K O JI C K É
NOVINY
ročník 2020, číslo první a zároveň poslední
Vážení kojičtí spoluobčané,
rok 2020 bude za pár chvil minulostí. Byl to rok,
který se zapíše do paměti každého z nás.
Pandemie koronaviru významně ovlivnila naše
životy. Jen málokdo na uplynulý rok bude
vzpomínat v dobrém. Ale tak jako i po té nejdelší
noci přijde zase nové ráno, tak jako nalezneme
světlo na konci každého tunelu, věříme, že se svět
opět vrátí k normálu a my z této nelehké doby
vyjdeme posílenější, vzdělanější, samostatnější,
s uvědoměním si skutečných životních hodnot.
Čeká nás nový rok, 2021. Začíná jedničkou,
která by mohla symbolizovat nový začátek.
Přejeme vám všem, aby rok 2021 byl rokem
šťastným a především, aby vám sloužilo pevné
zdraví. Věříme, že po zavedeném pravidlu 3R
(ruce, roušky, rozestupy) přijde v roce 2021 ke
kormidlu jedno velké R. A sice ROZUM! Zdravý
rozum, který v rovině individuální přinese
zodpovědný přístup každého z nás a v rovině
mocných realizaci takových opatření, která
nebudou zákazová, ale motivační a smysluplná.
Ať je tedy rok 2021 pro nás rokem s velkým R.

Z práce obecního zastupitelstva
Do roku 2020 jsme vstoupili se schváleným rozpočtem ve
výši 7,259 mil. Kč a vizí pokračovat v rozvoji obce především
v záležitostech zlepšení odpadového hospodářství, zahájení
rekonstrukce budovy obecního úřadu a oprav vybraných
zpevněných ploch. Ačkoliv i práci zastupitelstva ovlivnila
covidová pandemie, většinu akcí z plánu se podařilo
zrealizovat. První zasedání zastupitelstva, plánované na
březen, muselo být v souladu s usnesením vlády zrušeno.
Aby se rozvoj obce nezastavil, bylo starostou obce na 2.4.
2020 svoláno jednání obecního zastupitelstva s využitím
prostředků komunikace na dálku, kdy veřejnost byla
z jednání vyloučena a mohla se následně vyjádřit
k pořízenému zápisu. Program obsahoval odsouhlasení
smluv s dodavateli a poskytovali dotací na hlavní rozvojové
akce. Ačkoliv korona ovlivnila pracovní životy většiny
obyvatel České republiky, stavební firmy fungovaly a fungují
naštěstí po celou dobu pandemie bez omezení (zedníci
pracovat na home office jaksi nemohou
). Poptávka po
stavebním pracích je vysoká, a tak ceny za prováděné
opravy každoročně stoupají. Další jednání zastupitelstva již
proběhla ve standardním režimu, ale za minimálního zájmu
našich spoluobčanů. A co všechno se v roce 2020 v naší
obci proměnilo, zrekonstruovalo, opravilo?
Oprava knihovny a tělocvičny
Nová elektřina, nové osvětlení, nové podlahy, zářící
výmalba zdobí tělocvičnu a knihovnu již od jarních měsíců.
Vzhledem
k pandemii
zatím
mohlo
dojít
pouze
k omezenému užívání těchto prostor. Knihovna je zapojena
do sdíleného knižního fondu Krajské knihovny v Pardubicích.

Až si přečtete knížky z vánoční nadílky a situace umožní opět
otevřít, zajděte se podívat a vybrat si něco z klasiky či aktuální
tvorby.
Rekonstrukce chodníku podél silnice II/322 Kojice
Finančně náročná akce (2 123 tis. Kč) byla realizovaná za
podpory Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85%
uznatelných nákladů. Výběrové řízení určilo za zhotovitele
společnost KARU INVESTMENT Pardubice. S firmou jme neměli
žádné zkušenosti, oprava trvala několik měsíců a všichni jsme si
oddychli, když byla konečně v prosinci dokončena.
Rekonstrukce chodníku MŠ Kojice
Zpevněné plochy kolem budovy mateřské školy volaly po
opravě již řadu let. Bylo provedeno odstranění asfaltu, betonu,
obrubníků a dlažby, zhutnění ploch a následné položení nových
povrchů. Stavbu zrealizovala firma BAUSET a náklady činily 599
tis. Kč. Částkou 80 tis. Kč přispěl Pardubický kraj. Na nový
asfaltový kabát bylo posléze pro radost i výuku namalováno
dětské dopravní hřiště.
Rekonstrukce střech na veřejných budovách v obci (budova
úřadu, čp. 53 a budova technického zázemí, čp. 167)
Když chce člověk zrekonstruovat dům, začíná od střechy.
Budova obecního úřadu v důsledku jiných priorit v obci na svoji
zásadní změnu teprve čeká. Střecha, jejíž stav již bylo možné
označit jako nevyhovující, přišla proto na řadu v rámci celkové
rekonstrukce obecního domu jako první. V rámci obnovy byla
provedena pokládka nové střešní krytiny, difusní fólie,
pokrývačské a klempířské práce, zednické práce a ustavení
hromosvodu. Na opravu jsme žádali dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR) v roce 2019, ale vzhledem k velkému počtu

žádostí nebyla přidělena. V roce 2020 se na MMR změnila
dotační politika v souvislosti s dopady pandemie na daňové
příjmy obcí. A naše obec tak kromě příslibu dotace na
střechu budovy obecního úřadu mohla k žádosti doplnit i
opravu střechy na budově bývalé prádelny. Výběrové řízení
na obě střechy vyhrála firma rbe Koláčný s.r.o. Náklady se
vyšplhaly na 1 807 tis. Kč, z toho 1 011 budě pokryto
dotačními prostředky.
Zlepšení nakládání s odpady v obci Kojice
V rámci Operačního programu životního prostředí byla
obci přiznána dotace ve výši 576 tis. Kč na záležitosti
vedoucí ke zlepšení odpadového hospodářství. S využitím
dotačních prostředků se podařilo rekonstruovat stávající
místa na separovaný odpad a vybudovat místa nová. Akce
zahrnovala dvě části – stavební a dodávku kontejnerů
v celkové hodnotě 987 tis. Kč. Na obě části byl proveden
výběr dodavatele a zajištění proběhlo bez větších problémů.
Vybudování sběrných hnízd s betonovým ohraničením se
některým spoluobčanům nelíbilo, přestože se jedná běžně
zaváděný standard. A tak se v obecní poště objevil i urážlivý
anonym, který zastupitele označil za blbce a inženýry v
zastupitelstvu za chrliče blbých nápadů. K tomu snad jen
dodatek, že do obecní kroniky je to zajímavý kus papíru. Ale
jako zastupitelka a inženýrka vyzývám nespokojence
k přímé komunikaci s námi.
Rekonstrukce mostku přes Maršavu
Nezbytnost rekonstrukce mostku přes Maršavu vyvolala
červnová velká voda, která strhla původní přemostění.

Ačkoliv se na první pohled mohlo zdát, že stavbu je možné
provést rychle, jednoduše a za pár korun, realita byla jiná.
Oslovené firmy zakázku odmítaly, když viděly, co voda způsobila
a obávaly se dodržení záruk, které jsou při stavebních pracích
požadovány. V režimu řešení havarijního stavu byla nakonec
zakázka přidělena firmě SSAŽ s.r.o. Praha a náklady dosáhly 1
mil. Kč. Na likvidaci škod na majetku obce způsobené živelnou
pohromou v červnu 2020 byl obci poskytnut Pardubickým krajem
dar ve výši 100 tis. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo
v prosinci dotační titul na obnovu obecního majetku poškozeného
živelnými pohromami v roce 2020. Zažádáme zpětně o dotaci na
tuto akci a věříme v získání 70% vynaložených prostředků zpět
do obecního rozpočtu.
Na obec naší velikosti se v roce 2020 udělal velký kus práce.
A i když se nikdy nemůžeme všem zavděčit, jsme otevřeni vašim
námětům a připomínkám. Škoda, že si čas na veřejné zasedání
najde pouze nepatrné procento z vás. Dveře máte otevřené i
každý týden v úředních hodinách.
V roce 2021 se naše síly upnou na dokončení revitalizace
parku (výsadba zeleně a vybudování odpočinkových zón),
dokončení oprav chodníků a zejména pokračování rekonstrukce
budovy obecního úřadu. Hned začátkem roku proběhne
přestavba stávající zasedací místnosti, a tak předpokládáme
první veřejné zasedání zastupitelstva v budově hasičské
zbrojnice.

Odpovědný přístup k odpadům je na každém z nás
Odpad vytváří každý člověk na světě.
Množství
odpadu
se
na
Zemi
mnohonásobně zvětšilo zejména po
druhé světové válce, kdy se namísto
přírodních materiálů začaly hojněji užívat
umělé hmoty. Plasty ovšem nejsou
přírodním,
snadno
rozložitelným
materiálem, a proto je nakládání s
odpady z tohoto materiálu složitější.
Lidstvo v současnosti vytvoří několik
miliard tun odpadu ročně, ve vyspělých
zemích se denně vyprodukuje 2,2
kilogramu odpadu na jednoho obyvatele,
tj. 800 kg ročně na každého z nás.
Nakládání
s odpady
patří
v současnosti k palčivým celosvětovým
problémům životního prostředí. Řešení
se hledá na úrovni Organizace
spojených národů, Evropské unie,
národních ekonomik i samotných obcí.
Důležitý je ale přístup každého z nás.
Existující i připravované zákony ČR
k odpadovému hospodářství představují
velkou hrozbu pro obecní rozpočty i
peněženky
každého
jednotlivce.
Poplatek za uložení jedné tuny odpadu
na skládku činí v současné době 700
Kč/t, v roce 2025 by měl dosáhnout
1 500 Kč/t. To jsou ale jenom finance
související s uložením, ke kterým je
nutno přičíst neustále rostoucí náklady
na shromažďování a odvoz odpadu. Tuto
službu pro naši obec zajišťuje SOP
Přelouč a náklady se rovněž každoročně
výrazně zvyšují.
Jednou z cest, jak přispět k řešení
problému, je již dlouhodobě zavedené
třídění odpadů. Separace odpadu
zajišťuje oddělení materiálů, které mohu
být znovu použity a nekončí tak na
smíšených
skládkách
nebo
ve
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spalovnách. Tříděný odpad nebyl při
jeho
zavedení
zatížen
žádným
poplatkem a obec získávala tržby
z prodeje těchto odpadů. Před dvěma
lety se zhroutil trh s plastovým odpadem
a došlo k prudkému poklesu cen
vytříděných odpadů. Na plasty a
následně i papír začal být uplatňován
tzv. recyklační poplatek, který jsme do té
doby
znali
jen
např.
pro
elektrospotřebiče. I tak zůstává třídění
zatím jedinou vhodnou cestou, která
snižuje množství odpadu ukládaného na
skládku.
Pokud
opravdu
dojde
k zásadnímu navýšení skládkovného,
budou obce hledat řešení, jak situaci
finančně ustát. Jednou z cest je platba
od občanů podle skutečného množství
odpadu v černých popelnicích. Motivace
k ještě většímu třídění by tak výrazně
vzrostla, ale tato cesta přináší i zvýšené
riziko černých skládek a hromadění
odpadu nezodpovědnými občany.
Všechny obce se snaží na hrozící
náklady
spojené
s odpadem připravit.
Není tomu jinak ani
u nás. Realizací
akce
Zlepšení
nakládání s odpady
v obci Kojice jsme
udělali
další
významný
krok
k třídění,
shromažďování
a
ukládání
odpadů
každého jednotlivce.
V současné
době
mohou
občané
využívat
tři
stanoviště nádob na separovaný odpad.

Před obchodem je možné odkládat
plasty, sklo a kuchyňský olej, u hřbitova
sklo, plasty, papír, kovy, textil a v nově
zřízeném hnízdě u mateřské školy sklo,
papír
a
plasty.
Stanoviště
velkoobjemového odpadu bylo též
významně rekonstruováno. Využít jej
můžete každou poslední sobotu v měsíci
od 9 do 11 hodin. Ve stejnou dobu
můžete tamtéž odkládat vyřazené
elektrospotřebiče.
Kontejnery
na
bioodpad jsou od roku 2021 k dispozici
dva. Jeden za areálem firmy Agros a
druhý u stanoviště velkoobjemového
odpadu. Svoz bioodpadu probíhá
v měsících duben až říjen.
A na závěr ještě rekapitulace četnosti
svozu odpadu v naší obci: popelnice 1x
týdně, sklo 1x za 4 týdny, plast 1x týdně,
papír 1x týdně, kovy 1x za 8 týdnů, velká
popelnice na hřbitovní odpad 1x za 2
týdny.
Děkujeme, že vám osud naší planety
není lhostejný.

Letos bylo vody dost
Nemálo starostí v Kojicích způsobila velká voda 14. června
2020. Rozvodněné koryto Maršavy strhlo mostek přes vodní
tok na horní části vodní nádrže. Valící se voda způsobila škody
na majetku obecním i soukromém. V obci byl vyhlášen 2.
stupeň povodňové aktivity a zasahovala jednotka SDH Kojice a
SDH Přelouč. Pomocnou ruku přiložili i někteří spoluobčané a
firma Agros poskytla písek a pytle pro stavění hrází
k odklonění valící se vody. Na životech kojických občanů si
naštěstí povodeň žádnou daň nevybrala. Večerní televizní
zprávy však informovaly o utonulém při povodni v obci Kojice.
K tomu neštěstí skutečně na katastru obce Kojice došlo.
Nedaleko Vinařic našli svědci šestapadesátiletého muže, který
ležel ve vodě z rozvodněných polí. Pitva prokázala utonutí.

Odpovědný přístup k odpadům je na každém z nás
Rok s covidem
Zpráv o covidu máme všichni už plné zuby. Někteří z nás se
dokonce přestali dívat na zprávy, znám i jedince, co odhlásili
pravidelný odběr deníku, protože 80% informací bylo a dosud
zůstává právě k tomuto tématu. Přesto si dovolím několika slovy
zhodnotit opatření zajištěná v naší obci. V březnu nás všechny
zastihla pandemie zcela nepřipravené, náš život se úplně
změnil, zavládl strach o zdraví a životy našich blízkých. Povinné
hlášení místního rozhlasu „zakazuje se vycházení po 21.
hodině, zakazuje se shlukování více než 2 osob, zakazuje
se….“ mně připomínalo válečnou dobu, mé generaci známou už
jen prostřednictvím filmů.
První vlna byla ve znamení šití roušek a shánění desinfekce.
První rychlou zakázku na ušití roušek pro starší, nejvíce
ohroženou, generaci přijala paní Dana Čihovská. Následně
nabídly obecnímu úřadu zdarma desítky ušitých roušek paní
Jaroslava Machačová a Jarmila Opová. Moc ještě jednou
děkujeme. Shánění desinfekce znamenalo pro úřad další výzvu.
Dnes najdeme širokou nabídku na internetu, v drogeriích a
lékárnách, na jaře nebylo možné učinit v této kategorii prakticky
žádnou objednávku. Iniciativou pana starosty se podařilo
poměrně rychle získat gelovou desinfekci na ruce a

antibakteriální mýdlo na Střední průmyslové škole chemické
v Pardubicích. Vše se muselo stočit do zakoupených lahví.
Primárně jsme pozornost zaměřili na naše občany starší 70
let, kterých v Kojicích v tu dobu žilo 47. Každý ze zastupitelů se
ujal svých několika svěřenců, aby jim předal roušky, dezinfekci,
antibakteriální mýdlo a především zjistil, zda nepotřebují pomoc
s obstaráním nákupu potravin či zajištěním léků. Následně byla
dezinfekce i mýdlo nabídnuty i dalším občanům. Všechny
prostředky obdrželi naši občané zdarma.
Sledovala jsem, jak si ve stejné situaci počínaly okolní obce.
Stesky starostů, že kraj nařizuje,
ale nic nazajistí, nepomůže…
Za starostlivé konání
všech, kteří se podíleli na
zvládnutí
jarní
vlny
epidemie
a
zvlášť
našemu starostovi, dávám
palec nahoru.

Společenská rubrika
I v roce 2020 řada našich spoluobčanů
oslavovala svá životní jubilea. Za obec
jsme s přáním pevného zdraví a malým
dárkem navštívili tyto jubilanty: Josef
Růžička, Jaroslav Kasal, Josef Zelený,
Marta
Hromádková,
Jan
Horáček,
Miloslava Zámišová, Zdeňka Syrovátková,
Ludmila Kasalová, Eva Simonová a
Jaroslava Mifková.

V roce 2020 se narodily dvě holčičky s
evidovaným trvalým pobytem v Kojicích,
Vendula Šípková (maminka Kateřina
Dařílková, Kojice 76) a Sára Petržílková
(maminka Iveta Miňovská, Kojice 5).
Narozeným princeznám i jejich maminkám
přejeme hodně zdraví a štěstí.

17.1 2020 vstoupili v manželský
svazek Nikola Kučerová a Jakub Tesař.
13.6. 2020 se svatební zvony rozezněly
pro Kristýnu Honovou a Lukáše
Kouckého. Přejeme oběma párům
pohodovou plavbu společným životem
plnou krásných zážitků.

Rok bohužel přinesl i smutné zprávy.
Rozloučili jsme se s paní Hanou Bílou,
paní Annou Munzarovou, paní Hanou
Klepetkovou
a
paní
Miloslavou
Zámišovou. Budeme na ně s úctou
vzpomínat.

Paní Hana Klepetková se narodila
v roce 1936. Celý svůj život aktivně
působila na poli kojické kultury a sportu.
V sedmdesátých letech učila v kojické
základní škole. Věnovala se pořádání
kulturních akcí pod hlavičkou osvětové
besedy,
zasloužila
o
obnovení
tělocvičné jednoty Sokol Kojice. Za svou
obětavou celoživotní práci byla v roce
2013
odměněna
ústředím
ČOS
stříbrnou medailí.
Paní Miloslava Zámišová v srpnu
oslavila 99. narozeniny. Každoročně od
jejích devadesátin jsem jí chodila za
obec popřát. Bylo to vždy příjemné
povídání. Čas si i ve vysokém věku
krátila četbou knih a veselá mysl se jí
držela do konce života.
K 31.12. 2020 žije v naší obci 417 trvale
hlášených obyvatel. V průběhu roku
2020 nedošlo k žádné významné
změně. Šest občanů v Kojicích našlo
nově svůj domov a přihlásilo se zde
k trvalému pobytu, 4 občané se z obce
odstěhovali a odhlásili.
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Kultura před covidem
Začátkem února jsme představili kulturní akce pro prvních pět
měsíců roku. Stačily se uskutečnit bohužel jenom první tři z nich.
22. února se v motelu Železné Hory uskutečnila karnevalová šou
pro děti. Připravené soutěže, hry a tance byly určeny našim
nejmenším v tradičních a originálních maskách.
Týž večer se tamtéž mohli pobavit i dospělí. Magické datum
obsahující v sobě pět dvojek vyvolalo nápad. A tím byla zábavná
soutěž pro dospělé. Soutěžilo se ve velmi krátkých duelech na
nejrůznější témata. Ačkoliv šlo především o zábavu, trochu
poučení se v každém kole také našlo. Nikdy otázka nesměřovala
k tomu nej. Přesvědčili jsme se o tom, že dvojka je zkrátka
dobrá. Vítěz duelu si vysloužil obdiv a potlesk publika a cenu
obdržel ten druhý.
Koncem února jsme na poslední chvíli stihli jediný výlet za
kulturou. Zamířili jsme do pražského divadla Bez Zábradlí na
divadelní představení ART. Naše bránice rozechvěly vtipné
situace v podání Karla Heřmánka, Josefa Cardy a Zdeňka Žáka.
Další naplánované akce – večer s povídkou, módní přehlídka
a posezení s hudbou i pěší výlet ve druhý květnový sváteční den
– musely být v souvislosti s vydanými nařízeními vlády zrušeny.

Letní akce
Kulturní akce naplánované na letní měsíce se uskutečnily
všechny a počasí jim přálo.
5. července se uskutečnilo vítání dětí narozených v letech
2018 a 2019. V prostranství před obchodem při krátkém
kulturním programu rodiče vysadili svému potomkovi stromek
v upomínku jeho narození. Přivítali jsme do Kojic Antonína
Herverta, Rozárku Vrabcovou, Patrika Calabu, Dominika
Černíka a Jana Míču.
5. července v 18 hodin jsme se sešli v parku na akci zvané
Konec karantény. Při točeném plzeňském a vínečku jsme si
zasoutěžili v disciplínách inspirovaných covidem. Na úvod se
uskutečnila vstupní lékařská prohlídka. Po jejím úspěšném
absolvování si zletilí účastníci připili mexickým pivem značky
Corona na zmar toho prokletého viru. Následovaly hry a
soutěže pro děti i dospělé – odhazování viru, běh
v ochranných pomůckách, jízda na kolečkové židli k ledničce
(nejčastější cesta při zavedeném režimu práce home office),
řešení a odesílání úkolů prostředky komunikace na dálku, hra
na čáru 2 metry. Každý přinesl nějakou dobrotu na společný
stůl a účastníci si vydrželi povídat téměř do půlnoci.
Dvě taneční zábavy uspořádali v parku kojičtí sportovci.
První měla tradičně vysokou účast, na druhou dorazilo sice
účastníků méně, ale kdo přišel, nelitoval. K poslechu a tanci
tradičně hrála skupina Triton.
11. červenec patřil v Kojicích fotbalu. U příležitosti stého
výročí založení fotbalu v Kojicích byla vydána informační
brožura a sehrány dva netradiční zápasy. Od 14 hodin se
utkaly kojické ženy s místními teoretiky a od 16 hodin
současná kojická fotbalová sestava poměřila své síly s týmem
Internacionálové ČR. Následovalo večerní posezením
s občerstvením a povídáním o kojickém fotbalu.
7. srpna se park u hasičské zbrojnice proměnil v letní kino.
Teplý pohodový večer a český film 3bobule přilákaly 210
platících účastníků.
Hned na to, ráno 8. srpna, jsme se sešli na sousedské
snídani. Scénář byl stejný jako v loňském roce, ale nabídka
snídaňového menu se přece jen změnila. Kromě tradičních
českých dobrot bylo možné ochutnat quacamole, cibulový
koláč a další lahůdky. Těší nás široké spektrum občanů, které
sousedská baví. Nevím, zda jste zaznamenali, že akce tohoto
druhu se uskutečnila letos i v Praze na Karlově mostě. Nápad
nám ukradli a ani nás nepozvali
.

4

Na co se těšíte vy?
Když nemám nic před sebou, když se nemám na co těšit,
propadám špatné náladě. V současné době najít pevný bod je
poměrně obtížné. Tak alespoň dvě drobnosti naplánované pro
nadcházející rok 2021. Až opadnou omezení setkáme se na
večeru se dvěma povídkami od jednoho autora. Zavedou nás do
rozdílných etap v životě člověka a tím i odlišného pohledu v čase
na tutéž věc. Víc zatím prozrazovat nebudu a těším se už nyní.
Další záležitost svůj termín má. Podařilo se nám sehnat
vstupenky na opravdu výjimečné představení Líbánky na
Jadranu. Jak rozdílně prožívá stejnou dovolenou u nejbližšího
moře manželský pár, který už má něco za sebou, a jak začínající
mladí partneři? V hlavních rolích uvidíme Evu Holubové a Boba
Klepla. Bohužel se na toto představení nedá uplatnit žádná sleva
a vstupenky v hodnotě 599 Kč Vám nabízíme za 500 Kč včetně
dopravy. Představení se koná na pražském výstavišti 11. června.
Vstupenky si již nyní můžete objednat, zaplatit a vyzvednout
v úředních hodinách na obecním úřadě.

Blaničtí rytíři zatím spí…
O turistický zájezd první zářiovou sobotu je vždycky velký zájem. Letos jsme
zamířili na Blaník. Kromě rozhledny na Velkém Blaníku jsme si prohlédli Malý
Blaník s kaplí Máří Magdalény a kopii jednoho ze základních 19 kamenů na
stavbu Národního divadla. Připomněli jsme si pověst o vojsku bojovníků
spících v nitru hory, kteří pomůžou českému národu, až mu bude nejhůře.
Nálada účastníků všech věkových kategorií byla jako každoročně výborná.
Děkujeme panu Hervertovi za spolehlivou a bezpečnou dopravu a těšíme se
na další výlet, v sobotu, 4. září 2021.

P

Život v mateřské škole
Když se začal rok 2020, nikdo z nás netušil, jaký bude, co nás čeká.
V únoru jsme stihli uspořádat karneval a navštívil nás kouzelník. Další
akce se nemohly uskutečnit kvůli uzavření mateřské školy od 16.3. do
25.5 z důvodu pandemie. Po znovuotevření za dva měsíce se akce
hromadně rušily až do konce školního roku kromě rozloučení v „rodinném
kruhu“ předškoláků a jejich blízkých. Druhé pololetí bylo zvláštní, o to více
jsme doufali, že nový školní rok se vydaří lépe. Během uzavření školy
paní učitelka vytvořila facebookový profil MŠ pro rodiče a denně četla
dětem pohádky. Rodiče jsou i nadále informováni o dění ve školce včetně
fotografií. V případě potřeby jsme s rodiči komunikovali telefonicky.
přez
3
Poslední
měsíc využilo provozu cca 10 dětí.
Optimisticky jsme věřili, že nový školní rok bude lepší. Přes prázdniny
nám obec zkrášlila okolí budovy, chodníky a silnice přímo vybízely
k realizaci nápadu - vytvoření dopravního hřiště. K uskutečnění došlo
začátkem září. Hřiště se setkalo s velkým ohlasem jak u dětí, tak u rodičů.
Kruhový objezd, přechod pro chodce, směrové šipky, rozdělení silnice
přerušovanou čarou, byly doplněny značkami, semaforem a nadšení dětí
nezná mezí. Z domova si nosily koloběžky a veškeré dopravní prostředky
a celý podzim nás přemlouvaly, abychom trávili na hřišti veškerý čas.

Na začátku září jsme spojili třídní schůzku s opékáním
špekáčků a stihli výlet do Herolandu. Opět s akcemi nastal stop
stav, zavřely se školy kromě mateřských. Za zmínku stojí
přednáška o včelách pana Pospíšila ze Záboří nad Labem. Děti
si vyrobily a ozdobily dvě svíčky z vosku.
Několik dnů byla docházka nižší, ale postupem jsme až do
konce roku zaznamenaly téměř 100% docházku, v okolí i
republice se z důvodu nemoci školky uzavíraly, u nás – klepu!!!
Jsme zdraví, rodiče nepodceňují sebemenší náznak nemoci,
máme zakoupenou dezinfekci, dodržujeme veškerá opatření,
větráme, děti vědí, jak si umývat ruce.
Když přemýšlím o jaru, o době uzavření školky a dal by se
vrátit čas, školka by zůstala otevřená v normálním provozu.
Nyní je situace podstatně horší a „jedeme“ po celou dobu. Jsme
jediným místem, kde můžeme zpívat, cvičit, kde je, doufám,
svět ještě v pořádku.
Vážím si přístupu všech kolegyň, které se v nelehké době
staraly o chod MŠ, děkuji Haně Růžičkové za 15. Mikuláše,
Loužilům za 15. krásný stromek, zastupitelům patří dík za
zvelebování školky, zájem a bezvadnou spolupráci.
Vzhůru do roku 2021, snad do lepších časů, přeji všem
zdraví, pohodu a klid.
Jana Kůsová
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Zprávy z klubu TJ Sokol – oddíl kopané
Vážení příznivci kojické kopané,
uběhl nám zase jeden rok, a tak je nasnadě bilancování, co
se podařilo v našem klubu zrealizovat. Nápadů je hodně, ale
musíme vycházet z finančních možností klubu, jelikož nás
všechny zasáhla doba s covidem-19. Hodnocení činnosti klubu
bude vycházet z jednotlivých měsíců ve zkratce, abyste si
udělali přehled, co se v našem klubu událo.
LEDEN – uspořádali jsme 10. ročník turnaje v halové kopané,
který probíhal ve sportovní hale ve Chvaleticích za účasti 8
týmů. Pořadí: 1. Roveň, 2. Tetov, 3. Týnec n/L. Náš tým se
tentokrát propadl až na 7. místo.
ÚNOR – patřil tradičnímu zimnímu turnaji O putovní pohár OÚ
Kojice. Jeho 30. ročník jsme odehráli ve třech únorových
víkendech. Turnaje se zúčastnily týmy ze Selmic, Jankovic,
Týnce n/L a domácích Kojic. Výsledné pořadí: 1. Týnec n/L, 2.
Kojice, 3. Jankovice, 4. Selmice.
BŘEZEN – na začátku března odjeli naši plejeři na zimní
soustředění do hor. Škoda jen, že toto soustředění přišlo vniveč.
Z důvodu pandemie covid-19 došlo k uzavření fotbalových
soutěží. Na soustředění jsme absolvovali přátelský zápas na
umělce za svitu reflektorů s Albrechticemi n/Jizerou účastníkem
I.B. třídy.
BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN – od 12.3.2020 bylo veškeré
fotbalové dění zmraženo vládními nařízeními z důvodu
pandemie covid-19. Období jsme využili k rekonstrukci stropu,
podlah a obložení výčepního pultu v naší občerstvovací stanici.
Opraveno bylo i sociálního zařízení a také nový podhled na
venkovním posezení.
ČERVEN – OFS PCE zorganizoval soutěž s názvem Letní
pohár OFS Pardubice. Náš klub se tohoto poháru zúčastnil.
Odehráli jsme 4 zápasy, ale vše na venkovních hřištích z
důvodu nezpůsobilého stavu hrací plochy po průtrži mračen a
dlouhých deštích. Svoje domácí zápasy jsme odehráli v
Řečanech. Byla to dobrá prověrka s týmy z OP a III. třídy. Na
konci tohoto měsíce jsme uspořádali taneční zábavu s tradiční
skupinou TRITON, na kterou se přišlo pobavit 150 účastníků.

ČERVENEC – tento měsíc se nesl v duchu oslav 100 let fotbalu
v Kojicích. V sobotu, 11.7.2020 ve 14 hodin nastoupily k
srandamači ženy proti starým pánům Kojic. Srandamač se hrál
v přátelském duchu za poměrně pěkného počasí a na dobře
střiženém hřišti. Nebyla nouze ani o úsměvné akce a zákroky.
V 16 hodin nastoupili na hřiště hráči Internacionálů ČR proti
domácímu týmu. Před úvodním hvizdem rozhodčího Školouda,
byli představeni jednotliví internacionálové ČR. Domácí hráči
svým pohybem a aktivitou eliminovali kombinační akce
Internacionálů, a prohráli jediným gólem z pokutového kopu.
Cca 250 diváků bylo spokojeno s výkony obou týmů. Po utkání
Internacionálové podepisovali plakáty a brožury, které byly pro
tyto oslavy vytisknuty. Všichni si mohli pochutnat na výborném
uzeném na rožni. Celkově se oslavy vydařily. Týden na to jsme
uspořádali druhou taneční zábavu, na kterou dorazilo 110 lidí.
Ke zkvalitnění informací o zápasu jsme zakoupili a nainstalovali
časomíru.
SRPEN, ZÁŘÍ – začala příprava na podzimní část sezóny
2020/2021. Výkop podzimní sezóny byl stanoven na 30.8.2020
v Srchu. Výsledek 5:2 pro Srch neodpovídá skutečnostem, které
se udály v zápase, a to neproměnění minimálně šesti 100%
šancí. Tímto zápasem jsme se odrazili od dna a již neprohráli.
Kaňkou této sezony je odehrání pouhých sedmi kol. Vláda
zaúřadovala a sezóna musela být opět uzavřena. Podzimní
sezónu jsme ukončili 10.10.2020 vítězstvím 3:0 v Jankovicích.
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC – tyto měsíce byla naše
fotbalová činnost zmrazená vládními nařízeními kvůli pandemii
covid-19.
Závěrem bych rád poděkoval paní Kašičkové za praní dresů,
panu Kasalovi za přípravu podkladů k brožuře ke 100. výročí
fotbalu v Kojicích a všem, kteří se podíleli na chodu klubu ve
sportovní části i pohostinství.
Všem příznivcům kojického fotbalu přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví v roce 2021.
Kv. Záleský
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