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Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do adventní doby, kterou si ve svých
zážitcích z minulých let pamatujeme jako období s celou řadou kulturních akcí, koncertů,
vánočních jarmarků a také shonu a vánočních příprav. Stále jsme hledali nové a nové
zážitky, vymýšleli spoustu aktivit a do pozadí se dostaly takové prozaické věci, jako je
zdraví, rodina a pohoda. Letos je vše jinak. Mnohem silněji, než kdykoliv jindy, vnímáme
nejvyšší hodnoty – život a zdraví, díky kterým se můžeme radovat ze života. Prostor pro
kouzelné Vánoce si vytvoříme ve svých domovech, které se stanou místem setkávání s
našimi blízkými.
Tímto bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva poklidné, ve zdraví
příjemně prožité adventní dny a celé období Vánoc. Do nového roku pak pevné zdraví,
hodně silnou imunitu, dostatek síly a štěstí, které nás bude všude provázet.
Váš starosta

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Rok 2020, ve kterém jsme všichni zkoušeni šířením nemoci Covid-19, se chýlí ke
konci, a přestože toto období nebylo lehké, bilance toho, co jsme v obci udělali, není
špatná, ba naopak, v letošním roce se toho udělalo opravdu hodně.

Jak šel čas …
Začali jsme vytvořením nové pracovní pozice, a tou je pozice referenta obecního
úřadu. V tuto chvíli ji zastupuje pan Petr Jakubec, Dis. Tím, že je zastupitesltvo obce
včetně funkcí starosty a místostarosty neuvolněné, je tento pracovník nutný k zajištění
fungování úřadu jako takového. Jeho role je především administrativní, vykonává tak
funkci úředníka, administrativního pracovníka a pokladníka. Účetnictví nám vykonává
externí účetní na příkazní smlouvu, a tím je pan Ing. Tomaš Pelcman. Do budoucna
budeme nuceni toto místo řešit, jelikož s koncem volebního období bude končit s
účtováním i pan Pelcman.
Ještě v měsíci lednu jsme sepsali dohodu o provedení práce s paní Ivanou
Kacafírkovou, která nám vede kroniku obce Kočí. Od roku 2014 nebyl v kronice žádný
záznam, tudíž prvním úkolem bylo kroniku dopsat. Myslím si, že se přes všechna
především informační úskalí, práce na kronice daří. Dále jsme navázali spolupráci z
předešlého roku s údržbáři veřejného prostranství, a to s Ladislavem Fajmonem,
Štefanem Macejkou, Hanou Kratochvílou, Marií Lopourovou a Petrem Šulcem. Všem
bych chtěl za odvedenou práci poděkovat, především pak panu Fajmonovi a paní
Lopourové, jejichž pracovní nasazení, vzhledem k věku, by mohli někteří mladí velice
závidět.

Investice 2020 …
Na rok 2020 jsme měli plánovaných několik investic. Některé se nám podařilo
uskutečnit, mnoho jich ale zůstalo nevyužito. Na jaře jsme provedli za spolupráce firmy
Plyntopu a pana Kamila Holeky rekonstrukci budovy Mateřské školy, a to výměnu kotle
na tuhá paliva pro vytápění 1. patra za plynový kotel. Spolu s výměnou kotle se vyměnily
i nové venkovní dveře do kotelny a v průchodu z kotelny do chodby. Cena díla byla dle
výběrového řízení dodržena ve 100%, přesně228 872,72 Kč + výměna dveří 55 902,00
Kč. Obec využila dotačních titulů z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 80 tis. Kč a
individuální dotace z Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč. Za toto se ve velkém
zasloužila naše spojka na Kraji místostarostka Jaroslava Škarydová. Dotace jsme dále
čerpali pro provoz obchodu Jednoty COOP ve výši 15 tis. Kč nebo pro požární zásahovou
jednotku obce na nákup 5 obleků ve výši 18 tis. Kč. Další individuální dotaci z
Pardubického kraje ve výši 600 tis. Kč jsme zatím nevyužili. Je určena na revitalizaci
sportovního areálu na fotbalovém hřišti. Částečně bychom ji chtěli využít pro nákup
nového traktůrku na sekání zeleně, a druhou část na projekt “Dětské hřiště a workout”.
Velkou a nečekanou investicí v tomto roce byl odkup pozemku a budovy Jednoty COOP.
Zapříčinila tomu situace ohledně koronaviru, rozkvétající rodinné zázemí zaměstnankyň

a chybějící pracovní síly, které se nepodařilo Jednotě COOP sehnat. Po odsouhlasení
zastupitelstva obce Kočí podepsal starosta obce 7. září kupní smlouvu ve výši 1,8 mil Kč,
která bude splacena ve třech splátkách po 600 tis. Kč. Dále obec odkoupila vybavení
obchodu za cenu 121 tis. Kč. Následně proběhlo výběrové řízení na nájemce. Jediný, kdo
se přihlásil, byl současný podnikatel HUU KY DINH. Věřím, že jste s jeho službami
spokojeni. Případné tipy na zlepšení směřujte přímo na něho. V současné době máme na
stole projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek a prováděcí dokumentaci stavby
projektu “Splašková kanalizace a ČOV Kočí” za bezmála 1,25 mil Kč.

Hospodaření obce …
V tuto chvíli máme k dispozici výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k
30.11.2020. Na příjmové stránce jsme obdrželi 11 063 819,27 Kč, což dělá 88,81%
plánovaných celkových příjmů po změnách rozpočtu v průběhu roku. Výdaje obce k
30.11.2020 činí 5 888 951,46 Kč (52,02 %). Asi už tušíte, že obec opět v letošním roce
dosti ušetří, a to konkrétně k 30.11.2020 prozatím částku ve výši 5 174 867,81 Kč.
Příjmy, které by měly v prosinci přijít, zřejmě pokryjí výdaje na projektové dokumentace
(prováděcí dokumentace stavby a projektová dokumentace přípojek), mzdy a ostatní
pravidelné faktury. Rozdíly mezi příjmy a výdaji k 30.11.2020 by se tak už výrazně
neměly měnit. A jak vypadají data o stavu financí na bankovních účtech? V polovině roku
2019 jsme převzali následující stav financí - na bankovních účtech cca +650 tis. Kč,
obecní pokladna -100 tis Kč. Za zbytek roku se stihlo poměrně dost finance pošetřit, a
tak na bankovních účtech bylo k 1.1.2020 částka +4 308 758,36 Kč a v pokladně
+26 908,00 Kč. Ke dni 30.11.2020 je stav financí na bankovních účtech rekordních
+9 498 256,17 Kč a v pokladně +12 278,00 Kč. To si myslím, že je velký kus práce a do
budoucna předpoklad, že když je potřeba, ušetřit se dá. A jestliže máme před sebou tak
velký project, jako je odkanalizovat celou obec, postavit a provozovat ČOV, je nutné
šetřit, aby se obec nezadlužila do takové míry, aby jí to neohrozilo na dalším rozvoji.

Info z kanálu …
V roce 2021 nás čeká projekt odkanalizování obce a výstavba ČOV Kočí. Hned po
Novém roce budeme ladit zadávací dokumentaci a následné výběrové řízení na
zhotovitele stavby, dokud probíhají boje na trhu o podlimitní zakázky. Doufám, že se
nám podaří dílo vysoutěžit za příznivou cenu, a tou by byla cena do 85 mil Kč. Dalšími
náklady k tomu budou – 9 mil Kč kanalizační přípojky (které Vám obec přivede na
hranici pozemku), 6 mil Kč poplatky za uložení inž. sítě do silnice ŘSD, 2 mil Kč poplatky
za uložení inž. sítě do silnice SÚS PCE, bezpečná rezerva 5 mil. Kč. Celkem je to tedy 107
mil. Kč, které bude muset obec uhradit. Schválená dotace ze SFŽP činí 51 mil. Kč, dalších
8 mil. Kč bychom mohli dostat od Pardubického kraje (1x 4 mil. Kč za rok po dobu dvou
let). Spoluúčast obce by v tuto chvíli byla 48 mil. Kč.
Co nám v současné době dělá vrásky na tváři, je oprava I/17 průtahem obce. Při
projektování rekonstukce této silnice narazilo ŘSD na problém s přípojkami plynu k
rodinným domům. Ty jsou umístěny 70 cm pod vozovkou, což znemožňuje sanaci
aktivní zóny zemní pláně, a proto je celý projekt na bodě mrazu. Visí to na ŘSD, které

musí objednat projektovou dokumentaci na přeložku plynových přípojek a následně ji
zainteresovat do svého projektu rekonstrukce silnice I/17, následně vyřídit stavební
povolení a vysoutěžit zhotovitele. Snad se tak stane do poloviny příštího roku. Realizace
se z toho důvodu posouvá na rok 2022-2023. My jsme ovšem počítali se stavbou na jaře
roku 2021 tak, jak bylo plánováno, proto jsme odkládali opravu Teznerova kanálu na
toto období. Bohužel se tak nestane, a my jsme nuceni kanál opravit zkraje příštího roku,
jak jsme avizovali a slibovali majitelům pozemku. Měli jsme v plánu opravit i část
kanalizace v silnici I/17, ta se ale bude muset odložit až na plánovanou opravu ŘSD.

Projekt dětská a workoutové hřiště …
Druhý velký projekt, který se chystá na příští rok, v tuto chvíli finišuje. Máme
vypracovanou studii na dětské a workoutové hřiště, žádáme o dotaci z programu MMR
ve výši 80%. Předmětem projektu je nová výstavba dvou dětských hřišt – jedno pro malé
děti a druhé pro děti od tří let. Na své si přijdou i ti nejstarší z nás, když v zadní části
areálu vyroste workoutové hřiště se třemi fitness sestavami. Žádost o dotaci bychom
měli stihnout do 21.12.2020, kdy je uzávěrka. Rozhodnutí o přidělení dotace by pak
mělo být známo na přelomu května a června. Hned poté bychom chtěli vybrat
zhotovitele v soutěži tak, aby se do konce roku stihl projekt zrealizovat. Na začátku
všeho byl náš známý občan a projektant Pavel Jukl. Byl to právě on, který nám vnesl
myšlenku, jak rozdělit areál na dvě pomyslné oblasti – s aktivním a pasivním
odpočinkem. Další jeho myšlenky jsme se snažili přenést do projektu, a tak jsme zvědaví,
jak se Vám bude nový areál líbit. Těšit se můžeme na gabionovou zeď, přírodní clonu z
modřínového dřeva, dvou dětských akátových hřišť, moderní workoutové sestavy,
dětské dopravní hřiště a samozřejmě nesmí chybět i výsadba zeleně. I v dalších letech
bychom chtěli pokračovat v investicích do takovýchto projektů – ve výhledu je
multifunkční hřiště s umělým povrchem, rekonstrukce pivnice na hřišti, rekonstrukce
sociálních zařízení či úprava vjezdových poměrů do areálu spojená s řešením problémů
s parkováním (eliminace vjezdu osobních aut do areálu).

Zklidnění dopravy na I/17 průtahem obce …
Co se nám ale nepodaří, je vybudování stacionárních radarů na silnici I/17 v obci.
Bohužel jsme nedokázali navázat spolupráci s městem Chrudim na výhodném
provozování radarů a vybíráním pokut. Jediná možnost by byla, aby obec na své náklady
zakoupila radary do svého majetku (cca 2,5 mil Kč) a udržovala jejich stav v
provozuschopnosti (roční kalibrace – cca 200 tis. Kč). Díky tomu, že jsme malá obec a
nemáme zde obecního policistu ani přestupkovou komisi, musel by veškěré přestupky
hodnotit odbor dopravy MěÚ Chrudim, a také i přijímat pokuty. Není žádná cesta, jak
dostat část výdělku z pokut zpět do obecního rozpočtu alespoň na vrácení nákladů s
pořízením radarů a jejich pravidelnou kalibraci.
Vzhledem k tomu, že radary v obci zřejmě nepořídíme, i tak je ve výhledu
zklidnění dopravy na I/17. Zasloužilo se o to jednání na OÚ Kočí se zástupci ŘSD, SÚS
Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu PČR, odboru dopravy MěÚ Chrudim a
projektanta, se kterými se prvotně řešila situace zklidnění dopravy v ulici Bránská. Z

toho vyplynulo řešení umístění asfaltových polštářů před vjezdem do obce a k tomu
příslušné vodorovné dopravní značení, díky kterým by měla být komunikace zúžena na
jeden jízdní pruh. Auta jedoucí od Chrudimi by měla upřednostnit vozidla jedoucí z obce,
tudíž se doprava směrem do obce zklidní, jestliže budou muset dávat protijedoucím
vozidlům přednost. Dále se řešil zákaz pro nákladní automobily jezdící přávě touto
komunikací. Problém bude odstraněn umístěním zákazové značky. Dále se s touto
komunikací řešil návrh SÚS Pardubického kraje, která by chtěla tuto komunikaci úplně
uzavřít. To nastane až tehdy, jakmile se narovná oblouk (zmenší poloměr směrového
oblouku) na I/17 na kopci nad Kočím směr Chrudim, který má v plánu ŘSD zrealizovat v
několika příštích letech. Tímto bychom přišli o druhý vjezd do obce ze směru od
Chrudimi, s čímž nesouhlasíme. A tak se jeví jako varianta zřízení okružní křižovatky na
I/17 před obcí (současná křižovatka s odbočkou na Topol) s novým odbočením, a to do
plánové nové zástavby – viz oblast Z4 v územním plánu obce. Tyto dvě akce (narovnání
směrového oblouku nad obcí a zřízení okružní křižovatky před obcí) podmínilo ŘSD tím,
že se musí realizovat současně. Z celého jednání tedy vyplynulo:
-

Dočasné zklidnění dopravy v ulici Bránská za pomoci asfaltových polštářů a
VDZ
ulice Bránská se neuzavře dříve, nežli bude zřízena okružní křižovatka před
obcí a tím i zklidněna doprava průtahem obce

Šetříme vlastní zdroje …
I nadále jsme se v letošním roce snažili šetřit a hledat výhodnější podmínky pro
provoz obce. Vypověděli jsme smlouvu na dodávku elektrické energie se spol. Bohemia
Energy, a nově podepsali smlouvu s Innogy. Úspora obce činí okolo 17 tis. Kč ročně. Dále
jsme vypověděli smlouvu se společností Atlas Consulting, která nám zprostředkovávala
právní informační systém. Přešli jsme ke konkurenci, díky které šetříme ročně 18 tis. Kč.
Vypovědělo se několik starých smluv na hřbitovy, které, jak se zjistilo při tvorbě smluv,
stejně nefungují, jak by měly.
V neposlední řadě jsme řešili svoz odpadů. Pro srovnání jsme poptali firmy z
okolí, aby nám vytvořily cenovou kalkulaci na svoz komunálního odpadu a bioodpadu. S
těmito znalostmi jsme poté jednali se současnou firmou FCC Group, která nám odpad
vyváží. S ohledem na to, že skládky a svozové firmy všeobecně zdražují, jsme dokázali
podepsat dodatek ke smlouvě na svoz komunálního odpadu, bioodpadu a separce
odpadů v roce 2021 o 125 tis. Kč levněji než v letošním roce. Už známe termíny svozu
hnědých biopopelnic – začínáme 19.4.2021 a končit budeme posledním svozem
29.11.2021. V tomto termínu budeme svážet popelnice střídavě bioodpad a komunál jak
jste byli doposud zvyklí.
U svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu je situace trochu jiná. V
minulých letech jste byli zvyklí na sběrný dvůr, který je ale pro obec ekonomicky
nevýhodný. Provoz sběrného dvora vyšel v roce 2019 na zhruba 190 tis. Kč (bohužel
nemáme přesné údaje za první pololetí). Pro rok 2020 se tak zrušil. V letošním roce jsme
uspořádali dva svozy těchto odpadů, kdy první svoz odpadu vyšel finančně na 34 tis. Kč
a druhý na 9,5 tis Kč. V porovnání je jasně vidět úspora 155 tis. Kč. Proto bychom chtěli i
v příštím roce pokračovat v těchto svozech a v plánu jsou opět dva termíny – první v

květnu a druhý v říjnu. Do uvolněného sběrného dvora byly přemístěny kontejnery od
obchodu. Víme, že jde o určité nepohodlí, ale sami vidíte, že je v současnosti v prostoru u
obchodu pořádek, že už nejsme nuceni uklízet odpad, kteří zde velmi často vyhodili lidé
z okolo projíždějících aut, aniž by se jednalo o občany naší obce. Děkujeme, že jste
změnu akceptovali s pochopením, a že udržujete tříděním odpadu prostor bývalého
sběrného dvora v pořádku.

Finanční injekce spolkům …
Abychom nemluvili jen o úsporách, obec finančně podpořila každoročně místní
spolky a to celkovou částkou 115 tis. Kč. V příštím roce se počítá s finanční podporou
spolků v celkové výši 190 tis. Kč. Tímto vyzývám předsedy spolků o zaslání žádosti o
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Kočí. Nové formuláře budou dostupné na
stránkách obce začátkem roku.

Sociální komunita …
V letošním roce jsme vyslali zástupkyni za naši obec paní Perničkovou na Setkání
zástupců obcí, poskytovatelů sociálních služeb v ORP Chrudim a dalších aktérů v oblasti
komunitního plánování sítě sociálních služeb. Mezi nejprobíranější téma patřil nový
projekt odboru sociální věcí MěÚ Chrudim - Komunitní plánování sítě sociálních služeb
na území ORP Chrudim. Situace na začátku roku ukázala schopnost občanů semknout se
a pomoci těm nejpotřebnějším. Cílem projektu je zlepšit dostupnost sociálních služeb v
našem regionu, aby se potřebné pomoci dostálo tam, kde je nejvíce potřeba. Je nyní
otázkou, zdali díky současné složité situaci, sociální výbor nezřídit. Aby byly vyčleněny
osoby, na které se v tíživé situaci můžete obrátit. Pro tuto chvíli je v této věci
kompetentní osobou starosta Marcel Havránek a předseda kulturního výboru Roman
Pavlas. Jak jsme už avizovali dříve, jsme připraveni kdykoliv pomoci, stačí se na nás
pouze obrátit. Pro jistotu přikládám kontakty: Marcel Havránek – tel.: 702 177 633, mail:
starosta@obec-koci.cz; Roman Pavlas – tel.: 721 912 422. Pro ty z vás, které toto téma
zaujalo, je již nyní občanům zřízený pomyslný kompas při hledání potřebné pomoci v
systému sociálních služeb, tzv. Síť pomoci a podpory na Chrudimsku, kterou naleznete
na stránkách www.spona.chrudim-city.cz.

Sejdeme se opět v roce 2021 …
V příštím roce se opět můžeme těšit na plánovaná zasedání zastupitelstva obce v
těchto termínech: pondělí 29. března 2021, středa 30. června 2021, středa 29. září 2021
a pondělí 20. prosince 2021.
Starosta obce

JAKÝ BYL KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ROK V NAŠÍ OBCI?
Pomalu spějeme k závěru roku a tak je dobré se ohlédnout a nejen nostalgicky
zavzpomínat na kulturní život v naší obci. Začátek roku byl jako každoročně ve znamení
příprav na plesovou sezonu, kterou 1. února zahájili naši neúnavní turisté Plesem turistů
a pro děti zorganizovali jejich oblíbený Dětský karneval, na který se těšili nejvíc ti
nejmenší. Společenskou sezonu zakončili sportovci, a tak věříme, že se v zimním období
u nás nikdo nenudil.
Nadcházející jarní počasí přálo významnému dni pro naše ženy, který připravila
obec k oslavě MDŽ. S dojetím všechny sledovaly krásné vystoupení dětí z MŠ Kočička,
které s nimi připravily jejich paní učitelky. Zlatým hřebem programu bylo vyhodnocení
soutěže „O nejhezčí obrázek kostela sv.Bartoloměje.“
Přišel konec června a s ním akce „Pálení čarodějnic aneb hurá na prázdniny.“ Na
akci se přišlo podívat mnoho dospělých s dětmi natěšenými na nadcházející prázdniny.
Hezký prožitek pro celou obec. Současně proběhlo představení projektu „Léto pro
Lindu“, jedná se o pomoc postižené dívce, která ze dne na den ze sportovního aktivního
života zůstala upoutaná na vozíku. Den poté se na našem hřišti představila hudební
skupina Alžběta. Zde si užili své naši dospěláci a strávili při povedené zábavě krásný
večer a někteří “více připravení“ i noc. Proč ne?
Aby si přišly na své i naše děti, proběhlo začátkem července „Dětské hravé
odpoledne“pořádané spolkem Kokos. Uvedený spolek pořádá každý rok „Pohádkový
les“, letos se nemohl uskutečnit z důvodu Coronaviru a vydaných opatření. A po dětech
přicházejí opět i naši dospělci, aby si užili zábavy na našem hřišti při akcích ve dnech 31.
července a 15. srpna. V prvním termínu tančili s kapelou „Focus“, a ve druhém se bavili
se skupinou „ Třetí cenová“.

Poslední víkend v srpnu se konalo naše očekávané posvícení. Při letošním
smolném roce s COVIDEM bylo nutné příjít na jiné myšlenky a alespoň trochu
zapomenout. A to se povedlo při Posvícenské zábavě se skupinou Legend ROCK.
Poslední den o prázdninách proběhla Rozlučka s předškoláky pořádaná naší
Mateřskou školkou Kočička. Budoucí školáci se těžko loučili s krásným a přívětivým
prostředím MŠ a jejich milými učitelkami. Budou s láskou vzpomínat. Ale dost nostalgie
a všichni jdeme na „Kočský blešák“, který byl letos bez blech… Coronavir se s nimi včas
vypořádal. Ze stejného důvodu se dostavilo poměrně málo prodejců. Takže, bez blech a
prodejců nic moc… snad za rok?
Po celý epidemiologický rok jsme se snažili být ukáznění a neuspořádali jsme:
Drakiádu…..Halloweenskou stezku odvahy…….Rozsvícení Vánočního stromu……..a
Vánoční posezení se seniory. Škoda, snad si vše příští rok vynahradíme. Ale i tak se
domnívám, že naši občané mohou být spokojeni s uskutečněnými akcemi včetně našich
nejmenších. Zde chci poděkovat místním spolkům a aktivním občanům, kteří přinášejí
své nápady ke zlepšení našeho kulturního a společenského života, jen tak dál…….Hezké
Vánoce všem a ve zdraví prožitý rok 2021 přeje
Roman Pavlas
předseda kulturní komise

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE – TROCHA Z HISTORIE
Kostel sv. Bartoloměje bezesporu patří ke stavebním a kulturním skvostům
Chrudimska. Církevní stavba je v majetku Římskokatolické farnosti - arciděkanství
Chrudim a územně náležející pod královéhradeckou diecézi. Pro zajímavost uvádím
několik informací ke jménu našeho patrona. Bartolomějův svátek je slaven 24. srpna.
V římském kalendáři je uváděn od roku 1568. Na neděli, která přichází po 24. srpnu,
jsme v naší obci zvyklí slavit posvícení, a také se koná slavnostní mše v kostele. Mše se
konala i v letošním roce za nevelkého zájmu zdejších obyvatel. Mši celebroval
chrudimský arciděkan P. Jiří Heblt a zpěvem doprovázel sbor Salvátor pod uměleckým
vedením Mgr. Tomáše Žídka. Následoval krátký koncert, který přinesl do srdcí
posluchačů silný prožitek. Vystoupení chrudimské hudební společnosti Salvátor tak již
tradičně učinilo důstojnou tečku za slavnostní mší konanou ke svátku patrona našeho
kostela sv. Bartoloměje.
Nejen u nás, ale i v cizině je svátek sv. Bartoloměje uctíván dle místních tradic.
Jednou z nejznámějších je Almská pouť, při níž v neděli, před apoštolovým svátkem
putují obyvatelé rakouského místa Alm do St. Bartolomä u jezera König
v berchtesgadenském kraji. První pouti se zde konaly už v 17. století a mají vztah
k danému slibu. Když totiž skončila morová epidemie, almští slíbili, že budou
každoročně putovat do Bartholomä, aby tam Bartoloměje prosili o ochranu pro dobytek
před divokými zvířaty. Ve Francii jsou dodnes pamatovány tzv. „Bartolomějské svíce“.
Pro Francouze jsou se jménem Bartolomějovým spojené i krvavé vzpomínky na historii.
Během „Bartolomějské noci“ v roce 1572 bylo na rozkaz Kateřiny z Medici povražděno
2 000 protestanských Hugenotů. Tento den bývá rovněž nazýván „Pařížská krvavá
svatba“.
Konec roku byl vždy spojován s Vánočním koncertem v kostele sv. Bartoloměje.
Z důvodu protiepidemických opatření si bohužel musíme tuto tradici odepřít. Je to velká
škoda, protože tradiční koncert se vždy těšil, a stále těší velké oblibě. Ale pro letošní rok
je zpívání zakázáno.
Obecní úřad bude i v novém roce zajišťovat objednané prohlídky kostela pro
skupiny zájemců. Není možné provádět průvodcovskou službu každému jednomu
projíždějícímu turistovi, který jede kolem. Obec neuvažuje o uzavření dohody o
provedení práce na průvodce, a to z úsporných důvodů. Vybrané vstupné není nijak
závratné, navíc se o něj poctivě dělíme s farností. Objednanou prohlídku bude
zprostředkovávat buď zaměstnanec obce p. Jakubec, nebo paní Mrázková. Pokud budete
mít zájem o duchovní služby, pohřby, svatby apod., musíte se obrátit na chrudimskou
farnost a P. Jiřího Heblta, a to i v případě, že budete chtít duchovní službu od jiného
kněze. Je třeba se vždy domluvit s majitelem a správcem objektu.
Závěrem bych Vám, obyvatelům naší obce, chtěla popřát klidné a pohodové
svátky vánoční strávené v kruhu Vašich nejbližších. V novém roce přeji, abyste měli
dostatek důvodů mít úsměv na tváři, byli zdraví a šťastní. Naplňme svá srdce vírou, že
nadcházející rok bude pro nás všechny přívětivějším.
Iveta Mrázková

ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI CHRUDIM
V roce 2020 uspořádali
chrudimští modeláři pouze
jednu
výstavu.
Jako
v každém sudém roce, i
letos
jsme
uspořádali
výstavu v chrudimském
divadle Karla Pippicha. Pro
velkou účast návštěvníků v
minulých letech, kdy byl
problém s místem pro
návštěvníky,
a
na
prohlídku výstavy se stála
dlouhá fronta na schodech,
jsme
využili
nabídky
vystavovat ve dvou patrech
nad sebou. Ve výstavní síni tak mohlo být prezentováno kolejiště HO (měřítko 1:87)
v celé své maximální délce, kde délka hlavní tratě dosahovala úctyhodných 100 m. O
patro níže v kavárně bylo umístěno soukromé kolejiště ve velikosti N (měřítko 1:160) a
klubové kolejiště TT (měřítko 1:120), které vystavujeme každoročně v Kočí. A to vše
ještě doplňovaly vitrínky s vlastními modely členů chrudimských modelářů. Ve volných
částech výstavní síně a kavárny byly nástěnky s tematickými fotografiemi z provozu na
tratích okolo Chrudimi a pro zpestření výstavy byly nad kolejišti v obou patrech
rozmístěny turistické rozcestníky. Výstava opět sklidila veliký úspěch a někteří
návštěvníci strávili celý den pozorováním provozu na kolejištích nebo se opakovaně
vraceli. Více na stránkách: http://www.zmchrudim.cz/2020/04/01/reportaz-z-vystavyzeleznicnich-modelu-2020/

Z důvodu pandemie Covid-19, bylo letošní setkání Fremo v Hluku zrušeno, a také
tradiční předvánoční výstavu v naší obci jsme byli nuceni zrušit.
A ještě dovolte malé ohlédnutí za rokem 2019, kdy jsme měli začátkem března
neveřejné modulové setkání v restauraci Bartoni. Odkaz na tuto akci najdete na adrese:
http:// ostramo.parostroj.net/oa/2019_Koci/Koci_2019.html
Pro vysvětlení, co je to modul: Části nádraží, či širé tratě o šířce zpravidla 50 cm s
normovaným čelem tak, aby se jednotlivé díly nechaly spojit do různých variant
kolejiště.
Začátkem října 2019 jsme se zúčastnili tradičního modulového setkání v Hluku
dle pravidel Fremo, kde se sestavuje veliké modulové kolejiště s mezinárodní účastí v
místní sportovní hale. Loňský rok jsme zakončili předvánoční výstavou v místní škole v
Kočí, kde se v klubovně prezentovalo klubové kolejiště H0 a v propůjčené tělocvičně
klubové kolejiště ve velikosti TT.
Jménem železničních modelářů Chrudim srdečně děkujeme za poskytnutý
prostor pro naši tvůrčí modelářskou práci.
Petr Zitko

SDH KOČÍ

Co se v letošním roce změnilo u hasičů ???
Sbor dobrovolných hasičů (dále jen „sbor“) byl v obci Kočí založen v roce 1893.
Letos tak oslavil již 127. výročí nepřetržité existence. Aktuálně má 30 členek a členů.
Letošní rok jsme zahájili výroční
valnou hromadou sboru, která se konala 10.
ledna v hospodě Na hřišti. Tato výroční
valná hromada byla volební, protože podle
stanov SH ČMS končilo funkční období
stávajícího výboru SDH. Po provedené volbě
je složení výboru pro další čtyři roky
následující:

- Ing. Pavel Vítek – starosta sboru
- Ing. Marcel Havránek – jednatel sboru
- Ladislav Fajmon – velitel sboru
- Alena Mročková – hospodářka sboru
- Barbora Bakešová – referentka žen
- Václav Vítek – člen výboru

Dne 31. ledna se členové výboru sboru zúčastnili výroční valné hromady okrsku
Tuněchody ve Vejvanovicích. Hlavním tématem jsou společné akce sborů zahrnutých do
našeho okrsku, tedy sborů z Kočí, Tuněchod, Úhřetic a Vejvanovic, hlavně soutěž
v požárním sportu a společné cvičení. I tato VVH byla volební. Starostou okrsku byl
zvolen bratr Petr Douda z SDH Úhřetic.
Letošní základní (okrskové) kolo soutěže v požárním sportu měl organizovat náš
sbor, jako obvykle v květnu. Opatření stanovená pro omezení šíření viru Covid-19 ale
omezila a následně zakázala veškeré sportovní soutěže a utkání, požární sport
nevyjímaje. Základní kolo soutěže se tedy nekonalo.
V období uvolnění po první vlně infekce se naštěstí již mohlo konat naplánované
cvičení – dodávka vody ze stroje do stroje od vodního zdroje u zemědělského areálu až
ke kostelu. Toto cvičení se konalo 26. června.

Poslední akcí sboru byla údržba rybníčku u kostela, kterou jsme provedli 20. – 21.
listopadu. V pátek odpoledne byl rybníček částečně vyčerpán a během sobotního
dopoledne za pomoci těžké techniky, kalového čerpadla, smetáků, lopat a vodního
proudu zbaven nánosu listí, bahna a jiného odpadu. Přečerpáním vody ze studny mezi
kostelem a pomníkem padlým a dovozem vody cisternou byla voda částečně doplněna,
takže ryby, které jsme vylovili, mají slušnou šanci na přežití zimy. Letošní rok byl
naštěstí na srážky bohatý a prameny z okolí rybníček pomalu, ale jistě doplní.

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 nebyl naší jednotce vyhlášen žádný požární poplach.
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.
Všem obyvatelům obce Kočí přeji pohodový rok 2021.
Ing. Pavel Vítek
starosta SDH

MYSLIVECKÝ SPOLEK
V letošním roce uplynulo 70 let od založení MS Kočí-Topol. 10. června 1950 byla
podepsána pachtovní smlouva s honebním společenstvem Kočí. Zakládajícími členy byli:
Borovec Václav, Brunclík Ladislav, Jandát Jan, Kysilka Václav, Pochobradský Jan, Pekař
Rudolf, Kovařík Václav. V roce 1983 po integraci honiteb došlo k úpravě hranic honitby a
byla připojena část honitby Úhřetice. Honitba od této doby nebyla již nijak upravována a má
výměru 1678 hektarů.
V minulosti měl spolek 34 členů. V posledních letech se odchodem starších členů
počet postupně snižoval až na současných 14 členů. Hlavní činností je ochrana zvěře, péče v
době nouze, ochrana přírody a také spolková činnost. Každoročně, již 43 let pořádáme
myslivecký ples s bohatou tombolou s návštěvností až 300 účastníků. Před dvanácti lety jsme
zřídili parkurovou střelnici Na vyhlídce u Tří Bubnů. Díky tehdejšímu zastupitelstvu obecního
úřadu v čele se starostou panem Václavem Pravdou nám byl prodán pozemek, který byl
vlastnictvím obce Kočí o výměře 1,2 hektarů. Po ročním jednání se všemi úřady (Stavební
úřad, Odbor životního prostředí a Policie České republiky) byla střelnice zprovozněna.
Každoročně zde uspořádáme závod ve střelbě na asfaltové holuby, na který se sjíždí v
průměru 60 střelců i ze vzdálených krajů České republiky. Střelnice Kočí je mezi střelci
vyhlášená a propaguje naší obec, na kterou jsme patřičně hrdí. Zázemí střelnice také
zapůjčujeme organizátorům Pohádkového lesa, který navštěvuje velké množství lidí. Myslím,
že kdo se někdy posadil za pěkného počasí na lavičku na naší střelnici a kochal se pohledem
na Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, tak pochopí, proč "Na vyhlídce".
Provoz a údržba střelnice není úplně levná záležitost. Myslivecký spolek investoval do
zařízení střelnice téměř 400 000 korun. Správcem střelnice je Tomáš Brunclík, který je též
mysliveckým hospodářem MS Kočí-Topol. Rádi bychom uvítali mezi námi mladé zájemce o
myslivost. Vždyť myslivost není jen lov zvěře. Je to především pobyt v přírodě, myslivecká
kynologie, sportovní střelba a hlavně spolková činnost. Myslím, že by každý našel své
uplatnění. Život s kamarády, kteří mají stejného koníčka, je k nenahrazení. I když v poslední
době je naše činnost silně omezená vlivem Covidu-19, věřím, že se situace brzy zlepší a vše
bude zase v pohodě, jako dříve.
Jiří Brunclík

MŠ KOČIČKA KOČÍ

Po roce opět o školce …
Kalendářní rok 2020 byl bohužel, poznamenán covidovou situací a to se samozřejmě
projevilo i v provozních podmínkách školky.
V době od poloviny března do poloviny června byla naše MŠ uzavřena a většina
naplánovaných akcí zrušena. Přesto o některých akcích se můžeme zmínit. V zimě 2020 jsme
se s dětmi zúčastnili projektu„Jak žít s handicapem“, navštívilo nás divadlo a uskutečnil se
karneval. Začátkem března jsme ještě stihli potěšit občany obce vystoupením k MDŽ „Jak jde
život.“
Po znovuotevření v červnu jsme s dětmi podnikli výlet do zámecké zahrady v Chrasti
a exkurzi v Nabočanech, koncem srpna jsme se rozloučili se školním rokem a s našimi
nastávajícími školáky pasováním a veřejným vystoupením.
Podzimní měsíce byly opět poznamenány pandemií, takže většina plánovaných akcí
musela být zrušena. Zvládli jsme alespoň výlety do Vysokého Chvojna a na zámek Žleby.
Snažíme se dětem dopřát pestrou nabídku činností ve třídě a jsme moc rádi, že školka funguje.
I v této nelehké době nás těší spolupráce s rodiči, kteří se zapojují do školních aktivit.
Komunikujeme přes sociální sítě zasíláním fotografií z dění ve školce, rodiče nám pomáhají
zpříjemnit prostředí v MŠ např. výrobou „Podzimníčků“ či úpravou zahrady.
Pochlubit se můžeme získaným projektem na uhrazení asistentky z peněz EU, což je
velmi důležité pro maximální počet 28 dětí.

Dětem jsme udělali velikou radost zakoupením zahradních prvků. Na jaře to byla
mašinka, formule a zahradní kuchyň, v listopadu – hrad Kamelot. Zakoupení jsme si mohli
dovolit díky zřizovateli a sponzorům.

Touto cestou bych ráda poděkovala obci Kočí - zřizovateli, sponzorům, rodičům, ale i
ostatním, kteří nám fandí a snaží se pomoci.
Za celý kolektiv MŠ přeji všem pevné zdraví a pohodové vánoční svátky.
Dana Smekalová
ředitelka MŠ

KČT KOČÍ
Pro rok 2020 byly stejně jako každý rok naplánovány tyto akce: ples KČT, dětský
karneval, sedm jednodenních výletů a jeden týdenní turistický pobyt.
Ples se konal 1. února a tentokrát se velice vydařil. Sál byl plně obsazený, k naší
spokojenosti hrál opět „Béčoband“ Pardubice a vydařila se i tombola. Příjemným
zjištěním bylo, že kromě našich členů se plesu zúčastnilo i mnoho občanů z naší obce.
V tomto duchu se nesl i únorový karneval pro děti. To je vždy naše jedna z nejhezčích
akcí, když vidíme rozzářené oči dětí. Za pomoc při organizování her a soutěží děkujeme
kočským děvčatům a zkušenému moderátorovi.
Na březen bylo naplánováno oficiální zahájení turistické sezóny KČT ve Skutči,
které bylo díky covidové situaci v ČR zrušeno. Nejinak tomu bylo u následujících výletů
našeho odboru. Ke zlepšení došlo
v červnu, což nám umožnilo připravit
náhradní výlet, krásnou procházku
v okolí Chrasti. Další plánovaný
týdenní výlet do Sezimova Ústí byl
stále zamluven, a tak jsme byli rádi, že
díky uvolněnému opatření vlády se
alespoň tato turistická akce mohla
koncem srpna uskutečnit. Tím naše
letošní organizované aktivity skončily.
Mnozí naši turisté tak letos
vycházeli do přírody pouze v blízkosti
svého okolí.
CHRAST - KOSTELECKÁ HŮRA - CHRAST
13. 6.
Letošní covidová situace nám
pokazila plánované turistické akce. Po
jarním uvolnění byla podniknuta alespoň
lehká vycházka z Chrasti jižním směrem na
kopec nad Vrbatovým Kostelcem Kosteleckou Hůru. V Chrasti na náměstí se
sešlo 16 lidiček. Kráčeli jsme nádvořím
zámku, co býval letním sídlem hradeckých
biskupů, zámeckou zahradou a lipovou alejí
k přírodnímu divadlu z let šedesátých.
Dál pak kolem míst, kde stával klášter
Podlažický, a pak místní silničkou do Skály.
Hospoda ve Skále zavřená, ale hospodský
sekal trávu před domem, a tak byl přemluven,
aby otevřel, ba i nějaké to pivo natočil.

Občerstveni jsme pokračovali
lesem ze Skály na rozcestí Venclovka, a
dál na Kosteleckou Hůru. Letošní rok
jen je přece trochu vlhčí, než
předchozí, a tak nadšenci nasbírali pár
houbiček.
Na
vrcholku
kopce
stojí
telekomunikační stožár a je odtud
nádherný výhled na sever. Od Ještědu
přes Krkonoše, Orlické hory, až po
Králický Sněžník. Tedy ten výhled je,
pokud je příznivé počasí, a to tentokrát nebylo. Tak alespoň lehce oddechnuto, pár
nadšenců si nasbíralo nějaké bylinky, a po místní silničce zpět do Skály.
Ze Skály jsme sestoupili pěkně strmou
lesní pěšinou do Podskály. Kdybych
někomu vyprávěl, že jsem na té pěšině
několikrát potkal i cyklisty, jistě by mi to
nevěřil. V Podskále jsme obhlédli
románský kostelík, a pak pohodovou
cestou podle Žejbra a okolo Horeckého
rybníka zpět do Chrasti.
Závěrečné posezení proběhlo v nově
otevřené Zámecké restauraci. Nikdo
nezabloudil, nikdo se nezranil, no vyšlo
to.

J.

SEZIMOVO ÚSTÍ – 15. 8. – 22. 8.
Polovina srpna, karanténa podstatně
zredukována, a tak si můžeme dovolit
týdenní akci. Tedy 28 lidiček a týden
v Sezimově Ústí. Kromě tohoto místa
samotného, bylo nahlédnuto do Tábora,
na Kozí Hrádek, do Soběslavi, na
Hlubokou a do Bechyně. Bydleli jsme
v pohodovém penzionu „Na mýtě.“
Po
našich
návratech
z vycházek jsme si užívali dobrodiní
blízkého koupaliště.
Sezimovo
Ústí
samotné
vzniklo někdy ve dvanáctém století,
leč za časů husitských zase zaniklo
a obnoveno bylo až ve století

devatenáctém. Pravý rozkvět však nastal až ve století
dvacátém, když tu Baťa postavil továrnu na obuvnické
stroje. A jak bylo jeho zvykem, postavil taky obytné
objekty pro zaměstnance. Město proslavil i Edvard
Beneš. Dodnes tu stojí jeho vila, ale pro nás je
nepřístupná, protože ji užívá vláda ČR.
První vycházka směřovala do blízkého Tábora.
Nejdříve rozhledna Hýlačka, abychom viděli Tábor
celý, a pak město. Do města jsme vstoupili cestou okolo
hradu Kotnov.
Užívali jsme si uliček starého centra i
renesančních staveb na náměstí, výhledů na řeku Lužnici a vodní nádrž Jordán, Muzea
čokolády a marcipánu, i dalších místních lahůdek.
Když už jsme v kraji husitském, nemohli
jsme vynechat Kozí hrádek, tedy místo, kde kázal
Jan Hus poté, co byl vypovězen z Prahy.
Následovala další vycházka Baťovskou čtvrtí a
pak pohodlnou lesní cestou k tomuto hrádku.
Užito místa samého i místního občerstvovacího
zařízení, a návrat pohodovou pěšinou opět do
Baťovské čtvrti.

Dalším
místem,
které
nemůžeme vynechat, je Soběslav. Je
to město nevelké, ale pěkné, a se
zajímavou
historií,
spojenou
s posledními Rožmberky, zejména
s Petrem Vokem. Městem nás
provázela průvodkyně z Infocentra
a seznámila zvídavé turisty
s nejzajímavějšími místy a jejich
historií.

Ovšem, pravým klenotem
tohoto kraje je Bechyně. I ta je
spojena s Petrem Vokem. Petrovi
totiž připadalo, že jeho starší bratr
a vladař domu rožmberského
Vilém, nehospodaří právě dobře, a
tak si koupil Bechyni, aby si mohl
hospodařit po svém. No a vznikl
tenhle skvost.

Do Bechyně jsme jeli přes Tábor, a to nejstarší elektrickou dráhou u nás. Realizátorem
dráhy byl v roce 1903 František Křižík.
Další zdejší raritou je
most přes údolí Lužnice
nazývaný Bechyňská duha,
stavba byla dostavěna v roce
1929. Při cestě z nádraží jsme
se po tomto mostě prošli a
užívali si nádherných výhledů
(viz. fotografie). Za mostem
jsme sestoupali k řece, a pak
už přes malý mostek do
města. Užili jsme nádhery,
kterou tu zanechal Petr Vok i
jeho následovníci. A stálo to
za to.
J.
Odbor KČT Kočí děkuje obci Kočí za finanční podporu naší činnosti na těchto
akcích, které jsme mohli letos realizovat.
Pro příští rok připravujeme opět jednodenní výlety, týdenní turistický pobyt 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.
V současné době bohužel nemůžeme vědět, zda budeme moci všechny plánované
akce v připravovaném rozsahu uskutečnit. Aktuální informace budou včas zveřejněny na
vývěsce KČT.
Zájemci o členství v KČT Kočí nás mohou kontaktovat na mailové adrese
kctkoci@seznam.cz.

POZVÁNKA NA PLES
KČT

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT
NA XXIII. PLES TURISTŮ
30. ledna 2021 od 20:00 restaurace BARTONI
Hraje skupina Béčoband Pardubice
Vstupenky budou v předprodeji v lednu 2021.

VEZMĚTE SVÉ RATOLESTI NA DĚTSKÝ
KARNEVAL

KDY: 14. února 2021 od 14:00
KAM: restaurace Bartoni
MILÉ DĚTI, ČEKÁ VÁS ODPOLEDNÉ PLNÉ SOUTĚŽÍ A HER,
NEZAPOMEŇTE SI MASKU A DOBROU NÁLADU!

HASIČSKÉ MUZEUM
Vážení spoluobčané,
Již pátým rokem provozujeme v naší obci Hasičské muzeum Kočí. Oproti předchozím
rokům byl ten letošní více než náročný! A to nejen pro nás, ale pro všechny. I přesto se
nám podařilo rozšířit naši expozici o několik exponátů. Mimo jiné jsme letos získali a
opravili vyšetřovatelský automobil Lada Niva, dvoukolovou stříkačku Chotěbor a
Stratílek, koněspřežnou stříkačku Smekal z roku 1900 a dřevěný dvoukolový žebřík
Partl/Frolík. Přes léto, kdy byla situace klidnější, jsme měli celou řadu exkurzí. V červnu
jsme také poprvé pořádali Muzejní noc, která byla více než úspěšná a zúčastnilo se jí
také mnoho našich spoluobčanů. I příští rok se proto chystáme tuto akci zopakovat,
konkrétně 4. 6. 2021. Děkujeme za podporu našim sponzorům, mimo jiné i naší obci, bez
kterých bychom nebyli schopni nashromáždit a renovovat takové množství hasičské
techniky. V neposlední řadě děkujeme Vám všem za přízeň!

Doufejme, že příští rok bude veselejší!
Ze srdce Vám přejeme krásné Vánoce, plné pohody a radosti a do nového roku
hlavně zdraví, pohodu a štěstí!
Za Hasičské muzeum Kočí, z.s.
Magda Kramářová
Místopředseda

SK KOČÍ

Zpráva o činnosti oddílu kopané SK Kočí v r. 2020 …
Zdravím občany a čtenáře Kočského zpravodaje. Jak všichni víte, je tento rok pro
nás všechny zvláštní. Začalo to již přicházejícím jarem. Byl vyhlášen nouzový stav a
s ním přišel i zákaz veškeré sportovní činnosti v celé naší republice.
Díky Covidu-19 jsme tedy nemohli hrát jarní část soutěže 2019/2020 a celý ročník
soutěže se anuloval. V letních měsících se situace vylepšila a my jsme mohli zahájit nový
ročník 2020/2021 okresního přeboru Chrudim. Zahájení nebylo zas tak jednoduché.
Povolení trénovat a hrát fotbal jsme dostali týden před začátkem soutěže. Soutěž jsme
začínali s minimální přípravou a bez přátelských zápasů. V podzimní části jsme stihli
odehrát jen 11 zápasů /podzim 14 utkání/ a byl zase konec. Vyhlášením opětovného
nouzového stavu byla naše soutěž pozastavena do 31. 12. 2020. Je to škoda, protože po
nevalném začátku se nám začalo dařit, podzimní část jsme mohli slibně dokončit. Co nás
čeká na jaře, nikdo neví, ale věříme, že počet nakažených Covidem-19 se rapidně zmenší
a my budeme moci zase vyběhnout na hřiště hrát fotbal.
Sportovní ples, který vždy pořádáme začátkem nového roku, zatím není v plánu.
Pokud by se situace vylepšila a my mohli pořádat ples, tak informaci v čas zveřejníme.
Chtěl bych poděkovat f. Alukov a.s. za její nemalý sponzorský dar.
Rád bych jménem všech našich členů popřál občanům do nového roku hodně
zdraví. Občanům, kteří budou testování na Covid-19, ať se s Covidem setkají, nebo
nesetkají, přeji jen samé negativní výsledky, protože lidé negativní jsou pro naši
sportovní činnost pozitivní.

Miroslav Pavlík

FK JUNIORS KOČÍ
Letošní futsalový rok 2020 nám zatím nezačal pro nemoc COVID-19 a kdo ví, jestli
začne příští rok. Spousta týmů by alespoň chtěla sehrát nějaká utkání, ale uvidíme, co
nám epidemiologická situace dovolí. Dovolte mi alespoň shrnout konec sezóny minulé. V
našem 7. ročníku Okresního přeboru jsme navázali na slušný podzim, ale výkony
soupeřů byly většinou nad naše futsalové síly. Zachraňovat situaci, abychom i tento rok
mohli být v Okresním přeboru, jsme museli až v posledním dvojutkání. Nejprve remíza
1:1 s Rosicemi a výhra 4:1 nad Rychmburkem nás „vyšvihla“ na předposlední místo
tabulky, a zároveň jsme se stali prvním nesestupujícím týmem. Naše družstvo tvoří hráči
z fotbalového týmu SK Kočí, ale doplňují ho kamarádi ze vzdálenějších i okolních týmů.
Naším nejlepším střelcem se stal s 10 brankami Škaryd Zdeněk. Za ním se v našem týmu
umístil Janko David (7 gólů) a Oswald David se Slanařem Markem, kteří měli oba
v kolonce střelců 6 branek.
Konečná tabulka Okresního přeboru 2018/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Šmoulové Slatiňany
Aladin Chrudim
TFT Mokrý banditi Pardubice
Futsal Klub Rabštejnská Lhota
ACS Chrudim
FC Kleopatra Chrudim
TJ Dynamo Rosice
Předhradí Rychmburk
FK Juniors Kočí

18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
13
13
7
6
5
5
5
4

1
3
2
1
2
3
3
3
5

2
2
3
10
10
10
10
10
9

108:33
82:43
87:27
53:75
59:74
47:67
51:77
45:78
47:61

46
42
41
22
20
18
18
18
17

10.

FK ERA-PACK Chrudim "B"

18

5

1

12

43:87

16

Nahoře zleva: Koreček Lukáš, Oswald David, Janko David, Slanař Marek, Mejtský Tomáš
Dole zleva: Capoušek Petr, Blažek Michal, Bukač Filip, Brom Marek, Škaryd Zdeněk, Nepovím
Ondřej

KOKOS – KO ČSKÝ KO MEDIÁLNÍ S POLEK
Milé děti a spoluobčané,
píši Vám příspěvek za sdružení jménem KOKOS, což je
zkratka názvu Kočský komediální spolek. Tento spolek jsme
založili na žádost zastupitelstva naší obce pro lepší
organizaci a účetní záležitosti kolem akcí, které pořádáme
hlavně pro děti s podporou obce. O založení se nám
postarala naše (Léňa) Lenka Svobodová, které za to moooc
děkujeme.Kokos byl zapsán dne 16. června letošního roku
a přejeme mu mnoho úspěchů, aby rozdával radost a
úsměv nejen dětem po mnoho dalších let.
Šéfem tohoto gangu je:(Lucifer) Péťa Moučka.
Členové představenstva jsou: (Léňa) Lenka Svobodová,
(Čóres) Honza Ratman a (Vodník) Luděk Štěpánek. Současně pak nesmíme zapomenout
na ostatní členy v tomto sdružení, kteří pro vás již několikrát vykouzlili, a jistě ještě
v budoucnu vykouzlí, pohádkové odpoledne v hájku.
Letos se měl uskutečnit již 11. ročník našeho Pohádkového lesa, ale bohužel se
nemohl konat, a každý z vás ví, proč. Víme, že Vám to bylo líto a věřte, že i nás to velmi
mrzelo, ale doufáme, že příští rok zase bude možnost se sejít a vykouzlit úsměv či pláč na
tvářích dětí, ale mnohdy i dospělých.
I přes nepřízeň letošního roku jsme pro děti v červnu uspořádali akci na hřišti,
kterou jsme pojali v duchu retro her, což obnášelo například cvrnkání kuliček nebo
skákání panáka atd., navečer pak proběhlo promítání pohádky pro děti na plátno. I když
účast nebyla veliká, tak ti, kteří přišli, si určitě retro hry užili. Po prázdninách, na žádost
paní hostinské (Mišajdy) Michaely Buznea, jsme ještě vypomáhali při dětském odpoledni
opět na hřišti.
Doufáme, že příští rok se již nebude opakovat, co jsme prožívali a stále prožíváme
v tomto roce, a že my i vy s dětmi si opět užijeme akce, které pro vás Kokos připraví. Už
nyní se na Vás moc těšíme!
Krásné a šťastné Vánoce plné pohody a dárků, které si přejete, do příštího roku
pak mnoho úspěchů, a to nejen pracovních, ale i v osobním životě, úsměv, štěstí a hlavně
ZDRAVÍ. To vše, a mnohem vice, Vám přeje váš KOKOS.

OTEVÍRACÍ DOBA OBCHODU NA PŘELOMU ROKU
23.12. – Středa

6:30 – 19:00

24.12. – Čtvrtek 6:30 – 13:00
25.12. – Pátek

ZAVŘENO

26.12. – Sobota

6:30 – 19:00

27.12. – Neděle

6:30 – 19:00

28.12. – Pondělí 6:30 – 19:00
29.12. – Úterý

6:30 – 19:00

30.12. – Středa

6:30 – 19:00

31.12. – Čtvrtek 6:30 – 20:00
1.1 – Pátek

ZAVŘENO

2.1. – Sobota

6:30 – 19:00

3.1. – Neděle

6:30 – 19:00

4.1. – Pondělí

6:30 – 19:00

PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

ODSTÁVKA PROUDU UŽ VÁS NIKDY NEPŘEKVAPÍ !!!
Léto s letáky už brzy skončí !
Upozornění na plánované odstávky proudu Vám pošlou e-mailem nebo sms-kou.
Stačí se jen registrovat. ZDARMA !!!
Stačí Vám znát pouze datum narození a EAN kód, který najdete na svém posledním
vyúčtování. Pak už jen přejděte na www.cezdistribuce.cz/sluzba -> Služba zasílání
informací o odstávkách/poruchách a vyplňte následující:

-

EAN kód(na smlouvě o dodávce energie)

-

typ zákazníka (domácnost)

-

datum narození (kvůli ověření osoby totžné ve smlouvě)

-

E-mail pro zaslání potvrzení

-

Vyplnit text na obrázku, zdali nejste robot

Vše je jednoduché a rychlé !

BEZ ZBYTEČNÝCH PAPÍRŮ.
Konec výlepů letáku s informacemi o odstávkách ve vašem okolí.

BEZ NÁMAHY.
Upozornění o odstávce pohodlně a jednoduše do e-mailu nebo mobilu.

VČAS.
O odstávce elektřiny se dozvíte vždy nejméně 15 dnů předem.

VYDÁVÁ OBEC KOČÍ
Redaktor vydání: Ing. Marcel Havránek; www.obec-koci.cz
Vychází v počtu 260 výtisků; neprodejné
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou.

