval DJ, který každých pár
minut vyvolal číslo kartičky obdržené u vstupu. Na kartu děti splněním úkolů na různých stanovištích,
kde se mimo jiné setkaly s klasickými i modernějšími pohádkovými postavičkami, obdržely razítko s
drobnou pozorností. Za nasbíraná razítka si poté naši malí návštěvníci směli v našem improvizovaném
království vybrat plyšovou hračku.
Touto cestou zároveň chceme vyjádřit upřímné poděkování všem sponzorům a obci Kočí za jejich
věcnou i finanční podporu, bez které by taková událost ani nemohla vzniknout. Avšak ten největší
DÍK patří těm, kteří i za cenu dovolené, osobního volna a mnohdy i vlastních finančních prostředků
pohádkový les připraví, odslouží a následně uklidí, za což jim je jedinou, za to ale tou nejsladší
odměnou, dětský úsměv.
Těšíme se na Vás i v příštím roce 2020, a to u příležitosti 11. ročníku.
Lenka Svobodová

Trocha historie i současnosti Pohádkového lesa
Píše se rok 2009 a v Pivnici na hřišti se zrodil nápad - vzkřísit akci Pohádkový les, kterou úspěšně
před “pár lety“ započal organizovat KČT Kočí pod vedením Jitky Krausové.
Z letopočtu, který je uveden výše, správně tušíte, že tento příspěvek je k 10. výročí Pohádkového lesa.
A mohu vám říci, že za těchto deset let se odehrálo kolem konání této akce mnoho věcí i
nedorozumění. Hlavně se zde vystřídala spousta lidí, kteří se každoročně postarali o krásné zážitky
především těch nejmenších návštěvníků (poděkování všem napíši až na závěr).
Chtěl bych zavzpomínat na naše začátky, kdy nám na první ročník jak Obecní úřad Kočí, tak firma
OsevaAgri, jakožto největší podporovatelé, přispěli každý částkou 2 000,-Kč. I s takovýmto začátkem
jsme se dokázali společně poprat a již první pořádání naší akce sklidilo nemalý úspěch. Jsem velice
rád a vděčný, že v průběhu dalších let jsme si za naše výkony vysloužili ocenění od všech sponzorů,
kterých postupem času přibývalo, a to i v podobě postupného navyšování jejich podpory, a to nejen
finanční. Věřte, že bez sponzorství by uspořádání podobné akce a v daném rozsahu snad ani nebylo
možné uskutečnit. Proto bych tady chtěl všem našim sponzorům poděkovat, a to i za tu nejmenší
pomoc, kterou nám poskytují. Všechny chci současně ubezpečit, že veškerá podpora je bezezbytku
využívána výhradně pro nákup a přípravu odměn pro naše malé návštěvníky.
Nyní bych Vám chtěl přiblížit rozsah naší práce na posledním ročníku. Postupem času jsme se
propracovali na 19 pohádkových zastavení, kdy jsou na každém z těchto stanovišť nejméně dvě
postavičky, a dětem jsme tak jejich putování za splněním všech úkolů náležitě prodloužili. Po
započítání technické podpory a všech ostatních, kteří se starají o co nejhladší průběh celého
odpoledne, se dostaneme na počet cca 50 lidí. Akci minulý rok navštívilo 300 dětí (tento počet je již
naším standardem a prakticky naplňuje kapacitu akce). Pokud bychom počítali i dospělý doprovod a
další návštěvníky, můžeme se dopočítat na celkový počet dosahující téměř 1000 lidí, kteří se toto
odpoledne pohybují v dané lokalitě.

Tímto děkuji také mysliveckému spolku za pochopení stran narušení klidu zvěře, která v místě žije a
chci je ujistit, že po každém ročníku provádíme poctivý úklid celého prostoru od veškerého odpadu,
poděkování platí i majitelům pozemku, kde se odehrává tato akce.
Snad se mi podařilo nastínit Vám technickou stránku akce, ale ta hlavní je lidská. Jde o to sejít se,
spojit se a společně něco vybudovat. Což se nám myslím podařilo. Je to o lidech, kteří vědí, co chtějí,
jdou a udělají něco pro druhé ve svém volném čase, byť neočekávají jako mnoho lidí peníze. Jaká je
tedy pro ně ta pravá odměna? Co může být více, než vidět radost v dětských očích nebo naopak věřící
pláč dětí, které si myslí, že peklo je peklo, lupič je lupič a ostatní negativní postavy jsou autentické. To
jsou ty pravé důvody, proč nás to tak baví a proč tomu všemu věnujeme tolik času a i vlastních
financí. O to více pak mrzí názory lidí, že se jedná o jednodenní akci, která stojí obec nemalé peníze a
že jde hlavně o večerní pobavení se po skončení akce. Vysvětlování je asi zbytečné, každý má svůj
pohled na věc a z něj i pramenící názor. Pokud si ho chcete přiblížit tomu našemu, tak Vám mohu
pouze doporučit „Přijďte mezi nás“. Uvítáme každou pomoc. Scházíme se i během zbytku roku, kdy
se vše plánuje, zajišťuje a připravuje.
Ze srdce bych chtěl poděkovat všem, kteří se kdy podíleli na přípravách některého z deseti
pohádkových lesů. Smekám před Vámi a naší společnou prací svůj vodnický klobouček.
Na závěr nám všem přeji ještě mnoho dalších krásných let a spoustu usměvavých dětí, které se budou
rády vracet na náš Pohádkový les v malebné vesničce Kočí.
Za organizátory Vám přejeme, nejen do Nového roku, ale po celý rok mnoho pracovních i osobních
úspěchů, pohodové lidi kolem sebe, ať jste stále veselí a hlavně pevné zdraví. Šťastné prožití
Vánočních svátků a dárků, kolik si zasloužíte.
vodník Česílko - Luděk Štěpánek
PS.: Romana, Páťa a Lůďa by Vám ještě jednou chtěli poděkovat za krásnou narozeninovou oslavu,
kterou jsme si moc užili. Přeji každému zažít takovou akci, protože teprve potom poznáte, jak je
krásné mít ve svém okolí tolik hodných lidiček.

KULTURNÍ AKCE
Malé ohlédnutí za kulturním děním roku 2019
Když se poohlédneme za téměř uplynulým rokem, zaznamenáme celou řadu aktivit a zajímavých akcí.
Z kraje roku přišla pro nás již tradiční série plesů. Plesovou sezónu si náležitě vychutnali všichni
tancechtiví občané, kteří se příjemně pobavili na plesech sportovců a turistů, či na Obecním plese.
Nutno podotknout, že tyto společenské události zároveň přispívají ke sblížení našich občanů a jejich
zasloužené zábavě. Následovala povedená akce „Sportem ku zdraví“, která se odehrávala na Zimním
stadionu v Chrudimi a byla pořádána pro všechny věkové kategorie občanů, od nejmladších až po
seniory. Lze ji hodnotit jako velice zdařilou a na příjemné sportovní odpoledne vzpomínají všichni
zúčastnění. V restauraci BARTONI proběhl v únoru oblíbený Dětský karneval pod taktovkou turistů.
Sál byl zaplněn do posledního místečka a bylo krásné sledovat naše malé občánky a jejich rozzářené
oči.
Stalo se tradicí nezapomínat na naše seniorky a vyjádřit jim úctu při příležitosti Mezinárodního dne
žen, zaslouží si to. Ke konci dubna proběhla další akce pod názvem „Vítání jara“. Při této příležitosti
slavíme příchod nejkrásnějšího ročního období. Jarní slavnost měla bohatý doprovodný program a pro
mnohé se to nejlepší skrývalo v podobě výborných klobásek přímo z udírny, včetně točeného piva
v podání zeleného speciálu.
Pálení čarodějnic si každorocně užíváme za doprovodu hudby a pořádné vatry. Malováním obličejů
se bavili dospělí i děti. Věříme, že i zde panovala všeobecná spokojenost.
Před příchodem letního období proběhlo již desáté pokračování oblíbeného “Pohádkového lesa“. Akce
probíhala v hájku za obcí. Pohádkový les má pokaždé velký ohlas, a kdo ho navštívil, nelitoval.
Prostě, nádhera!
A přišlo léto a s ním naše známá kapela FOCUS, bez které si prázdninový čas ani nedokážeme
představit. Kapela tradičně nezklamala a přinesla přítomným příjemně strávený večer.
Pro mnohé nejočekávanějším obdobím roku, je NAŠE POSVÍCENÍ. Na tradiční posvícenské zábavě
k poslechu i tanci zahrála skupina Dreams of rock ke spokojenosti všech zúčastněných. Kachnu nebo
husu si jistě žádná domácnost v Kočí nenechala ujít. Škoda, že posvícení je jen jednou za rok.
Obec Kočí se také v polovině léta zúčastnila soutěže o „Obec roku“ a byla odměněna částkou 10.000
Kč za naši lipovou alej, na jejímž vzniku jste se měli možnost podílet zakoupením lípy. Přesto, že
vítězem soutěže se stala obec Lozice, je to i pro nás velmi motivující ocenění pro další práci.
S příchodem podzimu jsme pořádali 1.ročník “Kočského blešáku“. Bylo přítomno překvapivě hodně
prodejních stánků, včetně občerstvení. Každý si zde mohl nakoupit či prodat, zájem byl z obou stran.
Za rok se můžete těšit na 2.ročník.
Podzim přebral své žezlo, začalo foukat ze strnišť, a to je ta pravá doba pro naši drakiádu. Byla
povedená, objednali jsme totiž ten správný vítr, počasí a o hojnost účastníků jste se postarali vy.
Koncem listopadu a začátkem prosince proběhla zajímavá předvánoční výstava železničních modelů v
prostorách bývalé školy. K vidění bylo mnoho zajímavých a řemeslně dobře provedených modelů.
V neděli 1. prosince jsme společně přihlíželi rozsvícení vánočního stromu. Úžasnou atmosféru doladil
vánoční trh včetně vonících klobás a svařeného vína a pro zájemce o prohlídku byl otevřený kostel sv.
Bartoloměje. První adventní neděli zpříjemnila dětem Mikulášská nadílka, na kterou dohlíželi
pekelníci Krampus. A protože byly všechny děti hodné, nikdo se nemusel čertů bát.

A co jsme pro vás ještě v tomto roce připravili?

Předvánoční posezení pro seniory
neděle 8. prosince 2019 od 14.00
v restauraci BARTONI

VÁNOČNÍ TURNAJ

O KOČSKÉHO KLIĎASE
14. prosince od 14.00 hodin
Pivnice Na hřišti

31. prosince – vítání Nového roku, půlnoční přípitek. Tato
akce nemá žádný scénář, organizujeme si ji my, občané. Myslím,
že je to krásná tradice, která by se měla zachovat. A proto je na
každém z nás, zda chvilku po půlnoci dorazíme před obecní úřad
a popřejeme si navzájem šťastný Nový rok. Je to jen na nás…

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem našim spolkům, organizátorům, ale také
dalším zúčastněným, a to MŠ Kočička a Hasičskému muzeu Kočí. Patří vám náš velký
dík. Věříme tomu, že naše činnost má smysl, pozitivní ohlasy kočských občanů nás o tom
přesvědčují. Slibujeme vám, že rok 2020 bude v naší krásné obci ještě „kulturnější“.
Roman Pavlas
předseda kulturní komise

Blíží se konec roku a s ním je už tradičně spojován Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje.
Vystoupí opět Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans. Sbormistrem, panem Zdeňkem Kudrnkou
nám byl přislíben pestrý program vánočních písní s ubezpečením, že se máme na co těšit. Věřím, že se
tedy vydáte poslední adventní neděli do našeho starobylého kostela, vyslechnete pásmo koled a
odejdete naplněni vánoční atmosférou, a zejména klidem a pohodou, jež prostory kočského gotického
svatostánku již více než šest století poskytují všem příchozím……
Iveta Mrázková, člen ZO

Vánoční koncert
v kostele sv. Bartoloměje

neděle 22. 12. 2019 v 15.00 hodin

