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Co se v roce 2021 událo …
Co nás v následujícím roce čeká a nemine …

Milí sousedé,
už potřetí se na Vás obracím v
adventním čase, abych se s Vámi podělil
o to, co cítím. Abych Vám popřál vše
dobré a přiměl Vás přemýšlet o naději a
tom dobrém, co nás v naší obci spojuje.
Obracím se na Vás v době, kdy celá řada
lidí přestává věřit v obrat k lepšímu, kdy
nás už téměř dva roky ničí neviditelný
nepřítel. Jako by každá naděje na změnu
byla okamžitě zadupána do země. Ale
kdy jindy je důležité, abychom si věřili a
dokázali se vzájemně podpořit? Kdy
jindy je důležité, v jak dobré komunitě
žijeme? V jak silném a soudržném
společenství lidí se nacházíme? Důkazem
toho bylo semknutí během počátku
pandemie, kdy jsme si dokázali, že nám
na nejbližších opravdu záleží.
A tak nám začal krásný a nadějeplný advent. Advent, kdy můžeme udělat
maličkost, která pomůže překonat nesnáze druhým. Zimní dny, kdy se můžeme
zastavit a pomoci nemocnému nebo osamělému sousedovi. Kdy můžeme s
pochopením poděkovat učiteli, prodavačce, dělníkovi, řidiči nebo zdravotníkovi
za jeho práci. Poděkovat za to, že se i přes všechny nesnáze kolem nás snaží, aby
svět fungoval, abychom mohli dobře žít a vydrželi v těžkých dobách. Začíná čas,
kdy je každý úsměv důležitý. Tu největší naději máme na dosah. Máme ji blíž,
než bychom čekali. Je v nás, v našem sousedství. Přeji Vám, milí občané,
příjemný a poklidný adventní čas. Na jeho konci pak krásné Vánoce a hodně lásky
a spokojenosti. V novém roce přeji především pevné zdraví.
Ing. Marcel Havránek
starosta

Informace z úřadu…
A nyní už k hospodaření za uplynulý rok. Na začátku roku jsme měli plnou
hlavu projektu odkanalizování obce a výstavby čističky. Prvním úkolem bylo
připravit veškeré podklady k zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Jak jste si určitě všichni všimli, realizaci stavby ve výběrovém
řízení vyhrála „Společnost Kočí“ – sdružení vedoucí firmy INSTAV Hlinsko a.s.
a účastníka firmy PORR a.s. Jejich realizační cena 94 603 296,46 - Kč bez DPH
byla vyhodnocena jako nejnižší. Podle určitých parametrů a odhadů obec
přistoupila k plátcovství daně. Od 22. 7. 2021 se obec stala plátcem DPH. Mysleli
jsme i na zadní vrátka. Ve smlouvě o dílo měla obec pojištěno článkem 15.4.8.,
že pokud nebude mít zajištěné dostatečné finanční prostředky, má právo odstoupit
od této smlouvy. Na řadu tedy přišla dlouhá a náročná vyjednávání s bankovními
institucemi. Nabídky úvěrů jsme nakonec obdrželi pouze od Komerční banky a
České spořitelny. Po několika jednáních jsme doladili nejvýhodnější nabídku s
naší mateřskou bankou, kterou je Komerční banka. Maximální úvěr v té době, a
zároveň dostatečně bezpečný, nám byl poskytnut ve výši 45 mil. Kč. Úrok 1,92%
s fixací na 15 let nám určuje splátku 2 650 326 Kč ročně. Každým rokem by se
potom měla splátka (úroky) snižovat o 34 650,00 Kč. Koncem fixace, tzn. v roce
2036, bude splátka činit 2,234 mil. Kč. Další část prostředků k dofinancování
stavby je zajištěna dotací ze Státního fondu životního prostředí, která nám byla
přiznána s ohledem na uznatelné náklady ve výši 46 203 326,00 Kč (což tvoří
63,75% smluvní ceny za dílo). Z rozpočtu Pardubického kraje jsme rovněž čerpali
dotace, a to pro tento rok ve výši 3,2 mil. Kč. Na rok 2022 máme přislíbenou další
finanční podporu z rozpočtu Pardubického kraje, v nejbližších dnech budeme
podávat žádost a věříme, že nám vedení kraje opět vyjde vstříc.

K 30. 11. 2021 je stav na běžných účtech ve výši 13 221 283,80,- Kč. Do
konce roku ještě čekáme příjem do rozpočtu ve výši 1,1 mil. Kč. Předpoklad
hospodaření obce v roce 2021 odhaduji s přebytkem příjmů nad výdaji ve výši
6 463 964,40 Kč. S ohledem na dobu, kdy se v roce 2019 začínalo téměř s nulou,
je toto myslím důkaz správného hospodaření, pokud chcete zrealizovat projekt za
téměř 100 mil. Kč. Je to určitě dobrý základ a taková ta záplata, která se může
kdykoliv využít a dopřává nám téměř klidný spánek. To už se ale nedá říci o
výstavbě kanalizace na hlavní silnici I/17. Znovu se rozjel kolotoč vyjednávání,
žádost na ŘSD o stavební povolení, v současné době příprava podkladů pro
zahájení výběrového řízení. Pokud vše dopadne dle plánu, chtěli bychom soutěžit
tuto akci pod záštitou ŘSD. Znamenalo by to, že realizaci opravy silnice I/17 a
uložení kanalizace do této komunikace by realizoval jeden zhotovitel. Obec by
tímto krokem uspořila množství peněz v nákladech na dopravně inženýrských
opatřeních, náklady na výběrové řízení, a bezesporu velké množství času. I tak to
ale bude obnášet nezměrné úsilí, které bychom chtěli vyústit v konečnou realizaci
uložení kanalizace a koncem roku mít tak odkanalizovanou celou obec. To si
troufám říci, bude obrovský úspěch v historii obce. Vím, že nás v příštím roce
bude trápit velké množství nepříjemností s výstavbou kanalizace, znečištění
komunikací a zvýšení prašnosti v ovzduší, ale musíme se na toto připravit a obrnit
trpělivostí. Jeden rok se to dá vydržet. Doufám a přál bych si, aby nás co nejméně
potrápily poruchy na inženýrských sítích, ale i s tímto musíme počítat a být na to
připravení.
S ohledem na výstavbu kanalizace, znovu přikládám kontakty na zodpovědné
osoby:
David Staněk, hlavní stavbyvedoucí – tel.: 723 303 554
Milan Chaloupka, TDI – tel.: 602 243 112
Byl bych rád, kdybyste jakékoliv stížnosti hlásili přímo mně, nebo stačí vaše
problémy sdělit přes mail na starosta@obec-koci.cz. Nerad se dozvídám vaše
problémy a pocity přes druhé osoby, ty se bohužel takto nepřímo těžko řeší!
Můžeme tak v budoucnu předejít stejným problémům u dalších spoluobčanů,
pokud se informaci dozvím napřímo a včas!
Na čem bychom chtěli v příštím roce pracovat…
V polovině prosince byla opět podána žádost o dotaci z programu MMR na
vybudování dětského a workoutového hřiště. Věříme, že v příštím roce se budeme
těšit z výstavby moderních zábavních prvků v areálu fotbalového hřiště.
S ohledem na cenové zvýšení komodit, bude podíl obce navýšen na spoluúčast
v hodnotě 1 mil Kč. Dotace 2 mil. Kč zůstává pro příští rok stejná.

Dále bychom chtěli vyměnit zastaralé prvky dětského hřiště před
bytovkami a doplnit veřejné prostranství výsadbou zeleně.
V tuto chvíli podáváme žádost o dotaci z Programu obnovy venkova z rozpočtu
Pardubického kraje na „Rekonstrukci hřbitovní zdi a vybudování chodníků“.
Znovu navážeme na jednání s městem Chrudim ohledně osazení úsekových
radarů pro měření rychlosti vozidel na I/17.
Pokud budeme mít čas odběhnout od kanalizace, chtěli bychom se zaměřit na
přípravu projektů ve stavu projektové dokumentace na akce: rekonstrukce pivnice
na hřišti, rekonstrukce budovy obecního úřadu, výstavba multifunkčního hřiště
s umělým povrchem a osvětlením a další. Pro následující roky by mělo
zastupitelstvo připravené dokumentace v šuplíku, a v případě výhodné dotace by
mohlo projekty zrealizovat.
Odpadové hospodářství …
Na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, jsme byli
nuceni vydat obecně závaznou vyhlášku obce Kočí č. 3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství. Měli jsme na výběr zněkolika
možností, jak se vypořádat s výběrem poplatků za svoz odpadu. Naštěstí jednou
z možností bylo zachování stávajícího systému, a tak se téměř nic pro naše občany
nezmění. Cena za občana zůstává stejná jako v letošním roce včetně všech slev na
poplatníka. Zahájení svozu biopopelnic se 14-ti denním intervalem začíná poprvé
v pondělí 18. 4. 2022 a poslední svoz 28. 11. 2022. Pro jistotu přikládám tabulku
svozů jednotlivých komodit dle data. Určitě budeme usilovat o svoz
velkoobjemného a nebezpečného odpadu, a to opět ve dvou termínech na jaře a
na podzim.

Stále nás, zastupitele, ale i některé spoluobčany trápí řízení s bývalou
ředitelkou MŠ, se kterou je obec v soudním sporu. Jedná se o spor, který jsme
„zdědili“ po paní starostce. V tuto chvíli probíhají jednání o mimosoudním
vyrovnání. Další řada výslechů nás v příštím roce určitě nemine.

Tabulka svozů jednotlivých popelnic v roce 2020

Klub českých turistů…
Pro rok 2021 byly stejně jako každý rok naplánovány tyto akce: ples KČT,
dětský karneval, sedm jednodenních výletů a jeden týdenní turistický pobyt.
Začátkem roku se vzhledem ke covidové situaci v ČR nemohly konat společenské
akce, a tak jsme museli zrušit ples i karneval.
Zahájení turistické sezóny KČT ve Skutči, které se mělo konat v březnu, bylo také
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, tentokrát směrem do Rosic. Plánovaný týdenní výlet
do Strakonic jsme také neuskutečnili, protože zamluvené ubytovací zařízení
ukončilo provoz. Náš první výlet autobusem se konal až 11. září do Krkonoš.
Rosice – Chrast, 12. června
Covid pokračuje, a tak i letos padly
plánované
Dny
rekordů
v Pelhřimově. Tedy opět náhradní
program – Chrast Stará vodárna –
Rosice kostel a zvonice – slavná
zmrzlinárna v Rosicích zavřená, tak
zpět do Chrasti a závěr v zahrádce
hotelu Dvořák na náměstí.

Začínáme v Chrasti na náměstí, a pak
kráčíme po stopách prvního chrasteckého
vodovodu (1665) zámeckou zahradou ke
staré vodárně.
Vstup volný, tedy stoupáme do nejvyššího
patra, nádrž na vodu už tu dávno není, zato
jsou tu okénka, z nichž lze vyhlížet na
Chrast i okolí.
Užito výhledů a přesouváme se k Chrašickému rybníku. A od Chrašičáku dál
cyklostezkou do Rosic.

Tok Žejbra má díky letošnímu deštivému počasí trochu víc vody, než je standard,
ale naši výpravu to nijak neohrožuje.
Rosický kostel je trochu zvláštní tím,
že je poměrně rozměrný, ale nemá
věž, ale jen malou zvoničku. Teprve
docela nedávno jsme se dozvěděli, že
byl původně vybudován jako
evangelický, a evangelické kostely
podle Tolerančního patentu Josefa II.
nesměly mít věže.

Kostel známe dosti dobře zvenku, i vevnitř jsme byli
na koncertu chrudimského Slavoje, ale to bylo jen
obhlédnutí. Tentokrát domluvil Martin Slavík se
správcovou kostela, paní Čápovou komentovanou
prohlídku.
Tedy se dozvídáme
leccos, ale všechno jsem
zapomněl. Máme také
možnost vystoupit na kůr,
a prohlédnout si celý
prostor trochu jinak. I nástěnné malůvky jsou nám
blíže. Z kostela pokračujeme do zvonice. Je to
samostatný objekt. Dřevěná konstrukce, a kupodivu
se zachovaly i nějaké zvony. A že se blíží poledne,
tak nám paní Čápová i zazvonila.

Obhlédnuto, co se dalo, a kráčíme k bráně ZD
Rosice, kde je slavná a skvělá prodejna zmrzliny.
Leč prodejna je zavřená a hospoda Na křižovatce
taky, tedy návrat na cyklostezku a do Chrasti.
Stačilo, kráčíme cyklostezkou podle Žejbra zpět do
Chrasti. Akce pak slavnostně zakončena na
zahrádce hotelu Dvořák.
Jarda Jelínek
Sněžka – nejvyšší hora ČR – 11. září
S ročním zpožděním, způsobeným
drzými potvůrkami Coronaviru 19,
jsme mohli 11. září 2021 konečně
uskutečnit tento dlouho plánovaný
výlet. Autobus nás dovezl k hraničnímu
přechodu s Polskem v Horní Malé Úpě
na Pomezních Boudách. Zde jsme se
rozdělili na ty, kteří si dali za cíl pokořit
vrchol Sněžky a ty, kteří se rozhodli
využít nabídku Liběny Kopecké na
seznámení se s krásami Horní Malé
Úpy a jejího okolí.
Pomezní Boudy nás přivítaly hezkým
počasím, ale i značným počtem turistů.
Vydali jsme se tedy v proudu lidí po
červené turistické značce k Boudě
Jelenka, kde byla první možnost
občerstvení. Pokračovat k vrcholu
Sněžky lze od tohoto místa buď
klasicky po červené značce přes Svorovou horu spolu se zástupy ostatních, nebo
stejně jako autor tohoto článku a ti, kteří šli s ním, tak zvaným „traverzem“ po
zelené značce úbočím Obřího hřebene.
Předností této sice trochu delší cesty bylo, že jsme byli konečně sami a mohli se
těšit nádhernými výhledy do Lvího dolu. Oficiálně „travers“ končí až napojením
na žlutou značku z Růžové hory na Sněžku. Kdo to však zná, tak zhruba
v polovině cesty odbočí neznačenou zimní cestou vpravo a po krátkém výstupu
se ocitne na červené značce na začátku posledního stoupání k vrcholu Sněžky.
Zde již bylo značně „přelidněno“, protože tuto cestu nevyužívají pouze čeští

turisté, ale i turisté z Polska. Cesta totiž vede po státní hranici. Proti sobě proudící
davy dávaly tušit, co nás čeká na vrcholku hory ve výši 1603 m n. m. Zde se k těm,
co ho dosáhli pěšky, přidalo i nezanedbatelné množství lidí, kteří se sem dopravili
kabinkovou lanovkou z Pece pod Sněžkou a další pěšáci ještě přicházeli od bývalé
Obří Boudy. Na vrcholu si nebylo ani kde sednout, natož
vybojovat nějaké tekuté občerstvení v nejvýše položené
budově v ČR „Poštovně
Anežka“. Ta je na
vrcholu Sněžky otevřena
od r. 2009 a symbolicky
navazuje na dávno již
neexistující telegrafní
stanici, která zde byla
zřízena
v r.
1899.
Nezbylo nám tedy, než rychle se „prosadit“ u
vyhlídek do Obřího dolu, prohlédnout si
panorama Luční a Studniční hory (1556 a 1555
m n. m.), rychle vyfotit, co se dá a zahájit ne příliš
pohodový sestup po červené značce. Aby cesta
odolala takovému množství lidí, je její povrch
zpevněn rovnanými kameny, které tvoří schody, většinou tak nešťastně, že při
běžné délce kroku vycházejí stále na
jednu nohu. Co to za chvíli s touto
nohou udělá, nechávám na čtenářově
představivosti. Ještě, že při sestupu byla
na trase opět Bouda Jelenka, kde se
dalo na chvíli odpočinout. Pro poslední
úsek cesty jsme pro změnu zvolili
žlutou turistickou trasu, která je
pohodlnější. Výlet jsme pak zakončili
v některé z restaurací na Pomezních
Boudách, většina neodolala lákadlům minipivovaru Trautenberk. Druhá skupina
se vydala na Pohádkovou stezku Horní Malou Úpou. Tato naučná stezka tvoří
několik okruhů kolem Malé Úpy po krásných místech krkonošské přírody.
Nachází se na ní 10 informačních panelů, na kterých je vždy jedna z pohádek

z knihy Krkonošské pohádky. Navíc je
toto místo doplněno různými herními
prvky pro děti. Celkem je dlouhá asi 17
km, my jsme prošli pouze část.
Od informačního centra v Pomezních
Boudách jsme šli podle značek
Pohádkové stezky nejprve k budově
horské služby a dále podél řeky Černá
Voda do Eliščina údolí. Trasu jsme si
prodloužili o odbočku podél řeky Malá
Úpa, kde nás kousek před hlavní silnicí čekal krásný pohled na malý vodopád.
Není ani značen na mapě, ale stálo to za to, zhlédnout ho a vyfotit si ho. Vrátili
jsme se zpět k rozcestí, kde jsme opustili naučnou stezku a po ní jsme došli ke
známému místu Malé Úpy – U Kostela. Kromě kostela sv. Petra a Pavla se zde
nachází hřbitov, u kterého jsou trosky letadla Junkers
52, které havarovalo na konci 2. světové války na Obřím
hřebeni pod Sněžkou. Polovina trasy byla za námi, tak
jsme
zde
uvítali
možnost
občerstvení
v některé restauraci. Od
kostela je asi 3 km
okruh kolem Kraví
hory, kde se nachází
další 2 pohádková
zastavení. Odtud byl krásný výhled na Sněžku,
Pomezní Boudy a z druhé strany na Lysečinský
hřeben a Dlouhý hřeben.
Zpět jsme se vraceli částí Pohádkové stezky, která
je zároveň i Cesta bratří Čapků. Po vyšlápnutí
menšího kopečku na Rennerovy Boudy nás
čekala klidná lesní cesta, která vede na Pomezní Boudy. Díky pěknému počasí
jsme se často zastavovali a obdivovali krásy Krkonoš.
Sešli jsme se s druhou skupinou a navzájem jsme si sdělovali dojmy a prohlíželi
fotografie ještě i cestou domů.
Jirka Kraus a Líba Kopecká

Orlické hory – rozhledna Velká Deštná, 2. října
Podzimní výlet začátkem října nás zavedl do
Orlických hor. Byli jsme tam již několikrát, ale
tentokrát byla naším cílem nová rozhledna na Velké
Deštné. Tato rozhledna byla slavnostně otevřena
v roce 2019 na nejvyšším vrcholu Orlických hor.
V roce 2020 získala cenu Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR za architekturu.
Autobusem
jsme dojeli do
Luisina Údolí
a odtud jsme
se vydali cyklostezkou ke srubu, který se
nachází kousek pod rozhlednou. Výstup
nahoru zvládli skoro všichni, i přesto, že
kvůli mlze nebyl výhled do krajiny nijak
úžasný. Za pěkného počasí jsou vidět polské Stolové hory, Králický Sněžník i
Krkonoše.
Pokračovali jsme naučnou stezkou Po hřebeni Orlických hor na Masarykovu
chatu. Snad nikdo nevynechal oběd v této vyhlášené restauraci. Mlha už nebyla,
tak jsme odtud mohli vidět krásu Orlických hor a v dáli i Velkou Deštnou s
rozhlednou, kterou jsme navštívili. Někteří odjeli autobusem do Deštného
v Orlických horách, ostatní šli pěšky po sjezdovce a Šerlišským dolem. Zbyl čas
i na prohlídku tohoto turistického střediska, které je navštěvováno především
v zimě pro svůj známý lyžařský areál. Nás zaujal penzion a restaurace Kozí
chlívek – roubenka s dvorečkem se
„zvířátky“, které sem neodmyslitelně patří.
Původní majitelé tady měli opravdu chlívek a
pro ty současné oslovení tohoto stavení tak
zdomácnělo, že penzion takto pojmenovali.
Nenáročná cesta se všem líbila i díku tomu, že
si mohli vybrat trasu podle svých fyzických
možností.
Eva Martincová

Vodní nádrž Seč – 23. října
Pro poslední letošní výlet jsme si vybrali
opět blízké okolí – vodní nádrž Seč. Sraz
účastníků byl na parkovišti před hrází.
Vydali jsme se směrem k přehradě a hned na
rozcestí jsme odbočili na žlutou turistickou
značku, která nás vedla kolem vodní nádrže.
Došli jsme na již opuštěnou pláž, a protože
byla nádrž upuštěná, chodili jsme i místy,
kde v létě bývá voda. Míjeli jsme rozcestník
Kamenná obec a přešli jsme na modrou značku,
která nás dovedla k rozcestníku Na Špici. Zde
jsme se přebrodili po pár kamenech na malý
ostrůvek, který se objevil díky tomu, že bylo málo
vody. Toto místo využívají hlavně rybáři.
Pokračovali jsme po neznačené cestě kolem
židovského hřbitova až k hostinci Pod Drnem.
Počasí bylo pěkné, typicky podzimní, tedy občas
chladné. Byli jsme rádi, že v hostinci tento den končili sezónu a mohli jsme si dát
něco dobrého na zahřátí. Po odpočinku jsme šli dále po červené značce kolem
chatové oblasti Březinky až k rekreačnímu areálu Na Pilce. Zde je konečně místo,
kde můžeme přejít na druhou stranu řeky. Dřevěná lávka je sice chatrná a vratká,
ale všichni to bez problému zvládli.
Náročnější část trasy byla teprve před námi - Vlastivědná stezka krajem
Chrudimky. Stále jsme stoupali do chatové oblasti
Ústupky. Bohužel místo procházky lesem nás
převážně čekala cesta vykácenými stromy. I tuto
malebnou krajinu zasáhla kůrovcová kalamita.
Vystoupali jsme ke zřícenině středověkého hradu
Oheb, který je naštěstí ještě obklopen lesy. Vraceli
jsme se po modré značce dolů na silnici a po
přehradní hrázi zpět na parkoviště.

Tato nedaleká lokalita našeho kraje je
všem známa hlavně v létě, kdy ji
využíváme k rekreaci a ke koupání.
Díky této procházce jsme se
přesvědčili, že i podzim, kdy příroda
hraje všemi barvami, je tady
nádherný.
Jirka Bakeš

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 únoru 2022 bude vyvěšen plán akcí celého roku. V současné době 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
XXIII. Ples turistů – 12. února 2022 od 20:00
Hraje skupina Béčoband Pardubice
Vstupenky budou v předprodeji v lednu 2022.

Pozvánka na karneval
Koná se v restauraci Bartoni 13. března 2022 od 14:00

Kronika…
Ve zkratce bych chtěla informovat o zápisech v kronice obce Kočí. Kroniku
jsem začala dopisovat zpětně v roce 2020. Poslední zápis v pěkně a přehledně
vedené kronice byl paní Mrázkovou zapsán v roce 2012. Snažím se sbírat
materiály a zatím dopisuji rok 2017. Současně si připravuji podklady z
přítomnosti pro další zápisy v kronice. Touto cestou bych chtěla poděkovat panu
Václavu Mlíkovi, který mi pomáhá sehnat poměrně dost velké množství podkladů
pro dopsání kroniky. Poděkování za pomoc patří i členům zastupitelstva obce.
Ivana Kacafírková, kronikářka

Činnost Sboru dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany
obce Kočí v roce 2021…
Sbor dobrovolných hasičů (sbor) byl v obci Kočí založen v roce 1893.
Letos tak oslavil již 128. výročí nepřetržité existence. Aktuálně má 30 členek a
členů. Letošní rok činnost sboru (stejně jako téměř vše a téměř všude) zasáhlo
šíření viru COVID-19, resp. opatření vyhlášené kvůli pandemii. Nemohla se tedy
konat výroční valná hromada sboru ani výroční valná hromada okrsku. Nekonalo
se, stejně jako minulý rok, základní (okrskové) kolo soutěže v požárním sportu,
které jsme měli pořád. Odloženo je tedy na rok 2022. Cvičení bylo přeloženo na
podzim, ale se stoupajícím počtem nakažených bylo také zrušeno.

A tak jedinou společnou
akcí sboru byla údržba
rybníčku u kostela, kterou jsme
provedli 19. – 20. 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. I
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. Plánované vybavení jednotky dopravním automobilem bylo
bohužel zmařeno tím, že v Pardubickém kraji letos byly dotační tituly zaměřeny
výlučně na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic. Pořizovací cena
dopravního automobilu se v podstatě nedá stlačit pod milion korun a bez využití
dotací je pro naši obec příliš vysoká.
Jediným evidovaným zásahem jednotky byla letos technická pomoc – pomoci
obci s distribucí dezinfekce.

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 2022, pozitivní náladu a
negativní testy.
Ing. Pavel Vítek – starosta SDH

Jak se žilo v roce 2021 u nás v Kočí???
Naší tradiční plesovou sezonu vymazal covid a museli jsme upustit od
našeho tanečního veselí a dobré nálady. Ale my si počkáme a vše si vynahradíme!
Díky přírodě a tolik očekávaných sněhových nadílek v posledních letech
přece jenom trochu nachumelilo. Mohla tedy proběhnout soutěž o
„Nejoriginálnějšího kočského sněhuláka“ pro malé i velké. Každý si mohl svého
sněhuláka postavit na vlastní zahradě, počkat na jeho fotografické
zdokumentování a těšit se na vyhodnocení na facebooku. Hezky jsme se všichni
pobavili, vždyť sněhuláků bylo víc jak třicet!

Následovala akce ve dnech 25. - 28. 3. 21 s názvem „Uklidíme Kočí a
okolí“. Na tomto dobrovolném úklidu se sešlo mnoho našich spoluobčanů a po
jejím ukončení jsme všichni museli „slyšet“, jak si naše obec oddechla. Příště
prosíme méně odpadu, ale více legrace, už se těšíme.
Na Velikonoce jsme vyhlásili soutěž tzv. na dálku s názvem „Symbol
Velikonoc“. Velká účast nás potěšila.
Tradiční termín pálení čarodějnic pro velké i malé musel být posunut
z konce dubna na 28. 5. 21. Všichni si tradiční zábavu užili.

28. srpna byla uspořádaná posvícenská zábava, tradičně s účastí hudební
skupiny Legend Rock. Všichni jsme se dobře bavili, zatančili si a popovídali.
Drakiáda – také letos proběhlo tradiční klání draků a dračic (a těch tam
bylo). Zajímavé a pro mnoho dětí i poučné, kdy si s rodiči zhotovovali dračí
potvory a úspěšně s nimi soutěžili. Příště přijdeme zase ……

Spolek KOKOS uspořádal opět pro naše nejmenší „Dětské hravé
odpoledne“. Jako vždy si děti užily a vůbec se jim nechtělo domů. To odpoledne
se jim zdálo nějak krátké s tím, že se budou těšit i na další.
A přišel 28. listopad a s ním tradiční „Rozsvícení vánočního stromu“. Co
jsme si nepřáli, to se stalo. Opět se probudil náš známý covid a vyžádal si určitá
hygienická opatření pro celé Česko. Dobré bylo, že k vánočnímu stromu přišli
neúnavní čerti Krampusáci, zájemci mohli navštívit náš krásný kostelík a společně
se bavit po celé odpoledne. Ale přece to mělo jednu nepříjemnost, celostátně byl
vydán zákaz prodeje alkoholických nápojů, a proto jsme nemohli uskutečnit
tradiční nabídku připraveného svařáku.
Nevíme, proč toto nařízení platilo i u nás, a nebyla nám udělena „výjimka“, když
my přece v Kočí pít umíme!! Ani tato „přednost“ nebyla respektována. Ale i
přesto budeme na tuto akci rádi vzpomínat.
Hůře letos dopadli naši milí senioři. Předvánoční posezení muselo být
zrušeno a mnohým to jistě přineslo smutek v duši. Ale nic, alespoň se mohou těšit
na nový termín.
A na co se můžete společně těšit v příštím roce?
Jistě brzy dojde k uskutečnění nového termínu pro naše seniory a bude vše
napraveno, opět si uklidíme v celé obci včetně okolí, připravíme i další drakiádu,
strašidelnou stezku, rozsvícení vánočního stromu už se svařákem a další akce.
Možná bude i překvapení …..
Nesmíme ale zapomenout, a velké poděkování patří všem, kdo se podílejí
na obohacení kulturního a společenského dění v naší obci. To vše platí i pro naše
spolky, kdy byl dominantní KOKOS a s láskou budeme i vzpomínat na naši MŠ
Kočička.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ A VE ZDRAVÍ PROŽITÝ ROK 2022
Roman Pavlas
předseda kulturního výboru

Z fotbalového trávníku…
Jak začal minulý rok, tak i letošní byl zejména z pohledu kopané úplně
stejný, jako v minulém roce. Byl vyhlášen nouzový stav a s ním přišel i zákaz
veškeré sportovní činnosti v celé naší republice. Díky těmto okolnostem jsme
nemohli dohrát jarní část sezóny 2020/2021 a celý ročník byl anulován. V letních
měsících se situace vylepšila a my jsme mohli zahájit další sezónu. Nový ročník
Okresního přeboru 2020/2021 jsme začali v podzimní části s jednou posilou. Tou
se stal hráč Radim Lamberský, který přišel z týmu Mnětic. Před sezónním cílem
bylo se pohybovat v horních patrech tabulky, a zejména sebe a naše fanoušky
především naší hrou bavit. To se nám vůbec po celý podzim nedařilo a
v některých utkáních jsme měli velké problémy vůbec nastoupit.
I když za celý podzim nastoupilo 23 různých hráčů, tak do všech utkání
nastoupili pouze 4 hráči (Blažek M., Bukač F., Dvořáček Mi. a Lamberský R.).
Nejvíc odehraných minut zaznamenal Dvořáček Michal s odehranými 1125
minutami z 1170 minut. Nejlepším střelcem se stal Bukač Filip, který ještě stihl
v několika zápasech nastoupit i v roli brankáře. Zejména ve venkovních utkáních
jsme posbírali ze 7 utkání pouze 5 bodů a celkový počet 11 bodů za 13 utkání
stačil pouze na předposlední místo. Příští rok tedy budeme po 7 letech v okresním
přeboru poprvé bojovat o udržení v této soutěži.
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Rváčov
Dřenice A
Chrast
Krouna
Heřmanův Městec B
Ronov
Miřetice A
Křižanovice
Tuněchody
Načešice
Chroustovice
Holetín
Kočí
Svídnice

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
12
9
8
5
6
6
6
6
5
4
4
4
2
1

0
0
0
0
6
3
1
1
0
2
2
2
1
5
3

1
4
5
2
4
6
6
7
6
7
7
8
6
9

Skóre Body
67:22 36
49:33 27
30:24 24
26:19 21
33:31 21
23:23 19
30:35 19
40:41 18
34:35 17
28:34 14
19:32 14
27:34 13
18:25 11
19:55 6

Za tým SK Kočí bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří za námi
neváhali jet na vlastní náklady i k dále vzdáleným soupeřům. Další poděkování
patří našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli provozovat naší fotbalovou
činnost. Hlavní sponzor je obec Kočí, který zajišťuje téměř celý náš rozpočet.
Dalšími neméně důležitými sponzory jsou OsevaAgri a.s. Kočí, RCprofi.cz,
Alukov a.s. a hotel Renospond. Rád bych jménem všech našich členů popřál
občanům do nového roku zejména hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
Michal Blažek
člen týmu a sekretář klubu SK Kočí

Jak si žijeme v Kočičce…
V kalendářním roce 2021
byla a je školka plně kapacitně
obsazena. Z tohoto důvodu bylo
znovu zažádáno o schválení
školního asistenta z peněz EU.
Našim
požadavkům
bylo
vyhověno. Naše školka je
rodinného typu a snažíme se o
to, aby dětem byla věnována
maximální péče po všech
stránkách. Myslím si, že se nám
to daří a rodiče i děti jsou
spokojeni.
Bohužel i kalendářní rok 2021 byl poznamenán covidovou dobou a
z vládního nařízení byla škola na jaře uzavřena na jeden měsíc. Předškolní děti
byly v té době vzdělávány distančně. Bylo to pro nás nelehké období, zvláště po
otevření provozu, kdy jsme museli děti testovat, což bylo organizačně i časově
náročné. Díky spolupráci rodičů a našich šikovných dětí jsme i toto zvládli bez
komplikací. Tento rok byl opět kvůli Covidu-19 netradiční, jelikož jsme se

nemohli vídat, jak bychom si přáli a museli jsme zrušit mnoho naplánovaných
akcí. Přesto akcí, které v MŠ proběhly, nebylo málo.

V únoru
tradičně
nechyběl karneval a v březnu,
kdy byla naše školka uzavřena
z důvodu pandemie, se náš
kolektiv zapojil do akce
„Pečeme pro zdravotníky“.
Vyjádřil tím poděkování
zdravotnickému
personálu
průvodním dopisem, obrázky
dětí, drobnými dárečky a
upečením zákusků a pečiva.
V dubnu děti hledaly poklad
od Velikonočního zajíčka a pobavily se při Čarodějnických zkouškách. Měsíc
květen potěšil hlavně maminky, kdy pro ně děti připravily jarní pásmo k jejich
svátku, a video bylo zasláno přes soc. sítě.

Měsíc červen již byl
z hlediska
pandemie
pro
všechny veselejší. K MDD
měly děti připraven výlet na
zvířecí farmu a též Hledání
pokladu detektorem kovů. V
tomto měsíci též předškolní děti
přispěly
svým
kulturním
vystoupením
na
Vítání
občánků.
Rozloučení
se
školním rokem a se školáky
v country
stylu
proběhlo
koncem měsíce na sále v Bartoni a sklidilo veliký úspěch. V tomto měsíci jsme
ještě stihli besedu s Policií ČR.
Podzimní měsíce letošního školního roku byly sice poznamenány pandemií,
přesto většina naplánovaných akcí se mohla uskutečnit. Děti navštívily zámek
Choltice, byly obohaceny vzdělávacími programy a v listopadu si užily
Halloweenskou stezku. V tomto měsíci též vystupovaly při Rozsvícení vánočního
stromu v Topoli a v Kočí a svým vystoupením přispěly i na Vánočním jarmarku
v Topoli. Pokud pandemická situace dovolí, čekají na nás ještě další akce.

Těší nás spolupráce rodičů a školky, kdy se rodiče zapojují do školních
aktivit, jako např. tvořením Podzimníčků, darováním školních pomůcek,
stěhováním po malování a sběrem papíru.

Touto cestou bych moc ráda poděkovala obci Kočí - zřizovateli,
sponzorům, rodičům, ale i ostatním lidem z obce, kteří na nás nezapomínají se
sběrem papíru.

Za celý kolektiv MŠ přeji všem především pevné zdraví a krásné vánoční
svátky.
Dana Smekalová, ředitelka MŠ

Hasičské muzeum…
Vážení spoluobčané,
již šestým rokem provozujeme v naší obci Hasičské muzeum Kočí. Stejně jako v
loňském roce, byl i ten letošní rok náročný. I tak se nám podařilo rozšířit naši
muzejní sbírku o několik exponátů. Tím nejcennějším je dopravní automobil
Zastava 620B, jediný svého druhu v České republice. Jeho renovaci teď věnujeme
nejvíce času a získaných financí. V červnu jsme již podruhé pořádali Muzejní noc,
velmi úspěšnou akci, které se zúčastnila celá řada místních i přespolních. V
příštím roce akci plánujeme na pátek 3. června 2022. Děkujeme za podporu našim
sponzorům, mimo jiné naší obci, díky kterým jsme schopni dát starým autům
novou tvář. V neposlední řadě děkujeme Vám všem za přízeň!
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

Novinky z fary…
Milí čtenáři,
rád jsem přijal možnost přispět pár řádky do Vašeho obecního zpravodaje. Od
srpna tohoto roku jsem farářem v Chrudimi, odkud je spravován i Váš kostel sv.
Bartoloměje. Jak jistě víte, kostel postupně prochází rozsáhlejší opravou, jejíž
další část započala v tomto roce, kdy byl kostel zařazen do Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury. Z tohoto programu čerpáme
hlavní dotace na jeho opravu, přispívá také Pardubický kraj, obec Kočí a
římskokatolická farnost. Letošní práce zahrnovaly obnovu nátěru, výměnu
šindelové krytiny na jižní straně lodi kostela a mostu, nátěr věže a bočního
bednění mostu a restaurování pilířů mostu. Celkový náklad činil 869 909 Kč,
z programu PZAD bylo poskytnuto 700 000 Kč, z Pardubického kraje 50 000 Kč,
z obce Kočí 30 000 Kč a farnost se podílela částkou 89 909 Kč. V příštím roce
chceme v pracích dále pokračovat nákladem 1,7 mil. Kč. Děkuji vedení obci, že
na tento účel ze svého rozpočtu pravidelně přispívá.
Kostel svatého Bartoloměje je opravdu krásný, a to nejen zvenku svým
zvláštním vstupem po dřevěném mostku, který je z nejstarších v naší zemi, ale i
uvnitř jedinečnými malbami na stropě nebo nedávno restaurovanými freskami na
stěnách lodi. Těší mě, že ve spolupráci s obcí je možná prohlídka kostela
s výkladem, která je hojně využívána turisty zejména v letním období.
Rád bych Vás pozval na bohoslužby, které se zde slouží v sobotní podvečer
zpravidla před 2. nedělí v měsíci. V roce 2022 to bude: 8. 1., 12. 2., 12. 3., 9. 4.,
7. 5., 4. 6.,9. 7., 27. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11., 10. 12., v zimním období v 17 hodin,
v letním čase v 18 hodin. Slavnostní bohoslužba 27. srpna, která je nejbližší
svátku sv. Bartoloměje - patrona kostela, bude tradičně doplněna koncertem.
Těším se, že se s některými z Vás setkám na bohoslužbách. Rád také navštívím
Vaše nemocné, doma nebo i v pečovatelských zařízeních. Pokud chcete, můžete
mě kontaktovat na čísle 604 911 341. https://www.farnost-chrudim.cz/index
P. Jan Šlégr
farář

Ježíšek přežil 20. století, přežije i to 21.???
Myslíte si, že dětem naděloval vždycky Ježíšek? Ani náhodou! Před
Ježíškem nosil dárky svatý Mikuláš. Ten se však nelíbil německým reformistům
a místo něho začali prosazovat Ježíška, který následně jako obdarovatel vstoupil
i do 20. století. K duchovní stránce Vánoc se za první republiky do popředí dostala
i komerční stránka svátků. Reklamní slogany v časopisech i novinách
podněcovaly rodiče k nákupům moderních dárků. A co frčelo? Sáňky rohačky a
elektrické domácí spotřebiče. Než Ježíška stihla pohltit nastupující komerce, byl
vážně ohrožen třetí říší a národním socialismem. Nacistům vadilo jakékoliv
náboženství a zkoušeli Jezulátko vystrnadit různými formami oficiálních oslav,
ale Ježíšek se odmítl vzdát a přežil v kruhu rodin. Po skončení druhé světové války
se Ježíšek obdarovatel nestačil ani pořádně nadechnout a už se znelíbil. Nehodil
se zase pro změnu komunistům. V padesátých letech 20. století se Ježíšek doslova
ocitl na černé listině. Rychle pryč se vším, co souviselo s náboženstvím, tedy i
Ježíšek musel být postaven mimo službu. Děti se ve školách dozvěděly, že na
Ježíška může věřit jen hlupák. K nejmenším v rozhlase dokonce promluvil sám
prezident Antonín Zápotocký, aby jim vysvětlil, že Ježíšek vyrostl a zestárl,
narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Jenže ouha, řada dětí propuká v
pláč a odmítá svého Ježíška i přes veškerou propagandu vyměnit za dědka v
beranici. Duch Vánoc ovšem dostal pořádně na frak, ze Štědrého dne se stal den
pracovní, vánoční koledy se v rozhlase hrály bez textu, a to pouze třicet minut na
Štědrý den. Ovšem zázračný Ježíšek lítý boj s dědou Mrázem vyhrál, z rodin
nezmizel a v tichosti nosil dárky dětem celé období socialismu. I bez propagace
si udržel ony potřebné nadpozemské schopnosti, přemisťoval se v čase i prostoru,
do domácností létal komíny, balkony, v případě potřeby procházel zdí a naděloval
panenky, autíčka „na hadičku“, knížky, mončičáky, první digitální hry,
kalkulačky, a především pocity štěstí a sounáležitosti. Po sametové revoluci se
Ježíšek stal konečně opět svobodným a dostupným, postupně ožil i duch Vánoc.
Bláhově jsme se domnívali, že našeho Ježíška – superhrdinu nemůže nic ohrozit,
když se na něho začal tlačit Santa Claus a podoba našich Vánoce začala být
ohrožována západními vzory. Dokonce panovala obava, že Ježíšek za dvacet
třicet let zmizí z české kultury a bude nahrazen jinými pohádkovými bytostmi,
proto byla v roce 2006 vyhlášena soutěž Česko kreslí Ježíška. Lidé bez ohledu na
věk posílali výtvarný návrh své představy o podobě Ježíška. Pochopitelně,
nejčastěji to byly děti. Vítězný obrázek zachycuje Ježíška jako blonďatého
chlapečka s andělskými rysy. Jak hodně se podobá tomu z betlémského příběhu,
musí posoudit každý sám. Nicméně všudypřítomný Santa Claus s jasnou vizáží
nám každoročně přináší neuvěřitelný náklad komerce, která pomalu ale jistě
vytlačuje vše, co jí stojí v cestě. Z nekrásnějších svátků pro děti, se velmi často

stává období stresu plné reklam. A my mu více či méně podléháme, nebo mu
bolestivě vzdorujeme. Tak či tak, je to námaha, která z nás vysává tolik energie,
až se nabízí otázka, zda Ježíšek, který sice disponuje nadpřirozenými, ale ne jasně
definovanými schopnostmi, může tento tlak ustát. A na tuto otázku si musí
odpovědět každý z nás. Jak hodně prostoru komu a čemu dáme. Jestli Ježíšek
obdarovatel přežije v nás, v našich dětech a v jaké podobě, je už na každém z nás.
Věřím, že tradiční pojetí Vánoc je ve většině rodin pevně zakotveno a zůstane tak
zachováno i příštím generacím, …
Se souhlasem Mgr. Lucie Vohradníkové
Ing. Iveta Mrázková
Ani v letošním roce nebyla epidemická situace příznivá, a tak byl
plánovaný Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje zrušen. Doufáme, že se už
dočkáme klidných časů a opět se budeme moci setkat v našem malebném
kostelíku za Vaší velké účasti, jako tomu bylo před dvěma roky. Přeji Vám,
občanům naší obce, aby se Vaším domovem linula vůně vánočního cukroví, aby
pohoda, klid a láska zaplnily Vaše srdce a v novém roce abychom byli všichni
zdraví a usměvaví….

Myslivost - Myslivecký spolek Kočí-Topol…
Historie a první začátky lovectví a myslivosti lze sledovat již od starší doby
kamenné, kde patřil lov k jednomu z hlavních zdrojů obživy člověka. Až v
dobách feudalismu, kdy se do čela společnosti dostal panovník, který, kromě
jiných výsad, získal s vlastnictvím veškeré půdy také výhradní právo k lovu. První
zákon týkající se myslivosti spadá do poloviny 10. století, kdy kníže Boleslav
I. stanovil tzv. vysokou honbu, tedy právo lovu bylo doménou pouze panovníka.
Dalším významným letopočtem byl rok 1573, kdy český sněm vydal nařízení,
které pojednávalo o ochraně zvěře a tím také stanovovalo podmínky jejího lovu.
Za první Československé republiky vznikla v roce 1923 Československá
myslivecká jednota (ČSMJ), která slučovala řadu tehdejších českých
mysliveckých a loveckých spolků. Od založení ČSMJ uplyne zanedlouho 100 let,
během těchto 100 let se Československá myslivecká jednota vyvíjela až do dnešní
podoby. Dnes se tato organizace jmenuje Českomoravská myslivecká jednota a
má více než 55 000 členů.
Historie lovectví a myslivosti na Chrudimsku se také traduje již z dob
feudalismu, okresní myslivecký spolek Chrudim, jako pobočný spolek
Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., navazuje svou činností na zdejší

bohatou tradici myslivosti a mezi jeho hlavní poslání patří sdružování myslivců
zdejšího regionu z několika desítek mysliveckých spolků. OMS Chrudim působí
v krajině svým charakterem velice rozmanité, s dosti rozdílnou nadmořskou
výškou a mírou zalesnění, což se znatelně projevuje úživností a mírou zastoupení
jednotlivých druhů zvěře v honitbách.
Východně od města Chrudim se nachází honitba Kočí-Topol s rozlohou
1678 ha. Honitba Kočí-Topol je obhospodařována myslivci z mysliveckého
spolku Kočí-Topol se sídlem v Kočí. Historie myslivosti v obci Kočí a okolních
obcích se traduje již od poválečného období, kdy začala zaznamenávat další
vývoj. Později v 70. letech minulého století zde byla zakládána místní myslivecká
sdružení, která sdružovala místní myslivce. Za dobu posledních 50 let se tato
sdružení různě vyvíjela a sdružovala, docházelo ke změnám hranic jednotlivých
honiteb a měnily se počty členů jednotlivých sdružení.
Myslivecký spolek Kočí-Topol má aktuálně 16 členů. Hlavní náplní práce
myslivců je péče o zvěř, přikrmování zvěře, budování napajedel, výsadba
stromků, ochrana přírody a plánovaný odlov zvěře. Mezi nejvíce zastoupené
druhy zvěře v honitbě paří zvěř zaječí a srnčí, v podstatně nižších počtech se zde
můžeme setkat s bažantem, koroptví či křepelkou a v letní sezóně výjimečně se
zvěří černou – prase divoké. Celoročně poté s liškou, kunou a různými druhy
ptactva.
MS Kočí-Topol provozuje v obci Kočí brokovou střelnici na asfaltové terče
a každoročně pořádá, již několik roků, veřejné závody a okresní přebory
v brokovém parkuru na této střelnici. Závody v brokovém parkuru se těší velké
oblibě mezi myslivci i veřejností, každoroční účast je v desítkách střelců z celé
republiky. Hlavní závod letošní sezóny byl pořádán v měsíci srpnu, velkým
potěšením pro nás byla výhra člena našeho spolku Tomáše Brunclíka.
Další aktivitou s tradicí již více než 20 let, je myslivecký ples – Poslední leč ve
víceúčelovém sále v Úhřeticích. I tato aktivita se těší velké obliby mezi myslivci
a veřejností a každoročně se těšíme z účasti více než 150 ti hostů.
Mgr. David Souček
předseda MS Kočí-Topol

Z matriky k 30.11.2021
Opustili nás…
Stanislava Žylová 14.2.2021
Miroslav Raul
3.3.2021
Přivítejme…
Bakešová Nikola
Bydžovský Matyas
Haller Emma
Horák Adam
Koudelka Tomáš
Mániková Lucie
Mazuch Ondřej
Životní jubilea v roce 2021 oslavili…
70 let
Ďuriš Štefan
Ďurišová Anna
Kudrnka Ladislav
Lavičková Marie
Lopourová Marie
Paulusová Marie
Žyla Josef
75 let
Pochobradská Stanislava
Pochobradský Jiří
80 let
Haaseová Markéta
Spilko Josef
Šnejdr Zdeněk
Zitková Ludmila
85 let
Záleský Václav
90 let
Květoslava Dušková
95 let
Petr Stoček

Obolecký Adam
Pospíšil Jiří
Prexl Jakub
Ratman Matyáš
Vorlíčková Anna
Zavřel Daniel

Kočský komediální spolek KOKOS, z.s.
Vážení a milí spoluobčané naší malebné vísky Kočí,
Když jsem přemýšlel jak pojmout článek, o který jsem byl požádán do zpravodaje,
přiznám se, zprvu jsem vůbec netušil co napsat. Virus, který zachvátil naší dobu,
bohužel nepřál společenským či kulturním akcím a bylo obtížné připravit pro Vás
a hlavně pro naše nejmenší jakoukoliv zábavu spojenou s hrou, kulturou nebo
snad komedií spojenou s divadlem.
S potěšením však mohu říci, že akce pod názvem „Dětské hravé
odpoledne“, která se odehrála v říjnu letošního roku, všem zúčastněným
účinkujícím svojí účastí pozitivně vyrazila dech. Já osobně jsem byl velmi mile
překvapen, kolik z Vás si našlo cestu a zavítalo mezi nás.
Jsem rovněž přesvědčen, že spousta z Vás zcela jistě zaregistrovala
internetové stránky Kokoskoci.eu, díky nim jste měli možnost zúčastnit se stále
ještě probíhající interaktivní hry pod smělým názvem „Honba za pokladem“, která
je realizována v rámci katastru naší obce.
Dovolte, abych využil situace a poděkoval alespoň touto formou jmenovitě
Janu Ratmanovi, Luďku Štěpánkovi, Lence Svobodové, Věře Kuzmové a dalším,
právě díky nim si lámete vy, a hlavně samozřejmě vaše děti, hlavičky nad rébusy
a jednotlivými úkoly, jež jsou obsahem již výše uvedených interaktivních her.
Společně doufáme a věříme, že chystaný pohádkový les, který je prozatím
plánován na 18. 6. 2022 se i navzdory vládním opatřením uskuteční a my i vy si
tuto překrásnou kratochvíli po delší odmlce pořádně užijeme se vším všudy, co
k ní patří.
Dovolte, abych poděkoval nejen všem, co spolek podporují, účinkujícím,
také sponzorům, ale velkou měrou náš spolek v ještě probíhajícím roce svým
sponzorským darem podpořila obec, z čehož lze usuzovat nebývalý zájem, který
jak doufáme, bude i nadále trvat.

V tuto chvíli nezbývá už nic jiného než nám a hlavně Vám popřát pevné
zdraví, bohatého ježíška, a do toho blížícího se Nového roku ať se sny, které Vás
věřím příjemně trápí, každou noc – vyplní.

S přáním klidného prožití vánočních svátků…
za tým KOKOS
Petr Moučka
Předseda hnutí

Otevírací doba obchodu o vánočních svátcích a přelomu roku..
23.12. – Čtvrtek 6:30 – 19:00
24.12. – Pátek

6:30 – 14:00

25.12. – Sobota

ZAVŘENO

26.12. – Neděle

8:00 – 19:00

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

6:30 – 19:00

29.12. – Středa

6:30 – 19:00

30.12. – Čtvrtek 6:30 – 19:00
31.12. – Pátek
1.1 – Sobota

6:30 – 20:00
ZAVŘENO

2.1. – Neděle

8:00 – 19:00

3.1. – Pondělí

6:30 – 19:00

PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

ČEZ ONLINE…
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

Zaregistrujte se na stránce www.cezdistribuce.cz/sluzba
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