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Rok 2020 
Vlivem šíření Coronavirus disease 2019, zkráceně „COVID-19“ (infekce způsobená 

specifickým virem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem roku 2019 ve Wu-chanu 

v Číně) onemocnění, které se rozšířilo do celého světa, byly od 11. 3. 2020 uzavřeny v ČR 

školy, sportovní a kulturní zařízení a další zařízení a firmy. Zůstaly otevřené jen obchody 

s potravinami. Všichni museli nosit roušky a zůstávat doma, ven mohli chodit jen 

pracující a nakupující. Procházky byly povolené maximálně ve dvou osobách. Situace se 

rozvolnila až v květnu 2020 a přes léto byl život téměř bez omezení až na cestování do 

zahraničí, které bylo z části omezeno. Vše se řídilo vládními opatřeními a takzvanou 

maticí PES. V září 2020 se situace opět zhoršila, dostali jsme se do 4. stupně PES, roušky 

byly opět povinné a začalo se opět s omezováním svobodného pohybu. Od října se 

uzavřely opět i školy a umlkl veškerý společenský život. Zůstaly otevřené jen obchody 

s potravinami. Koncem listopadu se začalo s uvolňováním, dostali jsme se do 3. stupně 

PES, děti se vrátily do škol a od 3. 12. 2020 se otevřely obchody a restaurace, kultura 

zůstala stále uzavřena. Od 23. 12. 2020 byl vyhlášen 5. stupeň PES. Téměř vše se opět 

uzavřelo. 
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REALIZOVANÉ INVESTICE A OPRAVY 2020:  
 
 Vybudování chodníku od MŠ po křižovatku na Petrušov v celkové hodnotě  

1 920 761 Kč. 

 Odkup zařízení dětské ordinace za 92 000 Kč. 

 Dokončení veřejného osvětlení od sportovního areálu k letišti za 71 980 Kč. 

 Obnovení švédské cesty s výsadbou 25 nových stromů a vybudování posezení na 

Zvonkovém vrchu. Po odborném prořezání se úklidu ujala Ing. Helena Gálová se svou 

rodinou a se zaměstnanci VPP. 

 Vybudování sběrného místa pro ukládání odpadů u č. p. 67 v celkové hodnotě  

541 782 Kč bylo provedeno v letech 2019 – 2020. 

 Pořízení techniky – byla pořízena svahová sekačka Spider v hodnotě 462 216 Kč, 

řízená sekačka DAKR vč. pohonné jednotky, rotavátoru a vyklápějícího návěsu za 

128 063 Kč. Objednány jsou další kontejnery a krytá stání pro jejich uskladnění. 

 Vybudování venkovní učebny v ZŠ, stavební práce 3 272 605 Kč, IT vybavení za  

844 036 Kč, nábytek a vybavení řemeslné dílny za 234 637 Kč, učební pomůcky za 

280 310 Kč. Úprava zeleně na školní zahradě je prozatím za cca 19 000 Kč. Celkem 

tedy 4 650 588 Kč. 

 Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží obecního úřadu v celkové hodnotě  

686 860 Kč (elektroinstalace, voda, odpady, rozvody, omítky, výmalba, svítidla,  

IT rozvody). 

 Bylo dokončeno zateplení stropu v sokolovně za 179 553 Kč. 

 Hasiči pořídili 4 ks nových dýchacích přístrojů včetně náhradních tlakových lahví 

za 232 774 Kč, z Pardubického kraje obdrželi dotaci ve výši 100 000 Kč. 

 Byla provedena přeložka sloupu elektrického vedení před obecním úřadem, záloha 

na realizaci byla 197 000 Kč. 

 Byla pořízena hrazda na školní zahradu v hodnotě 14 780 Kč. 

 Vybudování dětského hřiště v Radišově se oddálilo vzhledem k deštivému roku  

a prodlení firmy, která dodávku prováděla. Celková cena je předpokládána ve výši 

330 000 Kč.  

 Vybudování hřiště u sokolovny - posilovací stroje, dětská sestava byla pořízena  

v závěru roku za částku cca 100 700 Kč. 
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 Byly nově zpracovány webové stránky, které kompletně obsahově připravila  

Ing. Helena Gálová, o spuštění se postarala firma W partner s.r.o. za 35 666 Kč. 

 Nově bylo vytvořeno logo obce, které pro obec zpracoval Ondřej Hloušek. 

 Staroměstský zpravodaj dostal nový vzhled, o který se postarala Ing. Helena 

Gálová a Ondřej Hloušek, začal se tisknout barevně u firmy CHAS – MT s.r.o., cenový 

náklad při tisku 380 ks je cca 7 600 Kč. 

 V letošním roce byl vydán obecní kalendář. 

 Výměna minigolfových stanovišť v hodnotě 178 106 Kč. 

 

Kulturní události: 

5. 1. 2020 Obec – Tříkrálový koncert – v kostele sv. Kateřiny v 16:00. Zazpíval 

pěvecký sbor Cantilo z Jevíčka. Peníze byly věnovány na Tříkrálovou 

sbírku. Ve Starém Městě tak bylo vykoledováno 14 867 Kč (včetně 

koncertu 2 200 Kč), v Radišově 1 480 Kč a v Petrušově 2 220 Kč. 

10. 1. 2020 PS Háčko – Taneční večer – v sokolovně od 19:00. Dvouhodinová lekce     

s přestávkou zaměřená na základní plesové tance. Lektor Pavel Machálek.  

19. 1. 2020 TJ – Královský bál – ve spolupráci s PS Háčko pořádala v sokolovně od 

14:00 zábavné cca dvouhodinové veselí plné tance, soutěží a her nejen pro 

děti s tématikou království. Děti po splnění úkolů dostaly drobnou hračku 

a „diamant“, následoval společný tanec a nakonec vyhodnocení 

nejkrásnějších princezen, princů a šašků, které přišel ohodnotit sám „pan 

Král“ (František Kunc st.) s „Královnou“ (Inha Tajovská) a „dvorní dámou“ 

(Alenka Fiebichová). Poděkování patří těm který pomáhali na stanovištích:  

Tereze a Verči Jokešovým, Monice Trojákové, Haně, Kubíkovi a Eliášovi 

Mausovým, Helence Gálové ml., Klárce Antlové, Aničce Švehlové, Adě 

Steffanové a samotné organizátorce akce Ing. Heleně Gálové. 

24. 1. 2020 ZŠ a MŠ a hasiči – Společenský ples – v sokolovně od 20:00. Hudba 

Epicentrum Jevíčko, vstupné + místenka 100 Kč.  

7. 2. 2020 PS Háčko – Jóga a tibetské mísy – v sokolovně od 18:00. Lekci jógy vedla 

Lucie Slavíčková (akreditovaná lektorka jógy s dlouholetou praxí)  

a zvukovou lázní navázal Mgr. Luděk Klimeš (masér a hudební terapeut  

s dlouholetou praxí). Cena 300 Kč za jednotlivce.  

14. 2. 2020 Hospůdka U Nečasů – Valentýnské menu  
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22. 2. 2020 Obec – Staroměstské veselí aneb masopust trochu jinak – ve spolupráci  

s TJ a Hospůdkou U Nečasů. O občerstvení se postarala Hospůdka  

U Nečasů, která připravila zabijačkové pochoutky. Odpolední program  

v podobě zábavného maškarního odpoledne pro děti plného soutěží  

a tanečků připravila paní místostarostka. Za splnění úkolů dostalo každé 

dítě odměnu. Nechyběla ani soutěž o nejkrásnější kostýmy. Poděkování 

patří všem, kteří pomáhali na stanovištích: Tereze a Verči Jokešovým, 

Monice Trojákové, Haně, Kubíkovi a Eliášovi Mausovým, Helence Gálové 

ml., Klárce a Lence Antlovým, Aničce Švehlové, Adě Steffanové a Filipovi 

Šnoblovi. Od 17:00 následovalo posezení s živou hudbou z Loštic – 

skupinou Šlapetečko. Děkujeme Všem zúčastněným za vytvoření příjemné 

atmosféry.   

1. 3. 2020 Po stopách pochodu smrti – na počest obětem 2. světové války, které 

tyto pochody smrti musely absolvovat. Vyšlo se v 10:00 z obce Dětřichov  

u Moravské Třebové od hřbitova a památníku koncentračního tábora, šlo 

se až do Opatovce (celková trasa 24 km).  

7. 3. 2020  Sousedské posezení – pořádal Spolek přátel Petrušova v sále hospody  

U Němců v Petrušově od 16:00 k oslavě MDŽ s koštem slivovice. V sále 

hospody U Němců se za hojné účasti bavili sousedé i přespolní.  Ženy 

dostaly ke svému svátku kytičku a za asistence diskžokeje probíhala 

zábava až do půlnoci.   

8. 3. 2020  Obec – MDŽ – v sokolovně od 14:00. Na návštěvníky čekalo VYSTOUPENÍ 

DĚTÍ ze Starého Města (taneční a hudební program), od 16:00 k poslechu  

a tanci zahrál ROMAN STEINDL z Mohelnice. Během celé akce probíhala 

KADEŘNICKÁ A KOSMETICKÁ SHOW o kterou se postaraly Markéta 

Záplatová ml. a Markéta Záplatová st. Každá žena obdržela kytičku. Raut 

zdarma připravila Hospůdka U Nečasů. 

 

Dubnové a květnové akce byly úplně zrušeny kvůli vládním nařízením spojeným 

s COVID 19. 
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6. 6. 2020  Obec – Bleší trh – v sokolovně od 8:30 – 11:00 veřejný prodej věcí, které 

už u Vás doma nemají místo. Prodávaly hlavně děti a udělaly radost jak 

kupujícím, tak sami sobě. 

6. 6. 2020 TJ – Cyklo výlet – sešlo se 19 nadšenců a společně vyrazili od sokolovny 

směr Petrušov – Jahodnice – Bušínov – Lupěné – Hoštejn – Petrušov – 

Staré Město. Trasa byla 44 km dlouhá. Nejmladší účastnice měla pouhých  

7 let a zvládla to na jedničku. Těšíme se na další společný výlet. 

12. 6. 2020  Obec – Koncert – při příležitosti celorepublikové akce Noc kostelů –  

v kostele sv. Kateřiny od 19:30.  Děkujeme všem účinkujícím, kteří bez 

nároku na honorář odehráli tento krásný koncert (Ivanu Hřebabetzkému, 

Dagmar Jánské, Robertu Kelnarovi, Antonínu Havelkovi, Kateřině 

Hlouškové, Tamaře Mengrové, Janu Hrubému, Petře Podhorné, Kristýně 

Steffanové, Šimonu Dospivovi, Janě Haasové, Klárce Antlové, Helence 

Gálové ml. a st.). 

15. 6. – 26. 7. 2020 Aeroklub – Camp akrobacie                                                            

21. 6. 2020 TJ – Rodinná olympiáda – ve spolupráci s obcí při příležitosti 

Mezinárodního olympijského dne. Počasí nám nepřálo, a tak jsme museli 

být v sokolovně, ale i tak se sešlo 7 týmů, které změřily své síly a užily si 

odpoledne se svou rodinou. Na 1. místě se umístil tým Vasermani, který 

obhájil titul z loňského roku, na 2. místě tým Haluzáci a 3. místo obsadil 

tým Kočky. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se za rok opět na 

viděnou. 

27. 6. 2020  Obec – Petrušovská pouť – počasí nám přálo, a tak procházka po obci  

a mše pod širým nebem byly velmi příjemné. Po mši následovalo 

občerstvení v hospodě U Němců, kde čekaly tradiční borůvkové koláče  

a letos i perníčky. Pro děti byly připraveny drobné úkoly, fotokoutek  

a nechyběla střelnice s růžičkami.  

29. 6. – 3. 7. 2020 Aeroklub – Akrobatický camp 

3. 7. 2020 Hospůdka U Nečasů – Přivítání prázdnin – grilování. 

4. 7. 2020  Memoriál Josefa Zobače – pořádal Josef Němec již 33. ročník 

nohejbalového turnaje na počest Josefa Zobače. Všichni účastníci turnaje 

byli oceněni věcnými cenami. Vítězem memoriálu se stal tým borců  

z Koclířova – MY3, 2. místo získal tým JAPEDAN – Jarda, Pepa, Dan ze 
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Starého Města a na 3. místě se umístil team BURĎÁCI z Moravské Třebové. 

Celkem bylo 14 mužstev, z toho 7 ze Starého Města. Děkujeme obci Staré 

Město a dalším sponzorům za finanční podporu. 

11. 7. 2020  Založení spolku – pořádal pan M. Vašíček, který pozval občany v 9:00 na 

schůzku v Hospůdce U Nečasů, kde bylo projednáno založení spolku 

občanů Radišova a Bílé Studně. Bohužel zájem nebyl projeven, a tak 

k založení spolku nedošlo. 

11. 7. 2020 TJ – Míčový sedmiboj – na Sportovním areálu ve Starém Městě již  

8. ročník. Zúčastnilo se 12 týmů: Emiko, Mimoni, Bob a Bobek, Minely, 

(Ne)šikulové, Haluzáci,  Drupilo, Makrely, 9, Vasrmánci, Esíčka, Leonbordi. 

První místo obsadili Vasrmánci, druhé Minely a třetí Drupilo. Poděkování 

patří všem pořadatelům, kteří celou akci zorganizovali na jedničku. 

13. 7.–17. 7. 2020  Aeroklub – Příměstský tábor – pro děti a mládež do 15 let na 

letišti ve spolupráci s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Téma: „Letecký 

modelář“. Program: Stavba jednoduchých modelů letadel, létání s RC 

modely, různé soutěže, návštěva leteckého muzea, koupání, sportování, 

zkrátka spousta zábavy…  

13. 7. – 18. 7. 2020 Aeroklub – Plachtařský camp  

17. 7. 2020  Obec – Písničky u táboráku – od 19:00 na „Zvonkovém vrchu“  

18. 7. – 25. 7. 2020   TJ – Prázdniny s TJ – pořádal oddíl Bílá stopa na základně 

Kaménka. Děti si užily soustu legrace, her a výletů. Děkujeme celému 

teamu dospěláků, kteří se o děti starali. 

26. 7. 2020  Obec – Na divokém západě – ve spolupráci s TJ od 14:00 zábavné 

odpoledne v prostoru sportovního areálu. Pro děti byly připravené úkoly, 

nechyběla soutěž o nejkrásnější kostým a nejkrásnější obrázek s tématikou 

divokého západu. Po celou dobu akce byla možnost se svézt na koních.  

Od 16:00 pak hrála k poslechu a tanci třebovská kapela „PROČ NE BAND“. 

Nechybělo taneční vystoupení skupiny Alegria. Počasí moc nepřálo,  

ale i tak se akce vydařila. Děkujeme všem pomocníkům na stanovištích.   

1. 8. 2020 TJ – Cyklo výlet – zúčastnilo se 8 cyklistů. Společně se vydali na 55 km 

dlouhou trasu směr Tatenice – přes brody do Cotkytle – Acrobat Park Štíty 

– Drozdovskou pilu – Petrušov – a zpět do Starého Města. 

10. 8. – 16. 8. 2020 Aeroklub – Plachtařský camp  
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10. 8. – 14. 8. 2020  Aeroklub – Příměstský tábor – pro děti a mládež do 15 let na 

letišti ve spolupráci s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Téma: „Pilotem 

na zkoušku“. Program: Seznámení se základy ovládání letadla, leteckých 

předpisů, základní aerodynamikou letounu, meteorologií a s leteckými 

přístroji.  

15. 8. 2020 Obec – Radišovská pouť – ve spolupráci s farností Staré Město v Radišově 

u Kaple sv. Rocha. Po mši svaté čekalo na návštěvníky malé pohoštění.  

O pitný režim a výborné makrely se postarali manželé Záplatovi. Děti  

i dospělí si mohli vystřelit růžičku u Filipa, splnit připravené úkoly  

u Lucky, zakoupit si perníček a vyfotit se jako klaun. Celá pouť byla 

zakončena koncertem, kde účinkovalo Komorní hudební sdružení Ivana 

Hřebabetzkého společně se zpěvačkou Kateřinou Hlouškovou. V úvodu 

koncertu zazpívala a zahrála na klavír Jana Haasová, dále zazpívala Helena 

Gálová ml. v doprovodu Heleny Gálové st. a Ivana Hřebabetzkého.  

17. 8. – 21. 8. 2020 PS Háčko – Prázdniny s PS Háčko – na děti čekal pestrý program  

       (soutěže, hry, tanec, vytváření, výlety…)  

28. 8. 2020 Obec – Letní kino – na sportovním areále od 20:30. Byla promítnuta česká 

komedie BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU od režiséra Tomáše Hoffmana.  

29. 8. 2020 Hospůdka U Nečasů – Rozloučení s prázdninami – grilování.  

30. 8. 2020 Obec – Turnaj v minigolfu – na sportovním areálu ve Starém Městě. Sešlo 

se 10 hráčů. V kategorii děti do 10 let se na 1. místě umístila Terezka 

Malachová, v kategorii dětí 11 – 15 let se na 1. místě umístil Míra Malach, 

na 2. místě Klárka Antlová a na 3. místě Daniel Antl. 1. místo v kategorii 

dospělých obsadil Miloš Kozák, 2. místo Mirek Malach a 3. místo získal 

Josef Antl. Vítězové si domů odnesli medaili, diplom a poukaz na minigolf 

pro 2 osoby. 

4. 9. 2020 Obec – Písničky u táboráku – od 18:00 na „Zvonkovém vrchu“.  

5. 9. 2020 TJ – Cyklo výlet – zúčastnily se tentokrát převážně děti. Trasa byla dlouhá 

25 km směr Bílá Studně přes les do Sušic, přes polní cesty kolem 

Kunčinských rybníků do Nové Vsi, za železniční stanicí v Kunčině opět 

polní cestou směr Radišov a přes kopec Kolberk zpět domů. Cesta byla sice 

kratší, ale náročnější díky polním cestám a stoupání. 
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12. 9. 2020 Hospůdka U Nečasů – Vinobraní – od 18:00. K poslechu a tanci zahrála 

cimbálová muzika MÁJERÁN. Speciální menu připravil David Nečas 

společně s mistrem Václavem Šmerdou.  

19. 9. 2020  Modelářské mistrovství ČR mládeže – pořádal Aeroklub Moravská 

Třebová na letišti ve Starém Městě. 

19. 9. 2020  Spolek přátel Petrušova – Petrušovský dýchánek – 5. ročník soutěže  

o nejlepší kotlíkový guláš. Zúčastnily se týmy z blízkého okolí, i týmy  

z Brna, Svitav, Zábřehu a Havířova. Pohodové počasí přilákalo do 

Petrušova přes 200 návštěvníků a kolem 50 soutěžících. Těžkou práci měla 

odborná komise profesionálních kuchařů při anonymní ochutnávce 

jednotlivých gulášů. 13 družstev vařilo různé druhy, od klasických 

hovězích, vepřových, zvěřinových až po houbový. Veřejnost pak hodnotila 

kvalitu guláše a na bodovacím lístku ohodnotila soutěžní týmy. Zde však 

byl i vliv tzv. „fan-klubu“, kdy se projevil i počet příznivců jednotlivých 

družstev. Hodnocení odborné komise: 

1. Holky ze Staráku   „Překvapení z kotlíku“ 

2. Hošani                             „Domácí gulážžž“ 

3. Gurmán klub „Štatlaři     „Zvěřinová pohádka“ 

26.9.2020 Obec – Divadlo – v sokolovně od 18:00. Představení divadelního souboru 

lanškrounského gymnázia ŠKEBLE - alegorická hra „DRAK“ od ruského 

autora J. L. Švarce. Tato alegorická hra je namířená proti fašismu. Hlavní 

hrdina rytíř Lancelot přemůže draka a osvobodí spanilou Elsu i zotročené 

město a trpělivě pak bojuje proti dračím choutkám, dožívajícím v hlavách 

netvorových sluhů a přisluhovačů, až konečně městu a jeho obyvatelům 

zajistí skutečnou svobodu. Mladí divadelníci se s tímto těžkým tématem 

výborně vypořádali a jejich výkony si zasloužili potlesk diváků. Děkujeme 

divadelníkům a přejeme jim hodně úspěchů nejen na divadelním poli. 

2. 10. 2020  TJ – Turnaj ve florbale – přihlášené byly 3 teamy ze Starého Města,  

z Moravské Třebové a z Městečka Trnávky. Bohužel Městečko Trnávka 

svou účast bylo nuceno zrušit kvůli karanténě hráčů. Takže z turnaje bylo 

přátelské utkání, kde sice vyhrála Moravská Třebová, ale šlo hlavně o to si 

zahrát, což splnilo svůj účel a my se těšíme na další přátelská utkání.  
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Říjnové, listopadové a prosincové akce byly kvůli vládním nařízením spojeným  

s COVID 19 zrušeny, proběhly jen následující: 

29. 11. 2020  Obec – Rozsvícení vánočního stromečku – jen za doprovodu koled 

z místního rozhlasu.  

6. 12. 2020 Obec – Foto soutěž o nejpovedenější fotografii andílka a čertíka. Všichni, 

kteří se zapojili do soutěže, obdrželi mikulášskou nadílku a 3 nejlepší 

místa ještě diplom.  

20. 12. 2020 Farnost – Betlémské světlo – zájemci si vyzvedli betlémské světlo 

v kostele sv. Kateřiny. 

 

 

AKTIVITY V OBCI 2020 

Pondělí:  
 14:30 – 15:30  TANG SOO DO (DDM) – Sokolovna – bojové umění pro děti. 

 16:30 – 17:30  FLAMENCO  (PSH) – Sokolovna – španělský tanec pro děti.  

 16:30 – 17:30  HOPÍK (TJ) – Klubovna – hry a tvoření pro rodiče s dětmi do 6 let.  

 17:30 – 18:30  HRATVO  (TJ) – Klubovna – hry a tvoření pro děti od 7 let.  

 17:30 – 18:30  FLAMENCO  (PSH) – Sokolovna  – španělský tanec pro ženy.  

Úterý  

 16:00 – 16:40  MŠE SVATÁ – Kostel.  

 16:30 – 18:00  BÍLÁ STOPA (TJ) – Sokolovna – turistický oddíl pro děti.  

 17:00 – 18:00  FOTBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál – pro  všechny.  

 18:00 – 19:00  KRUHÁČ  (TJ) – Sokolovna – posilovací lekce, cvičení pro všechny. 

 19:00 – 20:00  JÓGA (TJ) – Sokolovna – cvičení pro všechny. 

Středa   

 15:00 – 16:00  ATLETIKA (TJ) – Sokolovna (venkovní sportovní areál) – pro děti.  

 15:00 – 17:00  KNIHOVNA – Obecní úřad – půjčování knih. 

 17:00 – 18:00  FLORBAL (TJ) – Sokolovna (venkovní sportovní areál) – pro děti. 

 18:00 – 19:30  STOLNÍ TENIS (TJ) – Sokolovna – pro všechny. 

Čtvrtek  

 13:00 – 16:00  KLUB DŮCHODCŮ – Klubovna – pro důchodce. 

 13:30 – 14:30  TANEČKY  (TJ) – Sokolovna – pro děti od 7 let. 

 15:00 – 16:00  TANCOVÁNÍ (PSH) – Sokolovna – pro děti 5 – 7 let.  



11 
 

Vysvětlivky: 

 TJ – Tělovýchovná jednota Staré Město 

 DDM – Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 

 PSH – Pohybové studio Háčko Staré Město 

 

 16:00 – 16:40  MŠE SVATÁ – Kostel. 

 16:00 – 17:00  TANCOVÁNÍ  (PSH) – Sokolovna – pro děti 8 – 11 let.  

 17:00 – 18:00  TANCOVÁNÍ (PSH) – Sokolovna – pro děti 12 – 16 let.  

 17:00 – 18:00  NOHEJBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál – pro děti od 12 let. 

 18:00 – 19:00  AEROBIC MIX (TJ) – Sokolovna – mix stylů, cvičení pro všechny. 

 18:00 – 19:00  NOHEJBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál – pro všechny. 

 19:00 – 20:00  ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (TJ)  – Sokolovna – pro všechny. 

Pátek  

 16:00 –  17:00   KLUB MLADÝCH LETCŮ – (Aeroklub) – Letiště – pro děti.  

 18:00 – 19:30  FLORBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál – pro všechny. 

 18:00 – 19:00  VOLEJBAL (TJ) – Venkovní sportovní areál – pro všechny 

Neděle    

 9:30 – 10:30  MŠE SVATÁ – Kostel. 
 

 

 


