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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
jelikož konec podzimu na sebe již nenechá dlouho čekat a zimní čas stojí již před našimi dveřmi, je mojí
povinností, stejně tak jako v letech předchozích, podat Vám, našim voličům zprávu o činnosti
zastupitelstva obce za letošní rok.
Dovolte mi, abych navázal na praxi minulých let a začal svoji zprávu informací o tvorbě a čerpání
rozpočtu v běžném roce. Snad nebude od věci, když dříve než nastíním základní charakteristiku našeho
rozpočtu se dotknul výsledků hospodaření obce, které byly vykázány v rámci uplynulých deseti let
(v tis.Kč).
ROK

PŘÍJMY

VÝDAJE

(+) PŘEBYTEK / (-) ZTRÁTA

2001

4736

4211

+ 525

2002

4507

4215

+ 292

2003

5790

7152

- 1362

2004

4404

4535

- 131

2005

4880

4620

+ 260

2006

5216

5802

- 586

2007

4982

4704

+ 278

2008

7038

5919

+ 1119

2009

5521

5906

- 385

2010

6009

6120

- 111

2011

5688

5165

+ 523

CELKEM

58771

58349

+ 422

Jestliže provedete prostý součet přebytků a ztrát pak výsledná částka představuje tzv. zisk mírně
převyšující částku 400 tis. Kč. Lze tedy konstatovat, že hospodaření naší obce v této dlouhé řadě
minulých let lze charakterizovat jako hospodaření vzácně vyrovnané. Je třeba však jednoznačně
zdůraznit skutečnost, že červená či černá čísla výsledku hospodaření roku nejsou dokladem
racionálního či málo efektivního způsobu hospodaření obce. Jsou jenom prostým konstatováním
skutečnosti, zda v tom či onom roce výdaje převýšily či nedosáhly příjmové hladiny běžného roku.
Ale i tak vykázaná skutečnost svým způsobem potěší, neboť je dokladem starostlivé péče
zastupitelstva o ekonomickou stabilitu této obce. Není jistě od věci konstatování, že v průběhu oněch
uplynulých let finanční hotovost na účtu KB v Chrudimi se pohybovala mezi 2 až 3 milióny Kč
a vytvářela tak dostatečný finanční prostor pro eliminování případného zakolísání v hospodaření
toho či onoho běžného roku.
Je samozřejmé, že vykázaný přebytek za rok 2011 v rozsahu 523 tis. Kč se promítl do finanční
hotovosti na našem účtu u KB V Chrudimi. A tak jestliže hotovost k 31. 12. 2010 činila 2678 tis. Kč, pak
k 31.12.2011 došlo k jejímu nárůstu na úroveň 3201 tis. Kč.
Minulý rok lze nazvat rokem mírných úspor, když na investice byla věnována z celkově vynaložených
nákladů 5165 tis. Kč částka 1769 tis. Kč, což také umožnilo dosažení výše uvedeného finančního
přebytku.
Rozpočet na rok 2012 stanovil příjmy na úrovni 5 200 tis. Kč oproti výdajové stránce 5366 tis.Kč , lze
tedy hovořit o předpokládaném deficitu v částce 166 tis. Kč. Ale je nutno tento předpoklad brát

s velkou rezervou a s velkou obezřetností. Rok je dlouhý a je plný nástrah. Především příjmová stránka
našeho rozpočtu, která je plně odvislá od ekonomické situace státu, lépe řečeno od úspěšnosti výběru
daní státem, je opravdu jedním velkým otazníkem. Stejně tak i v oblasti výdajové stránky se v průběhu
roku mohou narodit nové potřeby jejichž realizaci je nutno akceptovat.
Rozpočet obce na rok 2012 byl schválen ZO na veřejném zasedání dne 21. 12. 2012 za nevalné účasti
občanů naší obce.
Specifikace příjmové stránky:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Z daňových příjmů rozhodující položku představuje:
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Daň z příjmů práv. osob
Daň ze závislé činnosti

4502 tis. Kč
698 tis. Kč
1800 tis. Kč
850 tis. Kč
1042 tis. Kč
650 tis. Kč

Jestliže tedy srovnáme hladinu příjmů vykázanou v řadě cca pěti předchozích let je zřejmé, že výše
očekávaných příjmů pro rok 2012 se spíše skromně drží při zemi. A dneska, tedy koncem října 2012,
kdy známe příjmy za devět měsíců běžného roku, jasně vidíme že naše skromnost v odhadu
celkových příjmů v rozpočtu pro rok 2012 byla pohříchu na místě. Jestliže celkové příjmy k 30. 9. 2011
činily 4151 tis. Kč pak skutečnost tohoto roku k témuž datu činí toliko 3790 tis. Kč. Ten propad, je
bohužel více než bolestný. Lze totiž jen těžko očekávat, že tento výpadek v příjmové oblasti bude
vykompenzován zvýšenými příjmy v posledním kvartálu tohoto roku. Tato představa je naprosto
nereálná.
Ale přeci se jen zdá, že jakési světélko na konci temného tunelu přeci jen matně svítí. V září letošního
roku vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 295, částka 104 zákon, kterými jsou stanovena nová pravidla
rozpočtového určení sdílených daní. Platnost tohoto zákona začíná lednem 2013.
Tento zákon je výsledkem iniciativy starostů a nezávislých, kteří úzce spolupracují s politickou stranou
TOP 09. Tento zákon by měl obcím údajně přinést navýšení příjmů 12 miliard s tím, že dojde k poklesu,
ale ne příliš velkému, příjmů Praze, Ostravě, Plzni a Českým Budějovicím. Ale v současné době, a to
vzhledem k ne příliš utěšené situaci v ekonomice naše státu, se začíná hovořit, že se bude jednat jen asi
o 8 miliard. Ale i to jsou pěkné peníze, ale otázka zní, kolik z tohoto navýšení připadne na naší obec.
Při navýšení příjmů o 12 miliard by obec Kočí mohla očekávat nárůst příjmů o 838 tis. Kč, při navýšení
cca o 8 miliard pak jen 550 tis. Kč. Jestliže posledně uvedenou částku v očekávaném navýšení, tedy
550 tis. Kč, vztáhneme a porovnáme s poklesem příjmů, který byl vykázán v naší obci k 30. 9. 2012 pak
zjistíme, že přílišný optimismus není na místě. Tak jako každá věc má svůj rub a líc tak proti příjmové
stránce rozpočtu stojí její výdajová část.
Specifikace vybraných výdajových položek:
Oprava komunikací
Veřejné osvětlení
Poplatky na žáky v Chrudimi
Poplatky na děti MŠ Topol
Komunální a tříděný odpad
Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Péče o vzhled obce
Nebytové hospodářství

900 tis. Kč
510 tis. Kč
220 tis. Kč
100 tis. Kč
415 tis. Kč
85 tis. Kč
16 tis. Kč
431 tis. Kč
55 tis. Kč

Záležitosti kultury + knihovna
Sportovci obce (vč.nákupu materiálu)
KČT
SDH
Farní Charita
Obnova kultur. památek
Ob.sdr.př.dětí v Kočí – Pohádkový les
Příspěvek postiženým dětem
Správní výdaje obce
Odměny ZO
Využití vol.času ml.
Nákup pozemku (hřiště)

184 tis. Kč
72 tis. Kč
20 tis. Kč
15 tis. Kč
10 tis. Kč
54 tis. Kč
35 tis. Kč
15 tis. Kč
930 tis. Kč
430 tis. Kč
120 tis. Kč
716 tis. Kč

Struktura těchto výdajových položek naplňuje ve svém součtu celkovou sumu plánovaných výdajů na
rok 2012.
Začátkem února letošního roku podpisem smlouvy mezi vlastníky pozemkové parcely 118/1 st.p. 388
a 387 bratry Bohumilem a Vladimírem Koutských jakožto strany prodávající a obcí Kočí , zastoupené
starostou Ing. Václavem Pravdou , jako strany kupující, byl ukončen dlouhodobý proces , který vedl
k vyřešení majetkoprávních vztahů vlastnictví pozemků, které tvoří podstatu našeho sportovního
areálu.
Ta jednání mezi obcí a vlastníky výše uvedených parcel byla zdlouhavá a nebyla bez poměrně
výrazných komplikací. Vždyť stačí vzpomenout na bizarní postavu nájemce pana Peška, který se svoji
partnerkou z Ukrajiny, nám tady líčil své velkorysé plány, které však vzaly rychle za své, když nebyl
schopen řádně a včas platit nájem z pronájmu Koutského statku jeho vlastníkům.
Jeho plány byly natolik velkohubé, že jsme z obavy, aby si nečinil nárok na stavbu pivnice, nechali
v loňském roce udělat pasport nemovitostí, které se nacházely na obcí nevlastněných pozemkových
parcelách a tyto pak jsme nechali zanést, s vytýčením vlastnického práva obce, do katastru
nemovitostí u katastrálního úřadu v Chrudimi.
Ta částka, kterou jsme vydali za odkoupení pozemků, které v nemalé míře, tvoří sportovní areál, nebyla
malá, vždyť za jeden 1 m2 jsme zaplatili 300 Kč, což znamená, že celkový výdaj byl tvořen částkou 695
tis. Kč. Ale již stará paní Kratochvílová, blahé paměti říkávala: " Když praskla zahrádka, ať praskne plot".
Je totiž třeba vzít v úvahu skutečnost, že k 1. 1. 2012 obec disponovala na účtu u KB částkou 3200 tis.
Kč, tedy dostatečnou finanční hotovostí, která byla garantem hladké úhrady závazku vyplývající
z inkriminované kupní smlouvy a dále poskytovala dostatečnou jistotu pro úspěšnou realizaci
investičních záměrů ZO pro rok 2012.
Ano souhlasím s případnými kritiky, že tato obchodní transakce nebyla levná, ale je řešením jednou
provždy. Tyto parcely, řádně zanesené v katastru nemovitostí, jsou majetkem obce a ta již s klidnou
myslí, může na těchto pozemcích rozvíjet další potřebné investiční aktivity.
I když se tomu věřit nechce, ale faktem zůstává skutečnost, že obec ještě v současné době, když píši
tyto řádky, nevlastní všechny pozemky, které tvoří sportovní areál. Jedná se parcelu 644/4 o výměře
579 m2 , která se nachází v úzkém pruhu podél východní hranice hřiště.
Tato parcela je v současné době ve vlastnictví Pozemkového fondu, ale lze reálně předpokládat, že
v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku bude bezplatně převedena do vlastnictví obce a teprve
potom bude s konečnou platností ukončen tento majetkoprávní proces, jehož výsledkem bude
kompletní vlastnická držba všech pozemkových parcel obcí.

Na veřejném zasedání ZO, konaného dne 21. 12. 2011 byly stanoveny investiční akce pro následný rok
2012 a to v níže uvedeném rozsahu:
– Zhotovení chodníku od nem. p. Procházky k nem.p.Haláka
– Rekonstrukce chodníku v lokalitě Přílvlak
– Položení zámkové dlažby na tzv. Terezčině stezce
– Položení asfaltového koberce na komunikaci na hřišti
– Zhotovení nátěrů sloupů VO – toto nebylo předmětem výběrového řízení
Za účelem realizace výše uvedených investičních záměrů bylo dne 8.2.2012 vypsáno výběrové řízení na
dodavatele těchto akcí s lhůtou podání nabídek do 28.3.2012. Komise, ve složení
Ing. Václav Kopecký
– předseda komise
Ing. Václav Pravda
– starosta obce
Otakar Krušina
– místostarosta obce
Jan Bakeš
– člen ZO
Vladimír Dostál
– člen ZO
Iveta Mrázková
– členka ZO
provedla otevírání obálek dne 28.3. 2012 v 19 hodin.
Celkem se přihlásilo 7 firem s rozpětím nabídek od 679 304 Kč po 449 700 Kč. Vítěznou firmou se stala
firma Ifaso s.r.o. s uvedenou nabídkou necelých 450 tis.Kč (bližší informace viz web. stránky obce).
Vítězná firma Ifaso zahájila v jarních měsících letošního roku realizaci vybraných investičních akcí a lze
s uspokojením konstatovat, že práce byly odvedeny na standardně dobré úrovni.
Ve snaze realizovat další investiční akce a to:
– Položení zámkové dlažby před pivnicí na hřišti
– Položení zámkové dlažby na dětském hřišti na Rejdku
– Přeložení stávající zámkové dlažby při zachování silničních a zahradních obrubníků na ploše cca
300 m2 v obci dle potřeby
bylo vypsáno 3. 4. 2012 další výběrové řízení s lhůtou pro podání nabídek do 18. 4. 2012. Komisionelní
otevírání obálek , pod vedením předsedy komise panem Ing. Václavem Kopeckým, bylo uskutečněno
téhož dne, tedy 18.4.2012 v 19 hodin. Do výběrového řízení se přihlásilo 9 firem a opět jasným vítězem
tohoto řízení se stala firma Ifaso, když její cenová nabídka byla výrazně konkurenceschopnější oproti
ostatním účastníkům soutěže.
Investiční akce
1. Zám. dl. pivnice
2. Zám. dl. Rejdko
3. Za 1m2 zám. dlažby

nejvyšší cen. nabídka
210397 Kč (Tresil)
216188 Kč (M. Činger)
448 Kč (Stavmater Inter. s.r.o)

nejnižší cen.nabídka
124247 Kč (Ifaso)
82245 Kč (Ifaso)
175 Kč ( Ifaso)

Opět bližší informace o výběrovém řízení jsou na web. stránkách obce. Realizace těchto
rekonstrukčních prací proběhla do 30. 6. tohoto roku. Firma Ifaso, nad rámec prací, které byly
předmětem výběrového řízení, provedla zhotovení chodníku k nem. čp. 7, tedy k domku kde bydlí paní
Sádková, a dále v podzimním čase položila zámkovou dlažbu v kabinách tzv. „střídačky” na našem
hřišti.
Začátkem měsíce června, konkrétně 2.6., občanské sdružení „Přátelé dětí v obci Kočí“ již potřetí
zorganizovali pro naše děti, stejně tak jako i pro děti ze sousedních obcí, již třetí ročník akci „Pohádkový
les“. Akce byla opět veleúspěšná a těšila se pozornosti velkého počtu návštěvníků. Počasí, bohudík,
nám opět přálo a tak malí návštěvníci, stejně tak jak jejich dospělý doprovod, se mohly těšit
z jednotlivých pohádkových postav, jejichž nápadité kostýmy byly věrnými kopiemi jejich televizních

předloh a vzorů, ale také se třásti strachy před dvěma pekelníky v jejichž smolných knihách byly
zapsány drobné hříšky malých nezbedníků. Bylo to laskavé, bylo to milé, bylo to srdce potěšující
odpoledne. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům této akce. Jejich nadšení pro věc, zápal a
entuziasmus byl odměněn nespoutanou radostí všech malých dětí. Věřím, že se zde rodí nová tradice,
která bude mít pokračování i v příštích letech. Velké akce potřebují velké peníze.
Je zde jistě namístě poděkovat hlavním sponzorům této akce :
Oseva Agri a.s.
8 000 Kč
Alukov
5 000 Kč
Ifaso s.r.o
5 000 Kč
Autoservis Zitko
2 000 Kč
Obec Kočí
35 000 Kč
Všechny peníze, které byly okolo této akce v pohybu, byly řádně k rukám účetní obce paní Janě
Bröcklové zúčtovány.
V jarních měsících , duben, květen, firma Kreles – Kremina z Chrudimi provedla chemické ošetření
jírovce maďalu (kaštanů koňského) před kostelem proti klíněnce jírovcové, která v minulých letech
způsobovala u těchto stromů silnou nekrózu listů, což ve svém důsledku mohlo vést až k odumření
těchto krásných stromů. Chemické ošetření se osvědčilo neboť po celou vegetační dobu se stromy
chlubily krásnými sytě zelenými listy. Je nabíledni, že i v příštích letech obec zajistí pokračování v této
ochraně.
V měsíci květnu každá domácnost v naší obci obdržela informační leták, který obsahoval výzvu
k dodržování obecní vyhlášky č. 1/2001 o čistotě a pořádku s akcentem na dodržování zákazu volného
pobíhání psů po obci. Leták také obsahoval, v případě nedodržení tohoto zákazu, adekvátní sankční
kroky.
S potěšením mohu konstatovat, že tento šlendrián, dříve v naší obci poměrně běžný, zaznamenal po
této akci významnou korekci a to v takovém rozsahu, že volný pohyb nestřeženého psa v naší obci se již
vyskytuje jen velmi sporadicky s tím, že s majitelem tohoto psa je pak na obecním úřadě vedeno
vytýkací řízení.
Dále pak s nemenší radostí mohu konstatovat, že mezi obcí a Technickými službami města Chrudim
byla uzavřena smlouva o odchytu volně pobíhajících psů. Přitom tato smlouva neřeší zda majitelem
volně pobíhajícího psa je občan této obce, či toto nebohé zvíře zde bylo odloženo jako přebytečné
zavazadlo náhodně projíždějícím bezcitným člověkem. Tato smlouva je pro mne osobně velikým
přínosem, neboť mi nabízí operativní a velmi rychlé řešení tohoto svízelného problému.
V průběhu letních měsíců, s následným převisem do podzimního času, zajistila firma pana Michala
Trojana nátěr sloupů veřejného osvětlení v naší obci. Není to malá akce, vždyť počet sloupů veřejného
osvětlení výrazně překročil hranici sto kusů, které zajišťují naší obci vpravdě luxusní rozsah večerního
osvětlení.
Zároveň při tomto nátěru firma zjišťuje technický stav těchto sloupů a to především výškových
kandelábrů umístěných v lokalitě Vyhnánov a to jak z hlediska jejich funkčnosti tak i jejich stability,
která je limitována kvalitou a neporušeností vlastního tělesa železné trubky, tedy jak daleko pokročila
koroze materiálu. A právě za tímto účelem firma pana Trojana Elektroservis nám zajistila dodavatele,
který se zabývá zjišťováním technického stavu pomocí „rentgenování“, kdy na sloup přiložené čidlo
měřícího přístroje ukazuje na jeho obrazovce sílu materiálu v mm. To měření síly materiálu sloupu se
konalo dne dne 18.10. t. r. a měření se týká třech bodů na sloupě. Dva měřené body byly v místě, kde
sloup se dotýká země ( tedy v místě největšího nebezpečí koroze materiálu) a dále třetí bod byl ve výši
1 m nad zemí kde lze očekávat minimální nebezpečí zeslabení materiálu korozí. Obvyklá síla sloupu ve
výši 1 m byla cca 6 až 7,5 mm. U paty sloupu pak klesala na 4,5 ale i 2,8 mm. Z měření byl zpracován

protokol, a protože každý sloup VO ( na Vyhnánově je jich 16) je řádně očíslován je protokolárně jasný
chorobopis každého sloupu.
Ještě do konce roku musí být stabilita sloupů, které jsou korozí nejvíce ohroženy, řešena. Vlastní
řešení tohoto problému bude spočívat v tom, že v místě kontaktů se zemí bude do mezery mezi
tělesem vlastního sloupu a vodící trubky v níž je sloup ukotven, vložena půlená trubka o celkové délce
cca 70 cm a to tak, že obepne korodované místo sloupu a k tomuto sloupu bude elektrikou přivařena.
Tato nová fixační trubka bude v zemi cca 40 a nad zemí cca 30 cm.
Koncem měsíce září firma Wapex, stejně tak jako v předešlých letech, zajistila svoji technikou
rozdrcení přerostlé porosty staré trávy na Popílkově, Kacafírkově a Sadové cestě. Zajistila vyčištění
Teznerova a protierozního kanálu, který se táhne od hřbitova k firmě Ifaso.
V druhé polovině září, tedy konkrétně 24. 9., se na Obecním úřadě konalo jednání a to za účasti
chrudimského arciděkana pana Heblta, zástupce KúPce , odbor kultury a školství, pana Tomáše
Slonka a Památkový ústav Pce zastupoval Václav Medek. Schůzku inicioval starosta obce. Předmětem
jednání byla otázka zhotovení ochranného nátěru dřevěných částí kostela, šindelů, a to ve snaze
ochránit tuto památku před působením povětrnostních vlivů. Výsledkem jednání byla shoda na tom,
že obec v příštím roce zajistí na své náklady nátěr prostředkem Carbolinium extra, odstín palisandr
celého kostela, vyjma jeho severní části, dále pak most, zvonici a palisádové hrazení prostoru
bývalého hřbitova. Severní část kostela, včetně severní části zvonice zůstane nenatřena, neboť
původní nátěr není narušen a je v dobrém stavu. Na řadu přijde asi za dva roky. Prostředek
Carbolineum extra má výrazné fungicidní účinky a vytváří jednotný, celistvý barevný odstín natíraného
dřeva. Dobře se s ním pracuje. K realizaci této akce, tedy nátěru našeho kostela, by měla být pozvána
firma Petra Janka ze Skutče. Je to skupina lidí, která zvládá výškové práce, ostatně předchozí dva nátěry
našeho kostela již u nás prováděla.
Dalším, neméně důležitým předmětem jednání byla otázka vyřešení pronikání vlhkosti do zdi kostela,
které má za následek destrukci vnitřních omítek s následnou likvidací vzácných fresek. Za tímto účelem
byl zpracován projekt v hodnotě 135 tis. Kč (na jeho úhradu obec přispěla částkou 35 tis. Kč) jehož
cílem je zajištění odvodu vlhkosti z prostoru okolo obvodových stěn kostela, přispět tak k vysušení
stěn a zastavit destrukci vnitřních omítek. To je akce cca za dobrých 500 tis. Kč, když ne víc.
Dále ze zákona vyplývá povinnost provést v zájmových, investiční činnosti dotčených pozemků,
archeologický průzkum. A tady lze hovořit o dalším půl miliónu korun. Lze tedy konstatovat, že ve hře
je více jak jeden milión a je zde legitimní otázka, kdo to zaplatí? Je samozřejmé, že archeologický
průzkum se bude týkat lokality bývalého hřbitova v jehož jižní části pohřbívala své drahé zesnulé obec
Kočí, severní část sloužila jako pohřebiště pro Vestec a Topol. Zvídavě neklidný občan naší obce se
oprávněně může ptát, co asi archeologové mohou při otevírání pohřebiště nalézti. Zda-li to nebudou
toliko ostatky předků obyvatel oněch obcí, které zde pohřbívaly své zesnulé. No nevím, zda je nutné
vynakládat tak těžko dostupné finanční prostředky, abychom zjistili věci, která jsou nám nad slunce
jasnější. Na tomto jednání dále bylo dohodnuto, že pan arciděkan, jakožto představitel majitele této
kulturní památky, požádá odbor kultury při KúPce o dotaci za účelem realizace celé této akce a to do
15. 12. t. r. O přidělení či zamítnutí této dotace by mělo být rozhodnuto do května příštího roku.
Zda-li se ještě dějí zázraky uvidíme v polovině příštího roku.
Příští rok bude pro nás rokem vpravdě hektickým. Budeme si totiž připomínat 750 leté výročí založení
obce stejně jako 120. výročí založení SDH. Tyto skutečnosti nelze opominout skromným mlčením,
a proto se rodí jakýsi scénář oslav spjatých s těmito nepopiratelně významnými výročími. Termín oslav,
které budou připomenutím těchto historických milníků naší obce, je stanoven na sobotu 24. 8., kdy si
připomínáme svátek sv. Bartoloměje, patrona našeho kostela. V dopoledních hodinách proběhne
v našem kostele mše svatá celebrovaná panem arciděkanem, při které proběhne slavnostní svěcení
praporu KDH a korouhví, které obec při této příležitosti věnuje našemu kostelu. Ty slavnostní

korouhve, se kterými se svého času naši předkové zúčastňovali slavnostních procesí konaných vždy
při příležitosti slavných poutí na „Chlumečku“ u Luže, kdy z naší obce vycházel průvod zbožných
a pokorných věřících, aby se v cíli své cesty v úctě poklonili panně Marii, byly v našem kostele ještě
v roce 1963. Tato skutečnost jest fofograficky zdokumentována.
A jelikož ZO obce má za to, že co bylo ukradeno, má být vráceno, využívá tohoto výročí k tomu, aby tak
bylo učiněno. Ty korouhve budou dvě, a budou umístěny v místech svých předchůdců, z nichž jedna
ponese zobrazení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily a druhá pak sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého.
V odpoledních hodinách se bude konat slavnostní průvod obcí za účasti chrudimských mažoretek
a hasičské kapely ze Skutče. Jako hosté této slavnosti budou členové SDH z Tuněchod, Vejvanovic
a Úhřetic. U Pomníku padlých členové SDH položí věnec a po krátkém projevu starosty průvod bude
směřovat na místní hřiště, kde se uskuteční soutěž, spíše prezentace požární techniky, jednotlivých
SDH a odpoledne bude pokračovat kulturním programem, který bude ukončen country taneční
zábavou a slavnostním ohňostrojem.
O zpestření kulturního odpoledne se budou také starat dva páry kočárového spřežení ze slatiňanského
chovu, které jistě neuniknou pozornosti našich dětí, jakož i vystoupení malých dětí z tanečního
souboru chrudimských kuřátek.
S nemalou radostí mohu konstatovat, že i v letošním roce, stejně tak jako v letech předešlých, se každý
jeden z nás mohl těšit z naší rozkvetlé návsi před starou hospodou jakož i z květin před Pomníkem
padlých. Naše uklizené chodníky, posekané nemalé veřejné plochy včetně údržby našeho sportovního
areálu, jsou dokladem péče a starostlivosti nevelké skupiny našich občanů, kterým vzhled naší obce
není lhostejný.
A tak bych chtěl za odvedenou práci poděkovat manželům Ivetě a Václavu Mrázkovým, panu
Vl. Dostálovi, Pavlíkovi, Vachovi, stejně tak i panu Jiřímu Pochobradskému, který se s údržbou
chodníků v zimních měsících stará o bezpečnost našich občanů.
Bylo by nespravedlivé při této příležitosti zapomenout poděkovat panu Karlovi Slanařovi ml. za jeho
starostlivost a péči, kterou věnuje, jakožto hospodář našeho sportovního areálu, jeho údržbě – neboť
je to právě on, který je vždy připraven a ochoten zvednout své přátele sportovce k jakékoliv pracovní
aktivitě.
Čas letošního roku se zvolna naplňuje a doba vánoc stejně tak jako nový rok stojí před dveřmi našich
domovů. Dovolte mi prosím, abych vám směl, vážení spoluobčané, popřát klidné a utěšené prožití
vánočních svátků, neboť to je onen čas, kdy pokora a láska se dotýká srdcí každého jednoho z nás a my
všichni cítíme, že tiché souznění rodinné pospolitosti se stává naší nejvyšší duševní hodnotou.
V novém roce vám přeji pevné zdraví a jistotu v práci.
Ing. Václav Pravda
starosta obce

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Poplatky za odvoz komunálního odpadu se budou vybírat od 2.1.2013 do 31.3.2013.

Poplatek činí 450,- Kč
na každou osobu hlášenou v obci Kočí k trvalému pobytu a za každou i neobydlenou nemovitost, ve vlastnictví fyzické osoby.

Zároveň se v tuto dobu budou vybírat i poplatky ze psů na rok 2013.
Jana Bröcklová, účetní

Tisková zpráva – Opravdu víte, proč platíte za odpad?
Pardubice, 26. 10. 2012 – Nakládání s odpady je služba veřejnosti, kterou obyvatelům neposkytuje stát, ale
jednotlivé obce. Ačkoliv základní způsoby nakládání s odpady jsou stejné pro všechny, jednotlivé obecní úřady si
mohou nastavit vlastní systém podle místních podmínek a zvyklostí. Všichni do jednoho však za odpady platíme.
Pokládáte si neustále otázku, proč musíte městu nebo obci platit za něco, co vyhazujete?
Nakládání s odpady je služba jako každá jiná a i za ni se musí platit. Jinými slovy – obce, jakožto vlastníci odpadů, jsou
za nakládání s odpady povinny platit oprávněným osobám. Protože odpady produkují občané obce, je logické, že se
obec od nich snaží získat peníze. „Každý z nás produkuje odpad a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval, aby se
neválel kolem domů a měst. A protože odpady se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se s nimi v rámci
ochrany zdraví a životního prostředí nakládalo podle zákona, je stejně nevyhnutelné za tuto službu platit“, říká
Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. pro Pardubický a Královéhradecký kraj.
Pro správné nakládání s odpady je nezbytná celá řada na sebe navazujících technických zařízení počínaje sběrnými
nádobami, přes svozová vozidla až k zařízením pro odstraňování nebo úpravu a recyklaci odpadů. Všechna tato
zařízení obsluhují lidé, kteří musí být za svoji mnohdy velmi náročnou a nepříjemnou práci placeni. Jen pro
představu – popelnice na směsný odpad stojí okolo 500 Kč, kontejner na tříděný odpad nestojí méně než 4 000 Kč,
svozové vozidlo nepořídíte za méně než 3 miliony Kč. Výstavba skládky se pohybuje v řádech stovek milionů.
Připočítejte cenu pracovní síly a zákonné poplatky za tunu odpadu uloženého na skládce. Sečteno a podtrženo,
nakládání s odpady je náročná, zodpovědná, ale taky nákladná záležitost, bez které se v dnešní době neobejdeme.
Odpadové hospodářství obcí se ale skládá i z dalších činností, nejen ze svozu směsného komunálního odpadu. Další
náklady spolu nese nakládání s objemným odpadem, nebezpečnými odpady, odpadkovými koši, případně
s provozem sběrného dvora. Obce se mimo jiné musí postarat i o veřejná prostranství, musí odstraňovat černé
skládky. Nemalé náklady obci přináší i třídění odpadů, ale zde naštěstí obce získávají finanční odměnu ze systému
EKO-KOM. Čím více odpadů obec vytřídí a předá k recyklaci, tím vyšší je odměna. I přesto se průměrné náklady na
odpadové hospodářství pohybují okolo 900 Kč na osobu a rok.
Nejrozšířenějším způsobem platby za odpad je poplatek známý jako „poplatek za hlavu“, správně řečeno místní
poplatek za provoz systému odpadového hospodářství obce. Tento poplatek byl zaveden v roce 2002 a jeho hlavním
cílem bylo nahradit do té doby zavedený „známkový systém“, a snížit tak vznik černých skládek a zároveň přimět
občany k tomu, aby s odpadem nakládali správně. Poplatek je konstruován podle skutečných nákladů obce na
odpad a jeho maximální výše je omezena zákonem. „Největší chybou je myslet si, že za onen obligátní poplatek,
který může činit od příštího roku až 1 000 Kč na osobu (do letoška to bylo 500 Kč), si platím popelnici na směsný
odpad, a tudíž nemá cenu třídit nebo se jakkoliv o odpady starat, protože platím stejně, ať třídím nebo ne“, doplňuje
Tomáš Pešek. Z vybraných peněz je ve skutečnosti hrazen nejen svoz popelnic, ale i odvoz objemných
a nebezpečných odpadů, sběr a svoz tříděných odpadů, úklidy černých skládek, provoz sběrného dvora apod. Obce
však mají i další možnosti jak zpoplatnit obyvatelstvo, a to buď formou poplatku za komunální odpad, nebo na
základě písemné smlouvy mezi občanem a obcí.
Nevýhodou místního poplatku je, že funguje na kolektivním principu a nerozlišuje individuální přístup občana
k nakládání s odpady. Například, budou-li všichni občané třídit odpad, je možné, že se poplatek zvyšovat nebude.
Existuje ale také opačná varianta – pokud se všechen odpad bude házet do popelnic, je vysoce pravděpodobné, že
budeme každý rok platit za odpady více a více.
Přemýšlet a třídit odpad se tak vyplatí i vám.
Téma odpadového hospodářství je řešeno Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a.s. v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti
ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více
informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.
Kontakt pro novináře: Mgr. Jana Pašťalková, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje,
e-mail: jana.pastalkova@rrapk.cz, tel.: 724 220 606

Klub českých turistů Kočí
Luže – Vrbatův Kostelec, 24. března 2012
Autobusový výlet. Po prohlídce zříceniny hradu Košumberk
jsme šli pěšky z Luže po modré TZ přes sv. Annu a Venclovku
do Vrbatova Kostelce. Návrat byl vlakem. Výlet připravila a
vedla Eva Martincová.

Kostelec nad Orlicí – Potštejn – Doudleby nad Orlicí, 14. 4. 2012
Zhruba po roce jsme se opět vydali na výlet v okolí Divoké Orlice. Vloni jsme 16. dubna došli ze
Žamberka do Potštejna a letos jsme chtěli projít další úsek podle řeky z Potštejna do Doudleb nad
Orlicí. Protože by tento úsek byl pro jednodenní výlet příliš krátký, začali jsme trasu v Kostelci nad Orlicí.
Z centra města jsme vyrazili po červené turistické značce jižním směrem kolem koupaliště přes řeku ke
kapli „Pod lipovou strání“. Odtud nás cesta zavedla prudkým stoupáním na vrchol této stráně
k „památníku sportovců.“ Tady se cesta stočila
jihovýchodním směrem a pokračovala nad prudkou
strání krajem listnatého lesa směrem k Suché Rybné. Za
touto obcí jsme došli k rozhledně „Kastel“ postavené na
stejnojmenném návrší. Zde byla první zastávka
s možností občerstvení a návštěvy rozhledny. Bohužel
viditelnost nebyla nejlepší a studený vítr nám nedovolil
zdržet se tu delší čas. Další úsek cesty vedl přes obec
Vrbice a les „U Třech pánů“. V tomto lese jsme si u cesty
prohlédli „Vrbickou studánku“ s odpočinkovým
altánem. Na konci lesa jsme minuli odbočku vedoucí ke
zřícenině hradu „Velešov“. Nevšiml jsem si, zda se
k němu někdo vydal, ale většina zde již přidala do kroku, aby byla co nejdříve v Potštejně, který byl již na
dohled. Zde byl naplánován čas na odpočinek, oběd a prohlídku expozice místního zámku nebo
zříceniny hradu.
Na odpolední část trasy jsme vyrazili společně kolem druhé hodiny odpoledne. Sluníčko již ukázalo
svoji sílu a příjemně hřálo. Pro cestu z Potštejna do Doudleb nad Orlicí jsme zvolili žlutou turistickou
značku. Ta je vyznačena okolím řeky. Ještě ve městě na konci zámeckého parku přechází značka na levý
břeh. První zajímavostí na trase byl kostel Sv. Marka před obcí Záměl. Po několika stech metrech nás
u cesty vítala soška vodnice u pramene nazvaného
„Hastrmanka“. Že je téma vodníků v místě oblíbené
nám po několika dalších minutách chůze připomenula
socha vodníka, tentokrát ledabyle sedícího na opěrné
zdi u mostu přes řeku. Za obcí Záměl cesta vedla polní
cestou po proudu řeky na kraj Doudleb nad Orlicí. Pro
občany Kočí jistě bude zajímavé, že v mapě tato část
města nese označení „Vyhnánov“. Odtud je již na
druhém břehu řeky vidět zámek, který byl naším
posledním cílem. K němu jsme se dostali po silničním
mostu přes Orlici a dále zámeckým parkem.
Doudlebský zámek čtvercového půdorysu zdobí nádherná renesanční fasáda. Interiéry zámku,
postaveného v r. 1588 (který kromě období let 1948 – 1993 stále patřil a nyní opět patří rodu Bubnů

z Litic) jsou nově vybaveny. Z původního vybavení bohužel zbyla pouze jedna kachlová kamna ve
„velkém sále“. Ta unikla předchozímu „rabování“ asi jenom díky tomu, že před jejich zapálením je
nutné je nejdříve naplnit třemi krychlovými metry dřeva. Tak velká kamna se asi žádnému z „papalášů“,
do jejichž chalup a domů se původní vybavení zámku přestěhovalo, nehodila. Že je zámek opravdu
nádherný, svědčí i to, že si jej vybrali filmaři k natáčení některých scén z filmu Bathory. Kromě prohlídek
interiérů jsou zde pořádány svatby a akce obdobného charakteru. Prohlídkou zámku a přilehlé
zámecké zahrady výlet skončil.
Jiří Kraus

Východní Krkonoše, 19. května 2012
V plánu výletů by určitě nemělo chybět nejvyšší české
pohoří. Tentokrát jsme jako východiště naší cesty zvolili
Horní Maršov. Starší členové mohli zavzpomínat na
letní turistický tábor „Tomíků“ na Medvědí boudě, která
se nachází asi 2,5 km od Horního Maršova.
Nyní jsme na hřeben východních Krkonoš vystoupali po
žluté turistické značce k Rýchorské boudě. Z nedaleké
Maxovy vyhlídky byla vidět Lysečinská bouda a chata
Poutník, kde bylo objednáno polední občerstvení. Z
křižovatky cest Kutná jsme odbočili vlevo po červené turistické značce k Rýchorskému kříži a na Roh
hranic. Dále jsme pokračovali po státní hranici po zelené společně s červenou značkou na Čepel. Nad
Horními Albeřicemi se zelená oddělila od červené a my jsme dále pokračovali po státní hranici až k
místu, kde se opět červená přiblížila k zelené. Po červené turistické značce jsme sešli k Lysečinské
boudě. Chata Poutník, náš cíl, se nachází asi 100 m ve svahu nad Lysečinskou boudou.
Někteří první část výletu věnovali více poznávání. V informačním centru Veselý Výlet v Horním
Maršově si vyzvedli klíče od vápenky v Horních
Albeřicích. Tam je odvezl autobus. Horní Albeřice leží
u Albeřického potoka. Poblíž obce se nacházejí
nejrozsáhlejší krasové útvary v Krkonoších. V devíti
lomech se těžil vápenec. Dnes je toto území chráněnou
přírodní památkou pod názvem Albeřické lomy. V
kaverně bývalého Bichofova lomu je více než 100 m
dlouhá Hornoalbeřická jeskyně. V horních Albeřicích
navštívili starou pec na výrobu páleného vápna. Po
prohlídce pokračovala tato skupina nádhernou klidnou
krajinou plnou chalup k Albeřickému vrchu. Zde na
vrcholcích se cesta dotýká hranic se sousedním Polskem. Po prohlídce putovala tato skupina po
červené turistické značce také k Lysečinské boudě a na chatu Poutník, kde se sešla s první skupinou.
Po obědě si mohli účastníci výletu vybrat k návratu do Maršova jednu ze tří cest: nejkratší po modré
turistické značce přes Dolní Lysečiny, druhá vedla nejprve na Cestník, odtud po žluté na modrou
turistickou značku také přes Dolní Lysečiny do Horního Maršova. Třetí, nejdelší, vedla opět nejprve na
Cestník a odtud po modré na Eminu cestu značenou zeleně do Horního Maršova.
Jitka Krausová

Lipová – Lázně, 14. 7. až 21. 7. 2012
V sobotu 14.7.2012 se dvacetičlenná skupina KČT Kočí
vydala do Jeseníků na týdenní turistickou rekreaci.
Ubytovali jsme se v městečku Lipová – Lázně,
v restauraci Na Rychtě. Vzhledem k tomu, že byl příjezd
do ubytovacího zařízení individuální, sešli jsme se
všichni až u společné večeře. Někteří „nedočkavci“ se
ještě týž večer vydali na procházku.

V neděli, za krásného, slunného počasí, jsme vyrazili
do blízkého lázeňského města Jeseník. Zde jsme si
prohlédli některé zajímavosti města a navštívili
Priessnitzův památník. Dále jsme pokračovali po
Jesenické okružní vyhlídkové trase přes Křížový vrch,
Bezručův pramen až do Lipové – Lázně.
V pondělí nás přivítalo úplně jiné počasí. Bylo zataženo
a zdálo se, že bude celý den pršet. To bylo důvodem
změny původně naplánovaného výletu. Auty jsme se
dopravili poblíž Revízu. Zde se vyčasilo, proto jsme
pěšky došli na Revíz, dále na Velké mechové jezírko
a málo známou Lurdskou jeskyni. Na konci cesty začalo
pršet a vypadalo to, že nepřestane. To bylo poprvé
a naposledy, během celého týdne, co jsme zmokli, ale
pouze při cestě zpátky k autům.
Úterní ráno vypadalo podobně.
Z tohoto důvodu jsme se vlakem
vydali do nedalekého Javorníku.
Prohlédli jsme si město a společně navštívili biskupský zámek
na Jánském vrchu, který je známý
především svou sbírkou dýmek
a kuřáckých potřeb.
Další den jsme navštívili kamenické muzeum v Žulové. Odtud jsme pokračovali
Žulovskou pahorkatinou na poutní místo Boží horu, dále na skalní masiv zvaný
Venušiny misky a Plavný potok u obce Černá Voda.
Mnozí z nás se těšili na Červenohorské sedlo, Keprník či Šerák, což jsme
absolvovali ve čtvrtek. Vzhledem k náročnosti této trasy byla možnost si zpáteční
cestu zkrátit lanovkou. Všichni tuto trasu zvládli bez problémů a lanovku nikdo
nevyužil.
Poslední výlet začínal opět na
Revízu. Hřebeny Zlatohorské
pahorkatiny jsme došli až k 26
metrů vysoké vyhlídce na Zlatém
Chlumu. Z ní byl krásný výhled na
celé pásmo Hrubého Jeseníku

a všechny dominanty kraje. Přes Křížový vrch jsme
pokračovali až do Jeseníku. Tam byl dostatek času na
jeho prohlídku. Mezi zajímavosti města patří Vodní tvrz,
se stálou expozicí Priessnitzovy léčebné metody
a geomorfologie zdejšího regionu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zúčastněným.
Myslím, že se nám takto společně strávený týden vydařil
a měli jsme možnost navštívit další krásná místa
jesenicka. Každý znás, za tento týden, ušel okolo sto
kilometrů.
Vlasta Kopecká
Drábské světničky, 8. 9. 2012
CHKO Český ráj je nejkrásnější chráněnou krajinnou
oblastí v České republice. Obdivujeme zde půvabnou
krajinu s pískovcovými skalními městy, ale i kulturní
památky vytvořené člověkem. Členové KČT Kočí 8. 9.
2012 oblast Českého ráje navštívili. Jejich cesta vedla do
oblasti Mužský – Příhrazské skály. Celé území je
turisticky velmi zajímavé a nabízí téměř vše, co si
návštěvník může přát.
Turisté navštívili skalní hrad Valečov s odborným
výkladem. Po ČTZ došli do Drábských světniček. Zde si
na 7 pískovcových blocích, vzájemně spojených
vysutými lávkami a žebříky, prohlédli skalní hrádek. Pokračovali po hřebenech pískovcových skal,
odkud byl široký výhled do kraje. Následoval náročný sestup po žebřících do údolí s rekreačním
centrem Příhrazy. Dříve byly Příhrazy jistě atraktivní turistické letovisko, ale jak čas plynul, zájem o toto
místo poklesl. Výlet nebyl náročný na vzdálenost, ale strmé výstupy a sestupy turisty jistě příjemně
unavily.
J. Žáková
Hrbáčkovy tůně, 6. 10. 2012
Pro letošní poslední výlet jsme si vybrali část Polabí –
Hrbáčkovy tůně. Toto chráněné území je malebný
komplex slepých labských ramen a tůní, který se nachází
mezi obcemi Čelákovice a Lysá nad Labem.
Z Čelákovic jsme se vydali značenou naučnou stezkou
směrem k Labi. Poté jsme přešli most a dostali se do
chatařské oblasti Grado. Zde jsme již mohli obdivovat
tůně a jezera říčního původu. Stezka pokračovala lesem
ke kapli sv. Václava a dále loukou, kde jsme konečně
podél cesty zahlédli nejkrásnější úsek naší trasy –
Hrbáčkovy tůně. Prozkoumali jsme tuto oblast
důkladněji, pěšinkami jsme se dostali co nejblíže k tůním, abychom si pořídili několik fotografií této
nádherné krajiny. Další zastávkou na trase byla obec Byšičky – zajímavostí této obce je náves, na které

jsou barokní stavení postavena do kruhu a uprostřed je
kaple a čtyři lípy. Vodu jsme nadlouho neopustili,
protože následovala osada Řehačka se stejnojmenným
jezerem, kde jsme se v místní hospůdce občerstvili. Celá
naučná stezka je dlouhá 21 km, ale protože bylo pěkné
počasí, většina turistů se rozhodla pokračovat dále.
Pouze několik (hlavně s dětmi) si trasu zkrátili a zamířili
rovnou do Lysé nad Labem.
Nelitovali jsme, procházeli jsme hlubokým lesem a ten,
kdo byl dobře připraven na podzimní výlet, věděl, že
taška na houby je základní výbavou. Les končil v obci
Dvorce a odtud jsme pokračovali polní cestou, po hrázi rybníka Hladoměř, přes vrch Vinička až do
zámeckého parku v Lysé nad Labem. Park je ukázkou barokní zahradní architektury s rozsáhlou
sochařskou výzdobou. Nepřehlédnutelné byly části zahrady upravené ve stylu anglických parků –
sestříhané buxusy a ve stylu francouzských zahrad – špalíry z habrů. Zámek dnes slouží jako domov
důchodců.
Po prohlídce náměstí jsme zakončili tento prosluněný podzimní výlet v cukrárně a všichni jsme se sešli
na autobusovém nádraží, odkud jsme odjeli zpět do Kočí.
Líba Kopecká

Srdečně zveme všechny příznivce turistiky
a společenského tance na

PLES
TURISTŮ
v sobotu 23. února 2013 v restauraci Bartoni
k tanci a poslechu hraje hudební skupina STANLEY BAND
Vstupenky budou v předprodeji od 7. ledna 2013
u paní Vlasty Kopecké

Fotbalový klub TJ SSS Kočí
Toto ohlédnutí má dvě roviny, jedna se týká technické údržby hrací plochy a okolí, druhá rovina je
sportovní. V první rovině tzv. technické bylo provedeno celkové zapískování, provzdušnění a osetí
travnaté plochy, což vedlo ke zkvalitnění celé plochy. Dále byly provedeny nátěry diváckých laviček,
zábradlí a chatky pro technické zázemí. Koncem roku byly usazeny kabiny pro střídající hráče, dle
nařízení fotbalového svazu.
Sportovní rovina začíná jarní částí fotbalové soutěže, ve které jsme byli úspěšnější než v podzimní části,
ale skončili jsme na třetím nepostupovém místě, i když postup byl naším tajným přáním. V dalším
ročníku fotbalové soutěže 2012/2013 – podzimní část jsme nezačali zrovna ideálně. Po čtyřech
mistrovských utkáních jsme byli bez jediného bodu i když naše hra tomu zdaleka neodpovídala.
Zlepšení se dostavilo a v polovině soutěže máme pět bodů ztrátu na prvního.
Tímto děkujeme za finanční podporu naší obci, bez které bychom nemohli sportovní a technickou
činnost provádět a odvádět adekvátní výsledky.
Miroslav Pavlík
předseda oddílu

4. 1. 2013 – výroční členská schůze v 18.00 v restauraci Bartoni
Konečná tabulka soutěže IV. třídy ročníku 2011/2012
Tým

záp.

+ 0 -

skóre

body

(prav)

1. Junior Skuteč

26

22

2

2

98 : 23

68

(29)

2. Ctětín

26

17

3

6

72 : 45

54

(15)

3. Kočí

26

13

6

7

53 : 42

45

(6)

4. Bojanov

26

14

3

9

85 : 57

45

(6)

5. Kameničky B

26

11

4 11

54 : 43

37

(-2)

6. Vortová

26

11

4 11

49 : 63

37

(-2)

7. Žlebské Chvalovice

26

10

6 10

60 : 75

36

(-3)

8. Bítovany B

26

10

4 12

65 : 75

34

(-5)

9. Luže B

26

10

3 13

38 : 43

33

(-6)

10. Vítanov B

26

9

5 12

48 : 47

32

(-7)

11. Tuněchody B

26

8

6 12

37 : 63

30

(-9)

12. Krouna B

26

6

4 16

48 : 87

22

(-17)

13. Miřetice B

26

6

4 16

43 : 67

22

(-17)

14. Nasavrky B

26

4

8 14

38 : 58

20

(-19)

Jarní utkání IV. třídy
A3A1406

Luže B

Kočí

1 : 2 (1 : 1)

60

Branky: Pitra Michal - Pavlas Roman, Hladík Jaroslav; Rozhodčí: Kudyn Milan; ŽK: Klenor Ondřej - Kudrnka David

A3A1503

Kočí

Bítovany B

3 : 1 (2 : 0)

Branky: Ďuriš Roman, Šára Michal, Blažek Michal - Jeřábek Jan; Rozhodčí: Kykal Martin; ŽK: 0 - Hrnčíř Jiří

40

A3A1605

Krouna B

Kočí

1 : 1 (1 : 0)

40

Branky: Tušla Martin - Fantl Zdeněk; Rozhodčí: Šebek Miroslav; ŽK: Pešek Martin, Bodlák Milan, Macháček Zdeněk - Vávra
Jaroslav, Hladík Jaroslav

A3A1704

Kočí

Žlebské Chvalovice

3 : 0 (2 : 0)

50

Branky: Janko David 2, Fantl Zdeněk; Rozhodčí: Čechlovský Boleslav; ŽK: Říha Josef - Šmíd Ondřej

A3A1804

Junior Skuteč

Kočí

3 : 1 (1 : 1)

40

Branky: Polanský Martin 2, Šolc Martin - Pavlas Roman; Rozhodčí: Lukas Jaroslav; ŽK: Geguš Jaroslav, Rosůlek Jan - Dvořáček
Michal

A3A1905

Kočí

Vortová

3 : 0 (2 : 0)

100

Branky: Ďuriš Roman, Kudrnka David, Fantl Zdeněk; Rozhodčí: Dušek Ota; ŽK: 0 - Vávra Ladislav

A3A2003

Nasavrky B

Kočí

0:0

50

Bojanov

4 : 1 (2 : 1)

30

Rozhodčí: Novotný Bohumil; ŽK: Kulhánek Tomáš - 0

A3A2106

Kočí

Branky: Fantl Zdeněk 2, Ďuriš Roman, Šára Michal - Fousek Jan; Rozhodčí: Lukas Jaroslav; ŽK: Šára Michal, Dostál Pavel,
Kudrnka David - Koreček Jan

A3A2202

Tuněchody B

Kočí

2 : 1 (1 : 1)

40

Branky: Kocman Ladislav, Radil Miroslav - Fantl Zdeněk; Rozhodčí: Rajs Jakub; ŽK: Svoboda Zdeněk - Šára Michal

A3A2307

Kočí

Ctětín

3 : 1 (2 : 0)

80

Branky: Pavlas Roman, Fantl Zdeněk, Janko David - Tomek Pavel; Rozhodčí: Havránek Martin

A3A2401

Vítanov B

Kočí

1 : 2 (1 : 0)

45

4 : 1 (2 : 1)

30

Branky: Nosál Michal - Fantl Zdeněk, Šára Michal; Rozhodčí: Tichý Michal

A3A2507

Miřetice B

Kočí

Branky: Procházka Martin 2, Polívka Adam, Burian Vladimír - Blažek Michal; Rozhodčí: Bačina David; ŽK: Burian Lukáš - Vávra
Jaroslav, Haspra Marian, Dvořáček Michal; ČK: Polívka Ondřej, Kopecký Michal - Dvořáček Michal

A3A2602

Kočí

Kameničky B

5 : 1 (1 : 1)

70

Branky: Pavlas Roman 2, Ďuriš Roman, Fantl Zdeněk, Šára Michal - Hromádko Michal; Rozhodčí: Paleček Martin; ŽK: Hladík
Jaroslav - 0

Podzimní tabulka soutěže IV. třídy ročníku 2012/2013
záp.

+ 0 -

skóre

body

1. Dřenice

Tým

13

8

1 4

57 : 25

25

(prav)
(7)

2. Tuněchody B

13

7

3 3

31 : 15

24

(3)

3. Načešice B

13

7

1 5

32 : 28

22

(4)

4. Luže B

13

6

3 4

19 : 26

21

(3)

5. Kočí

13

6

2 5

36 : 18

20

(-1)

6. Krouna B

13

6

2 5

30 : 33

20

(-1)

7. Miřetice B

13

6

2 5

23 : 28

20

(-1)

8. Nasavrky B

13

5

3 5

33 : 34

18

(-3)

9. Kameničky B

13

6

0 7

28 : 29

18

(0)

10. Vítanov B

13

5

2 6

23 : 35

17

(-1)

11. Bojanov

13

5

1 7

34 : 34

16

(-5)

12. Bítovany B

13

5

1 7

27 : 29

16

(-2)

13. Vortová

13

4

1 8

26 : 40

13

(-8)

14. Žlebské Chvalovice

13

3

0 10

18 : 49

9

(-9)

Podzimní utkání IV. třídy
A3A0106

Kočí

Bítovany B

0:3

kontumace

Vítanov B

Kočí

1 : 0 (0 : 0)

30

Rozhodčí: Paleček Martin

A3A0203

Branky: Vávra Jan; Rozhodčí: Sochor Tomáš; ŽK: Černý Stanislav, Jůn Josef - Vávra Jaroslav, Kopecký Vojtěch, Šára Michal

A3A0305

Kočí

Dřenice

2 : 3 (1 : 2)

80

Branky: Šára Michal, Blažek Michal - Bondor Ladislav, Buchar Robin, Jelínek Jakub; Rozhodčí: Rajs Jakub; ŽK: Blažek Michal,
Dostál Pavel - Buchar Robin, Musil Jan

A3A0404

Luže B

Kočí

1 : 0 (0 : 0)

120

Branky: Neumann Lukáš; Rozhodčí: Krejska Pavel; ŽK: 0 - Říha Josef; ČK: Klenor Jaroslav - 0

A3A0504

Kočí

Načešice B

10 : 1 (6 : 0)

80

Branky: Blažek Michal 3, Hladík Jaroslav 2, Fantl Zdeněk 2, Šára Michal 2, Pilař Libor - Levinský Ladislav; Rozhodčí: Smitka
František; ŽK: Blažek Michal, Dostál Pavel - Levinský Ladislav

A3A0605

Vortová

Kočí

1 : 5 (0 : 3)

65

Branky: Málek Jaroslav - vlastní, Vávra Jaroslav, Pavlas Roman, Fantl Zdeněk, Pilař Libor; Rozhodčí: Sochor Tomáš; ŽK:
Ducheček Jaroslav, Novák Josef - 0

A3A0703

Kočí

Nasavrky B

4 : 2 (1 : 1)

85

Branky: Pavlas Roman 2, Fantl Zdeněk, Šára Michal - Dostál Filip 2; Rozhodčí: Kudyn Mialn; ŽK: 0 - Dostál Filip

A3A0806

Bojanov

Kočí

1 : 1 (0 : 1)

50

Branky: Velehradský Petr - Blažek Michal; Rozhodčí: Novotný Bohumil; ŽK: Kopecký Jan - 0

A3A0902

Kočí

Tuněchody B

1 : 0 (1 : 0)

50

4 : 2 (2 : 1)

50

Branky: Blažek Michal; Rozhodčí: Bačina David; ŽK: Pavlík Tomáš - Dvořák Jiří

A3A1007

Krouna B

Kočí

Branky: vlastní, Drahoš Jiří, Janko Tomáš, Bělský Patrik - Fantl Zdeněk, Šára Michal; Rozhodčí: Sochor Tomáš; ŽK: Bárta Jan,
Bodlák Mialn - Ďuriš Roman, Bartušek Jakub

A3A1101

Kočí

Žlebské Chvalovice

5 : 0 (1 : 0)

55

Branky: Dvořáček Michal 2, Vávra Jaroslav, Šára Michal, Blažek Michal; Rozhodčí: Douda Ladislav; ŽK: 0 - Novák Jan

A3A1207

Kočí

Miřetice B

1 : 1 (1 : 0)

35

Branky: Ďuriš Roman - Polívka Ondřej; Rozhodčí: Kišš Ivo; ŽK: Bartušek Jakub - Polívka Adam, Kouba Ondřej, Najman Ondřej,
Najman Michal

A3A1302

Kameničky B

Kočí

0 : 5 (0 : 4)

20

Branky: Ďuriš Roman, Rykýř Petr, Kudrnka David, Blažek Michal, Bartušek Jakub; Rozhodčí: Žďánský Zdeněk; ŽK: 0 - Pavlík
Tomáš

Futsalový klub FC Juniors Kočí
Skončila sezona fotbalu a začíná nám sezona futsalu. Pro letošní rok jsme se rozhodli znovu
reprezentovat Obec Kočí ve futsalu a dosáhnout ještě lepších výsledků než v loňské sezoně.
V říjnu 2011 jsme se začali připravovat opět v hale Střední integrované školy v Chrudimi na sezonu
2011 – 12, abychom mohli zdárně konkurovat soupeřům a ještě lépe reprezentovat obec v této
soutěži. Tým nezaznamenal téměř žádné změny, a proto jsme se snažili těžit ze sehranosti. Již od
začátku jsme se drželi v dohledu na čelo tabulky a bojovali o postup. O dobré umístění nás připravila
nemoc, po které nám chybělo do posledních dvou zápasů dost hráčů vč. brankáře. Seč jsme se snažili
bojovat ze všech sil, na lepší než 6. místo to nestačilo.
V sezoně 2012 – 13, která nám začíná 18. 11. 2012 v hale Spartaku Slatiňany, se chceme umístit
rozhodně výše. Náš tým jsme posílili o staronové hráče Michala Blažka, Romana Pavlase a v bráně jako
náhradní brankář je Filip Bukač. Další podrobné informace o našich výsledcích najdete na
internetových stránkách www.futsal.chrudim.cz
Rádi bychom chtěli hlavně poděkovat Obecnímu úřadu Kočí a jejímu zastupitelstvu za podporu, kterou
nám už několik let poskytují. Bez toho bychom těžko mohli hrát a trénovat. A samozřejmě nemůžeme
zapomenout na naše věrné fanoušky, kterým moc děkujeme.
Na závěr zvu všechny příznivce futsalu na další utkání do haly Spartaku Slatiňany.
Jaroslav Hladík

PLES SPORTOVCŮ
v pátek 1. února 2013 od 20.00
v restauraci Bartoni
k tanci hraje skupina
"TRIO EXCELENT"
Bližší informace
i o prodeji vstupenek
p. Raul, tel.: 602 482 940

Sbor dobrovolných hasičů Kočí
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) byl v obci Kočí založen v roce 1893. Letos tak funguje
nepřetržitě již 119 let. SDH je občanským sdružením s právní subjektivitou, starostou
sboru (a zároveň okrsku) je bratr Václav Vítek. Sbor má 26 řádných členů.
V sobotu 26. května 2012 se náš sbor zúčastnil 1. (okrskového) kola soutěže v požárním
sportu, která se konala na hřišti v Tuněchodech. Tato soutěž probíhala pouze v disciplíně požární útok a
byla součástí oslav 130. výročí založení SDH Tuněchody. Vzhledem k tomu, že soutěž byla organizována
jako otevřená, přihlásila se do ní i družstva účastnící se Ligy okresu Chrudim v požárním útoku. Celkově
jsme tak v kategorii mužů obsadili 5. místo a v rámci okrsku 2. místo.
V pátek 22. června 2012 se v Kočí konalo taktické cvičení sborů našeho okrsku (Tuněchody, Kočí,
Vejvanovice, Úhřetice). Tématem cvičení byla dálková doprava vody hadicemi (ze stroje do stroje) na
větší vzdálenost. Vodním zdrojem byla studna u areálu Dipra a voda byla dopravována přes náves na
fotbalové hřiště.
V rámci údržby zdrojů požární vody členové SDH tradičně během státního svátku 17. listopadu vyčistili
rybníček u kostela od napadaného listí a usazenin.
Nezapomínáme na starší členy sboru. V letošním roce oslavili významná životní jubilea tři členové
sboru (Václav Štěpánek, Josef Stahoň a Jaroslav Kovařík), které jsme navštívili s menším dárkem.
Členové SDH se v letošním roce již tradičně zúčastnili oslav Dne dětí, kde zajistili činnost tematického
stanoviště v Pohádkovém lese, předvedli džberovou stříkačku, umožnili dětem její obsluhu a na závěr
členové soutěžního družstva předvedli královskou disciplínu požárního sportu – požární útok. Tímto
děkujeme „paní Růžence“ za poskytnutí drobných dárků pro soutěžící děti.
Devět členů SDH 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. V letošním roce proběhla odborná příprava členů
jednotky a velitel jednotka a oba velitelé družstev prošli odbornou přípravou organizovanou HZS
Pardubického kraje na centrální požární stanici Chrudim.
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 motorová stříkačka.
V letošním roce nebyl jednotce (stejně jako většině JPO V v kraji) vyhlášen žádný požární poplach,
protože v obci nehořelo. Případný zásah u požáru by sice naší jednotce i všem jejím členům zdvihnul
společenský kredit, ale za cenu vzniklých škod to nestojí.
Vybavení jednotky zejména ochrannými prostředky se v posledních letech sice zlepšilo, ale není zcela
v pořádku. Byly pořízeny ochranné přilby značky PAB. Jsou to na trhu nejlevnější zásahové přilby pro
hasiče splňující příslušné technické normy. Dále byly pořízeny zásahové rukavice. Dovybavení jednotky
potřebnými ochrannými prostředky bude ležet výhradně na bedrech zřizovatele (tedy obce) s možnou
(nenárokovou) dotací od Pardubického kraje.
Závěrem bych si dovolil poděkovat aktivním členům SDH za jejich práci v letošním roce a zastupitelstvu
obce Kočí v čele se starostou za přízeň vyjadřovanou i pravidelnou dotací na činnost SDH
a akceschopnost jednotky a vybudováním kvalitního zázemí, které by nám mnoho jednotek mohlo
závidět.
Občanům obce Kočí přeji bezproblémový rok 2013 bez požáru, povodně, záplavy či jiné pohromy.
Pavel Vítek – velitel JSDH obce Kočí

MIKULÁŠSKÉ

CERTOVINY

v neděli 2. 12. 2012 od 14.00 hodin
v restauraci Bartoni

malé soutěže pro děti
Mikuláš s Čertem budou
hodným dětem nadělovat
tombola, kde vyhrává každý
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Zastupitelstvo obce Kočí
Vás srdečně zve na

v neděli 23. 12. 2012
v kostele sv. Bartoloměje
od 15.00 hodin

vystoupí pardubický dětský pěvecký sbor

pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PŘIJETÍ
BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA

Všem lidem dobré vůle plamínek míru a přátelství

v neděli 23. 12. 2012
v kostele sv. Bartoloměje 16.30 až 17.00 hodin

Životní jubilea
tetnto rok jsme blahopřáli jubilantům

65 let
Josef Vach
Zdeňka Sádková
Miroslav Řepka
Vladimír Popilka
Ludmila Brunclíková
Karel Slanař
Emilie Mitášová
Věra Slanařová

70 let
Ladislav Mitruška
Bedřich Lopour
Václav Štěpánek
Josef Stahoň

75 let
Jaroslava Mandysová
Jan Haase
František Benko

80 let
Stanislav Čermák
Karel Růžička

85 let
Karel Zuska

86 let
Petr Stoček

87 let
Marie Pochobradská

88 let
Jarmila Pochobradská

90 let
Otokar Krušina
Jaroslav Kovářík

Letos jsme přivítali nové občánky

Tomáš Brunclík

4. 1. 2012

Ondřej Burghardt

10. 2. 2012

Elen Urválková

22. 5. 2012

Matyáš Halámka

29. 6. 2012

Eliška Novotná

20. 7. 2012

Štěpánka Stará

20. 9. 2012

Barbora Šedová

3. 10. 2012

Opustili nás

Marta Pavlíková
Zdeněk Chvála

17. 3. 2012
9. 8. 2012

