KOJICKÉ
NOVINY
ročník 2019, číslo první a zároveň poslední
Vážení kojičtí spoluobčané,
konec roku 2019 se nezadržitelně blíží. Jaký to byl
rok? Odpověď každého z vás by byla dozajista různá.
Předpokládám, že většina by mně odpověděla stejně,
jako když se zeptáte dětí, co bylo ve škole. Že dobrý.
Jak jsme ho prožili, záleželo především na nás
samotných, kolik času a úsilí jsme věnovali studiu,
práci či podnikání, jak jsme uměli odpočívat, kam jsme
se podívali, co jsme si přečetli… Všechno v životě ale
ve svých rukách nemáme, a tak bohužel i nemoci či jiné
rány osudu ovlivnily životy některých z nás.
Čeká nás ale nový rok, který nese označení 2020. A
nový rok pro nás všechny znamená nový začátek, nové
výzvy, nové pohledy na život a na svět. Dvacet - dvacet
v sobě symbolizuje jakousi vyváženost. A tak snad
v roce 2020 budeme mít dost vláhy i tepla, dost práce i
času na odpočinek, dost všeho potřebného
materiálního i duševní pohody, dost zdraví i dost času o
své zdraví pečovat, dost lásky svých blízkých i
přátelství a dobrých vztahů se všemi lidmi, s nimiž se
v roce 2020 setkáme.
Přejeme všem občanům, aby rok 2020 byl rokem
šťastným. Aby vám sloužilo pevné zdraví jako základní
předpoklad pro spokojený a úspěšný život. Ať se vám
podaří splnit vaše přání, ať máte dost síly pro jejich
naplnění, ať se vám daří vytvářet ve všech oblastech
vašeho konání zmiňovaný vyvážený soulad.

Z práce obecního zastupitelstva
V návaznosti na rozpočet obce byl v prosinci 2018 na
zasedání zastupitelstva schválen plán akcí pro rok 2019.
Většina z navržených záležitostí byla v roce 2019 úspěšně
dokončena. Zcela nový vzhled dostala autobusová čekárna.
Byla zvolena kompletní rekonstrukce původní stavby, která
se více otevřela, aby se zabránilo nežádoucímu jinému
užívání čekárny. Škoda, že dnes už ji „zdobí“ ošklivé kresby,
monogramy a srdíčka.
Pokládkou nového silničního povrchu od mateřské školy
k rozcestí u domu p. J. Brunclíka ml. byly prakticky
dokončeny opravy místních komunikací. Všechny silnice ve
vlastnictví obce jsou v pěkném stavu a umožňují důstojný
průjezd naší vískou. Špatný stav bohužel setrvává na hlavní
silnici II/322 ve vlastnictví Pardubického kraje.
Hodně práce bylo odvedeno v místním parku. V důsledku
vichřice byly vykáceny téměř všechny vzrostlé stromy a nyní
se zpracovává plán s novou výsadbou. V budově hasičské
zbrojnice pokračovaly další opravy a úpravy. Za zcela
zásadní považuji rekonstrukci sociálního zařízení, dále byly
opraveny podhledy na budově a položena nová venkovní
dlažba. Poslední záležitost, na které se pracuje, představují
vnitřní úpravy v 1. patře.
Podařilo se dokončit směnu a odkoupení pozemků pod
mateřskou školou. I ve školce se v tomto roce opět trochu
modernizovalo. Vaří se v nové moderní kuchyni, pořízen byl
nový koberec a další vybavení.

I na vlastním obecním úřadu to ještě voní novotou. Byla
provedena nová elektroinstalace, výměna dlažby a pořízen nový
nábytek do kanceláře a místnosti pro ukládání písemností.
Zastupitelstvo se zabývá i další rekonstrukcí budovy spojenou
s rozšířeným využíváním znovu koupených prostor bývalé
pekárny. Pasport celého objektu a návrhy na řešení byly již
zpracovány. Předpokládáme postupnou realizaci v budoucích
letech, kdy v roce 2020 začneme kompletní výměnou střechy.
Další herní prvky byly doplněny na dětské hřiště. S ohledem
na bezpečné vzdálenosti mezi nimi je již prostor zcela zaplněn.
Škoda, že je málo využíváno vlastní hřiště na volejbal. I nadále
ale počítáme s jeho zachováním.
Ve stádiu rozpracovanosti se nacházejí další plánované
projekty. Velkou akci pro rok 2020 připravujeme v oblasti
odpadového hospodářství. Proběhne rekonstrukce stávajících
míst pro sběr separovaného odpadu (u obchodu a u hřbitova),
doplněno bude nové sběrné místo u mateřské školy. Prostor pro
velkoobjemový odpad bude zpevněn, částečně zastřešen a
vybudován nový příjezd. Z větších akcí na rok 2020 je dále
naplánována rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice, výměna
zpevněných ploch u mateřské školy, oprava Studánky a
provedení nové výsadby v parku. Pro některé projekty se
snažíme získat prostředky z národních dotačních programů a
z vyhlášených grantových programů Pardubického kraje.
Smlouva o spolupráci s chvaletickou elektrárnou zvýší příjmovou
stránku rozpočtu o 150 000 Kč.

Společenská rubrika
V roce 2019 se naše obec rozrostla
pouze o jednoho občánka. Je jím Antonín
Hervert. Přejeme Toníkovi hodně zdraví
a rodičům jenom samou radost při jeho
výchově.

Poslední srpnovou sobotu si v parku u
hasičské zbrojnici řekli ANO Lucie
Krulišová a Ivan Loužil.

Bohužel i smutné zprávy přinesl rok
2019. V dubnu jsme se naposledy
rozloučili
s paní
Zdeňkou
Rambouskovou.

Setkání přátel Kojic
18. května se díky iniciativě paní Rypkové konalo
v motorestu Železné Hory SETKÁNÍ PŘÁTEL KOJIC. Na rozdíl
od dříve pořádaných květnových setkání kojických rodáků –
důchodců se letošní akce otevřela veřejnosti a mladším
ročníkům. I tak přijelo více účastníků ze vzdálených míst než
přišlo těch místních. Na programu bylo prohlížení kronik a
dalších historických materiálů, vzpomínání a povídání o
současnosti. Za obec jsme připravili i krátkou soutěž v podobě
poznávání kojických budov z minulosti a současnosti, čtení
úryvku z kroniky, na základě kterého měli přítomní poznat, ve
kterém roce se události staly. Dokážete uhodnout, o kterém
roce mluvíme, pokud napovíme, že ten rok hrála v Kojicích
poprvé bigbeatová hudební skupina z Přelouče, byla pořádána
Benátská noc, kdy se tančilo na plovoucím parketu na Starém
Labi..?? Přítomní dobře odhalili, že se jednalo o rok 1969.
Další setkání je naplánováno za dva roky a paní Rypkové patří
velký dík za organizaci a hlavně za udržování kontaktů na
kojické rodáky, kteří bydlí mimo naší obec.

Akce pro malé děti
V motelu Železné Hory jsme letos
uspořádali i tradiční dvě akce pro děti.
V únoru dětský karneval a v prosinci
mikulášskou nadílku. Na karneval se děti,
ale zejména holčičky, vždycky těší. Být
alespoň jedno odpoledne princeznou
nebo vílou je přece úžasné. Kluci, ti se
do kostýmů taky převléknou, ale spíš
proto, že si to maminky přejí a maminky
se přece poslouchají. Když začnou
soutěže, to už si páni kluci v maskách
začnou karneval taky pěkně užívat. Doba
se mění a také masky dětí. Už se jich
většina netvoří po večerech doma u
šicího stroje, ale nechají se koupit
nádherné kostýmy všeho druhu. Když se
objeví nějaký opravdu originální nápad,
je to zážitek pro všechny v sále.
I čertovskou diskotéku si děti užily.
Snad proto, že máme v Kojicích hodné
děti (nebo proto, že jsme věděli, že
přijdou hodně malé děti �), nestálo
v motorestu peklo, ale čert s Mikulášem a
Andělem přišli až po soutěžích, hrách a
společném tancování. Doba se mění, a
tak náš čert nebyl zlý a sem tam mu
z kapsy vypadl čokoládový zlaťák a
některým dětem ho dokonce i sám dal.
Na závěr čert s Mikulášem rozebrali, jaké
dobré či špatné vlastnosti a chování děti
mají, ale jako vždy převážilo dobro, a tak
se čert odebral zpět do pekla a Mikuláš
rozdal
dětem
nadílku.
Děkujeme
majitelům motorestu za poskytnuté
zázemí a krásnou výzdobu při obou
akcích.
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Výlety do divadla

Zájezdy na divadelní představení
Dvakrát jsme se v tomto roce vypravili do pražských divadel. Nedokážeme
zaplnit celý autobus, proto vstupenek kupujeme maximálně čtyřicet. Volíme
převážně veselohry, někdy muzikál, ale vážné umělecké kousky necháváme pro
individuální návštěvy. V březnu jsme zavítali do divadla U Hasičů na představení
Manželský čtyřúhelník a v listopadu bylo naším cílem divadlo Palace a hra Prachy.
A obě hry skutečně naplnily naše očekávání – zábavu, reflexi s našimi životy
(trochu jsme někdy našli v těch hrách sami sebe) a i trochu poučení. Další výlet za
pražskou kulturou je již naplánován, 28.2.2020, divadlo Bez Zábradlí,
představení ART. Na naše bránice zaútočí vtipné situace v podání Karla
Heřmánka, Josefa Cardy a Zdeňka Žáka. Přihlaste se včas na obecním úřadě.

Pěšky do Vigvamu
Již několik let jsme využívali volno
druhého
květnového
svátku
ke
společnému výletu. Nasedali jsme na svá
jízdní kola (poprvé všichni v retro oblečení,
později v tomto stylu již jenom pár
vytrvalců) a jeli se kochat nedalekými
přírodními krásami. Účastníků bývalo
kolem pětadvaceti. Letos jsme se rozhodli,
že vyrazíme pěšky a jako cíl zvolili Vigvam
v Němčicích. K mému velkému překvapení
se nás u parku sešlo 53. S různě
zázásobenými batůžky jsme vyrazili přes
Saha do Týnce nad Labem k Marině.
Jedna skupinka bez zastávky pokračovala,

většina si dala první pohodovou
přestávku, pivko, kávičku... Byl den
osvobození a na Marině probíhaly
oslavy. Naše děti se nebály a nechaly
se vojáky pozvat na projížďku
vojenskými plavidly po Labi. A tak
zatímco dospělí už chtěli vyrazit na další
cestu, děti se ještě plavily směrem na
Kolín. Pokračovali jsme do kopce ve
Lžovicích a pak už jenom pohodová
lesní cesta až do samého cíle. Opět se
potvrdilo, že ač je to za humny, většina
šla touto turisticky značenou cestou
poprvé. Vzhledem k tomu, že se výletu

účastnily i docela malé děti, skupina se
ještě rozdělila. To ale vůbec nebylo na
škodu, protože do cíle jsme docházeli
postupně a tedy postupně si objednávali
zasloužený oběd a nápoje a tím nebylo
dlouhého čekání, žádný stres, jen dobrá
nálada z dosažení cíle. A po příjemném
posezení jsme nasedli do autobusu,
který nás dovezl zpět do Kojic. Panu
Hervertovi moc děkujeme za vstřícnost
a ochotu.

Život v mateřské škole
Jsme jednotřídní mateřská škola, nezisková organizace, jejíž zřizovatelem je Obec Kojice. MŠ navštěvují děti ve věku od dvou do
sedmi let, kromě místních dětí k nám dojíždějí i děti z Chvaletic, Týnce nad Labem, Řečan nad Labem.
Školní vzdělávací program s názvem „Z pohádky do pohádky” je rozdělen do 10 integrovaných bloků, z něhož plníme s dětmi
úkoly. Záměrně jsme zvolili téma pohádky, protože pracujeme s knihou, učíme se s ní zacházet, čteme pohádky, které nás inspirují zdroj informací, studnice všeho, co člověk potřebuje pro život - chování hrdinů (kladné i záporné) nás inspiruje a vychovává.
Jsme součástí obce, žijeme v ní, známe důležitá místa, učíme se poznávat život v obci a okolí. Třídíme odpady, víme, že
prostředí kolem nás by mělo být čisté. Pravidelně přednášíme první adventní neděli u vánočního stromu v parku v Kojicích.
Naše akce pro děti v roce 2019: V únoru pořádáme karneval, v březnu házíme Morenu do Labe, v dubnu se přeměníme na
čarodějnice a čaroděje, s dětmi, které nastoupí v září do školy, navštěvujeme před zápisem ZŠ Chvaletice. V květnu jsme
uspořádali výlet děti – rodiče - učitelky do RINGELLANDU Habrkovice, navštívili jsme HEROLAND u Kutné Hory. Den dětí jsme
oslavili na zahradě MŠ, opékali jsme špekáčky. Na konci školního roku zveme rodiny dětí na besídku a loučíme se s předškoláky. V
říjnu k nám přijel klaun Ála, začátkem listopadu jsme jeli do dýňového světa do Nové Vsi u Golčova Jeníkova. Koncem listopadu děti
zhlédly divadlo s prvky enviromentální výchovy, pro děti poučné. Pořádáme dlouhé vycházky s batohem po okolí Kojic, děti
navštěvují místní hasiči, Policie ČR Chvaletice. 1.12. jsme vystupovali s pásmem básní, písní a koled u stromu v Kojicích a
Horušicích, tyto akce se staly tradicí.
Život v mateřské škole bývá poklidný, snažíme se vytvořit takové klima, aby se dětem a rodičům ve školce líbilo a byli spokojeni.
Klid však skončil dnem 18.3.2019, kdy se do MŠ vloupal pachatel novými balkonovými dveřmi, které poškodil, rozbil sklo u dveří
kanceláře ředitelny, odcizil pokladnu s hotovostí 17 794Kč a mobilní telefon. Ředitelka okamžitě po zjištění zavolala tísňovou linku
158 a neprodleně informovala starostu obce. Provoz nebyl přerušen, děti vcházely do budovy za asistence Policie, která vyšetřovala
a hledala stopy. Přijela i kriminální policie a psovod se psem. Z Usnesení PČR z 28.8.2019, které ředitelka MŠ obdržela, vyplývá, že
pachatel byl vypátrán a k činu vloupání se doznal. Jedná se o recidivistu, který má na svém kontě 20 trestních záznamů. Od
vloupání sice uplynula doba, ale už to není jako dřív, občas při otvírání dveří pociťujeme strach. Kam spěje společnost, když si
někdo dovolí vykrást mateřskou školu?
Kolektiv MŠ nabízí dětem veškeré dostupné aktivity, využívá všech možností, aby se děti ve školce učily formou hry, aby se
rozvíjely a z MŠ si odnášely jen krásné zážitky, trávily zde čas s kamarády, do školky se těšily. Radost a spokojenost zářící z
dětských očích je pro nás dospělé tou největší odměnou.
Jana Kůsová

3

Dětský den

Podruhé jsme dětský den oslavili kvízovou rodinou hrou
spojenou s pěší trasou v okolí obce. Program byl určen nejen pro
děti, ale zábavu a poučení si našly všechny věkové kategorie. A
na jaké téma byla letos hra zaměřena? Sedm novodobých divů
světa. Dokážete je vyjmenovat? Myslím, že jen málokdo.
Novodobé divy světa byly zvoleny 7. 7. 2007 na základě
hlasování lidí z celého světa. Anketu inicioval švýcarskokanadský dobrodruh Bernard Weber a na prvních sedm míst se
dostaly tyto unikátní zajímavosti – pyramida Chichén Itzá
v Mexiku, socha Krista Spasitele v Brazílii, Velká čínská zeď
v Číně, mayské městečko Machu Picchu ukryté v peruánských
Andách, růžové město Petra v Jordánsku, amfiteátr Koloseum
v Římě a pomník milované manželce Tádž Mahál v Indii. A do
všech těchto míst měli účastníci hry možnost na chvíli proniknout,
rozklíčovat položené otázky, aby následně v parku rozluštili
finální kód k otevření truhly s odměnou. Spolek hasičů zajistil
výborné občerstvení a tradiční pěnu, bez které si už ani oslavu
svého dne neumí děti představit.

Když se řekne sousedská snídaně
Zcela novou společenskou událostí v roce 2019 se staly
sousedské snídaně. Uskutečnily se celkem dvě a obě se
shledaly se zájmem občanů. Ranní společná posezení
v parku a k tomu ochutnávání rozmanitých pokrmů, které
přinesli pro ostatní sami účastníci, byla velmi příjemná. Za
obec jsme zajistili uvaření kávy, čaje, džusík pro děti.
„Sousedé“ rychle zaplnili připravené stoly slanými i sladkými
pochoutkami. A že si dali záležet - domácí chleba či kaiserky,
křehké koláčky, zdobený slaný dort z toustového chleba,
různorodé pomazánky, koblížky, šlehaný tvaroh, vajíčka na
mnoho způsobů, zapečené palačinky, lívance,….a mnoho
dalšího. A protože to nebyla všední snídaně, společně jsme
si připili na krásný den a na Kojice skleničkou prosecca. I
v roce 2020 budeme tuto akci opakovat.

Biograf v parku
Další novinkou v kulturním životě obce bylo
promítání filmu v našem parku. Od začátku jsme
měli jasno v tom, že chceme promítat film český,
komedii a že bychom rádi nějakou novinku roku
2019. Vybrali jsme Ženy v běhu a byla to trefa do
černého. Pečlivě jsme se na akci připravili,
zajistili občerstvení (poděkování hasičům za
prodej piva a výborných klobás) a ustavili lavice.
Vytiskli jsme 120 vstupenek, které obdržela jen
první půlka účastníků, celkem totiž přišlo
sledovat film 240 lidí. A tak se zde prodalo
z občerstvení zcela vše a pro pivo se ještě
muselo dojet. Přálo nám krásné počasí, příjemný
teplý letní večer. Tak snad i příští léto se uvidíme
u velkého plátna na parketu a užijeme si pohodu
u veselého filmu. Sledujeme české novinky
v kinech, ale zatím srovnatelný film s Ženami
v běhu, dle našeho názoru, v nabídce není. Do
léta je ještě daleko a kina přinášejí premiéry
každý čtvrtek �.

Večer s povídkou
A ještě jednu záležitost jsme letos zkusili poprvé. Na Večer s povídkou vás dorazilo
necelých dvacet. Ale to není málo, skoro bych řekla, že pro takové klubové čtení to bylo
akorát. Změnili jsme ráz zasedaní místnosti, jednotlivé stolky vyzdobili vřesy a svícínkami
(poděkování Kristýně Honové) a uvítali posluchače skleničkou vína. Povídku Rivalky, kterou
si připravila Jana Bílá, napsala Martina Formanová, manželka známého filmového režiséra
Miloše Formana. A tak vlastnímu čtení předcházely i informace o tomto režisérovi (víte, že
pocházel z nedaleké Čáslavi nebo že studoval v Poděbradech, kde byl jeho spolužákem
Václav Havel?) a několik otázek týkající se jeho tvorby. Vlastní program trval necelou
půlhodinku, ale pak jsme si ještě pěknou dobu povídali o knížkách, o čtení a pak už vlastně
o všem, o životě, o Kojicích…
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Zábavy pod šapitó

Spolek rybářů Kojice
Při hodnocení roku 2019 lze konstatovat, že spolek žil opět svou aktivní
činností. Členové spolku prováděli pravidelně údržbu a čištění všech svěřených
rybníků, které má spolek písemnou nebo ústní dohodou svěřen k výkonu
rybářského práva.
K další důležitým akcím spolku patří „Rybí hody“, které mají již dlouholetou
tradici. V loňském roce nám však moc nepřálo počasí a déšť s větrem strhal již
napnuté plachty. Rychle byla zorganizována brigáda a vše bylo uvedeno do
stavu, aby se Rybí hody se vším, co k nim patří, odehrály bez problémů.
V současné době má spolek 42 členů a mezi svými členy má i 8 dětí.
V letošním roce nebylo provedeno žádné zarybnění, protože ve vodách je
dostatek kaprů, ale i dalších druhů ryb, např. štiky, candáti či amuři. V roce
nastávajícím již ale se zarybněním počítáme.

V létě se mohli všichni pobavit a zatančit
si na třech zábavách v parku. Sérii
tradičně zahájil spolek rybářů Kojice
rybářskými
hody.
Jejich
speciality
kažodoročně přilákají i mnoho účastníků
přespolních. První srpnový pátek byl ve
znamení pochoutek ze zvěřiny a hudbu
v podání skupiny ECHO. Poslední
taneční zábavu se skupinou TRITON
zorganizovali kojičtí fotbalisté.

Jan Machač

V červnu hasiči zasahovali u požáru lokomotivy
U požáru lokomotivy na železniční trati v Kojicích zasahovalo v úterý 18.
června ve večerních hodinách sedm jednotek hasičů. Hasiči měli problém se k
místu události dostat, neboť podjezd pod tratí umožňoval vjetí pouze osobním
autům. Hasiči se nakonec dostali na koleje k hořící lokomotivě přes únikový
východ. Odpojena musela být trať od elektrického proudu. Požár hasiči dostali
pod kontrolu v 21.13 hodin. Skrytá ohniska byla odhalena pomocí
termokamery a následně uhašena. Likvidaci požáru velitel zásahu hlásil na
operační a informační středisko hasičů v 21.49 hodin. Podle slov
vyšetřovatele hasičů požár pravděpodobně způsobila technická závada na
chlazení nebo se zadřelo ložisko. Škoda byla vyčíslena na 400 tisíc korun.
ppřez3

Zprávy z klubu TJ Sokol – oddíl kopané
Vážení příznivci kojické kopané,
s koncem roku 2019 nadešel čas zhodnocení činnosti v
klubu TJ Sokol Kojice ,z.s. V období leden - březen 2019
jsme se zúčastnili několika akcí pořádaných našim klubem.
Tak předně v termínu 9.2.2019 probíhal halový turnaj ve
sportovní hale Chvaletice, jehož 9.ročník jsme pořádali. Osm
týmů (Kojice, Selmice, Němčice, Semín, Týnec n. L,
Jankovice, Řečany n. L a Tetov) rozdělených do dvou skupin
se utkalo systémem každý s každým. Po základních
skupinách první dva týmy postoupily do finálové skupiny, třetí
a čtvrtý tým bojovaly ve skupině o konečné umístění. Na
konci halových klání vykrystalizovalo toto pořadí: 1. Týnec n.
L., 2. Kojice, 3. Tetov, 4. Selmice, 5. Řečany, 6. Jankovice, 7.
Semín a 8. Němčice. Turnaj proběhl organizačně bez
problémů a ke spokojenosti všech zúčastněných týmů.
Po tomto turnaji většinou děláme valnou hromadu, ale v
letošním roce jsme nenašli vhodný termín, abychom mohli
zhodnotit naší sportovní činnost od předešlé VH v hojném
počtu našich členů. Toto chceme určitě napravit. Další
fotbalovou akcí bylo pořádání 29. ročníku zimního turnaje o
Putovní pohár OÚ Kojice. Jako vždy jsme se snažili, aby na
ukončení turnaje navazovala jarní část mistrovské sezony. To
se také podařilo. Po tři víkendy, vždy v sobotu, 23.2., 2.3. a
9.3.2019, za účasti tradičních účastníků z Kojic, Jankovic,
Selmic a Němčic byly k vidění urputné boje o skalpy soupeřů.
A jak to dopadlo? Putovní pohár zůstal v Kojicích, 2. Selmice,
3. Jankovice a 4. Němčice. V posledních letech neplní zimní
turnaj poslání hlavně pro kojické plejery, jelikož sejít se na
jakýkoliv turnaj je velkým problémem kojické kopané. Řada
hráčů se věnuje halové kopané v různých soutěžích na
různých úrovních a někteří dávají prioritu tomuto sportu v
hale.
Jelikož naše skupina IV. třídy Přeloučska čítá 16 týmů, tak
jsme začínali dosti brzo v měsíci březnu, a to 16.3.2019
venkovním zápasem v Přelovicích. Celou jarní sezonu 2019
jsme bojovali o postup do III. třídy, ale některé zbytečné
prohry a remízy nás ke kýženému postupu neposunuly.
Nakonec z toho bylo pěkné 4. místo. Tento nepostup
poznamenal kádr mužstva, když odešli asi za lepším čtyři
hráči základního kádru, ale hlavně odešlo 20 branek A.
Vančury, který byl nejlepším střelcem mužstva.

Tradiční akcí je pálení čarodějnic a v letošním roce 2019
se sešla velká skupina lidí. Hranice byla opět perfektně
připravená a občerstvení skvělé. Jarní sezona 2019 nám
skončila v polovině června. Času odpočinku jsme si dali
jeden měsíc. Již 17. srpna nám začínala podzimní sezona a
první trénink byl už 20. července. V období mezi koncem
jarní a začínající podzimní sezonou jsme pracovali na
příchodu alespoň 4 hráčů, kteří by zacelili odchody hráčů.
Proto jsme získali na přestup hráče Petra Kucha, Tomáše
Macha, Jakuba Kmoníčka a Matěje Šnokhouse paradoxně
všichni ze Zdechovic a na posledních 5 zápasů Davida
Munzara, který se vrátil ze zahraniční pracovní cesty. S
odstupem času se ukazuje, že jsme postupovali v posílení
týmu správně.
V přípravném tréninkovém období jsme se zúčastnili
turnaje v Horušicích „O pouťový putovní pohár TJ Sokol
Horušice“. Opět se potvrdilo, že sejít se s dobrou účastí je
pro kojický tým problém. Přesto jsme odehráli 3 turnajové
zápasy. Na konci turnaje z toho bylo 1.místo !
Podzim 2019 jsme zahájili nedělním zápasem ve
Zdechovicích. Tento zápas se konal po naší tradiční sportovní
zábavě, jelikož jiný termín zábavy nebyl k mání. Přesto jsme
věřili, že to zvládneme. Bohužel nakonec z toho byla
zbytečná remíza 1:1, protože jsme nebyli schopni proměnit
dalších 7 šancí. Celou podzimní sezonu jsme bojovali o
přední příčky tabulky, abychom si udělali dobrou výchozí
pozici k postupu do vyšší třídy. Na lepším umístění se
bohužel podepsaly různé absence z důvodu směn, nemocí,
dovolených a dlouhodobě zraněných hráčů. To vše bylo
příčinou, že jsme k zápasům nastupovali jeden týden
kompletní a druhý týden, kdo měl ruce a nohy. Po odehrání
15ti kol podzimní částí sezony okupujeme opět 4. místo s 28
body a skórem 40:25, což znamená, že jsme dokázali 8x
vyhrát, 4x remízovat a jenom 3x jsme odešli poraženi.
Závěrem bychom chtěli poděkovat OÚ Kojice za výbornou
spolupráci při sekání hrací plochy, při kterém se střídají otec
a syn Klepalovi a vyhlašování domácích zápasů v obecním
rozhlase. V neposlední řadě chceme s koncem roku 2019
popřát všem lidem Kojic a fotbalovým příznivcům hlavně
hodně zdraví, jak v Novém roce 2020, tak i v běžném
životě.
Kv. Záleský
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Turistika kojičáky baví
Každoroční výlet za turistikou byl tentokrát zamířen do nedalekého okolí
Železných hor. Přestože jsme byli vzdáleni od Kojic přibližně 30km,
Lovětínskou roklí šlo do té doby pouze minimum účastníků. Na výlet se
přihlásilo 51 účastníků, ale avizované špatné počastí některé odradilo, a tak se
nás u autobusu sešla necelá čtyřicítka včetně dětí. Autobus nás vysadil u
muzea Vápenky v Třemošnici a my se vydali zmiňovanou Lovětínskou roklí
k Lichnici. Hned na začátku jsme obdivovali mloka skvrnitého, skupina ztichla a
všichni si ho chtěli vyfotit. Poté, co jsme míjeli pátého, desátého, dvacátého už
účastníci pouze konstatovali „zase mlok“ a obávali jsme se, zda neprožijeme
„válku s mloky“. Počasí bylo na bundu, chvílemi i na pláštěnku. Skupina ale
byla vybavená a turisti nepodcenili ani možné nachlazení a raději preventivně
vzájemně ochutnávali různé odrůdy pálenek ze svých placatic.
Na Lichnici jsme dostali zásobu informací z historie, vždyť málokdo ví, jak
významný hrad vlastně trojúhelníková Lichnice byla. Sám Karel IV. zařadil hrad
do korunního majetku. S obavou jsme míjeli zavřený bufet před vchodem do
hradu. Přece jen jsme předpokládali, že si v Podhradí dáme občerstvovací
zastávku. Naštěstí jsme našli otevřenou hospůdku, do které jsme se všichni
vtěsnali. Obsluha se připravovala na večerní vinobraní a ve špatném počasí
nečekala v průběhu dne příliš hostů. Přesto připravili oběd podle zájmu
účastníků a nechali nás posedět a odpočinout.
Poslední sobotu roku 2019 vyrazila skupinka kojičáků na další pěší výlet.
Sešlo se nás opět dost, 41 a jeden kočárek, další dva nestihli start a vyrazili
s přibližně půlhodinovým zpožděním. Naplánována byla trasa podél Labe do
Týnce a zpět po druhé straně Labe do Labské Chrčice. S kočárkem to bylo
poměrně náročné, zvláště úsek u Labe v Týnci, to byla kolečka v blátě
ponořena dobrých sedm centimetrů. Do hostince k panu Kmoničkovi jsme se
předem nahlásili, a tak i přes konající se turnaj v šipkách na sále, jsme našli
svá místa a mohli se občerstvit dobrým plzeňským, vínken, nakládaným
hermelínem či utopenci. Že se nám nebude chtít pěšky zpátky jsme věděli
dopředu, a proto si vyjednali záchranu v podobě pana Herverta a jeho
autobusu.

Co vzkážeme budoucím generacím
Život v Kojicích v roce 2019

V souvislosti s probíhající
opravou kostelní kopule jsme
vyzvali občany, aby vyjádříli
svůj postoj na aktuální dobu a
život u nás, v Kojicích. Přišly
pouze dva příspěvky, ale měli
jsme z nich radost. Oba od
starších spoluobčanů, oba
pozitivní a z obou byl cítit
opravdu krásný vztah k naší
obci
a
radost
z dobře
prožitého života v Kojicích.
Děkujeme za ně a přiložíme
je ke vzkazu zpracovanému
za obecní úřad.
Z dřívější doby se v kopuli
nacházejí materiály z roku
1935 a z roku 1972.

V roce 2019 bylo v obci Kojice přihlášeno k trvalému pobytu celkem 428
obyvatel, z toho 225 mužů a 203 žen. Nejstarší obyvatelkou byla paní Miloslava
Zámišová – 98 let. Věkovou strukturu obyvatelstva vyjadřuje následující tabulka:
0 – 10 let
30 obyvatel
50,1 – 60 let
49 obyvatel
10,1 – 20 let
48 obyvatel
60,1 – 70 let
57 obyvatel
20,1 – 30 let
51 obyvatel
70,1 – 80 let
50 obyvatel
30,1 – 40 let
43 obyvatel
80,1 – 90 let
10 obyvatel
40,1 – 50 let
81 obyvatel
90,1 – 100 let
2 obyvatele
Sedm obyvatel, kteří pracovali převážně ve firmě Helot na zemědělské práce, bylo
ukrajinské národnosti. Dalších asi 20 obyvatel romské národnosti bylo ubytováno
v budově hostince U Špačků, která již několik let jako hostinec nefunguje. Soužití
s touto skupinou vyvolávalo řadu emocí i sousedských problémů, zejména v oblasti
hluku a čistoty v okolí budovy.
Přidělené číslo popisné nejvyšší hodnoty je 192, nicméně ve 39 domech nebyl buď
nikdo hlášen k trvalému pobytu nebo domy byly již v minulosti zbourány. Na vlastním
obecním úřadě bylo hlášeno 17 občanů – tito byli z původních kojických adres
odhlášeni jejich majiteli, ať již rodinou zpravidla v důsledku nefungujícího soužití nebo
novými majitele v případě prodeje domu, kde původně žili.
Lze konstatovat, že 30 let po tzv. sametové revoluci se lidem žije dobře, dá se
skutečně říci, že nejlépe v historii. Zejména mladí hodně cestují i do vzdálených lokalit
mimo Evropu, ovládají velmi dobře cizí jazyky. Často cestují jenom s letenkou a malým
batohem. Lidé se naučili trávit hodně volného času zábavou, jsou přeplněné všechny
turisticky zajímavé lokality. Každý víkend se v okolí koná celá řada společenských
akcí. Jsou organizovány velké koncerty, tzv. festivaly, které trvají dva až tři dny a na
kterých se vystřídá široké spektrum účinkujících. Páteční či sobotní večer jen málokdo
z mladší generace tráví doma u televize. Lidé často navštěvují restaurace, ale mnohdy
kromě společenské konverzace, sledují na svých chytrých telefonech, co právě dělají
ostatní kamarádi a známí.
V Kojicích jsou už minulostí starosti s výstavbou splaškové kanalizace, ta již
několik let funguje a odpadní vody jsou odváděny na čističku do Chvaletic. Rovněž
obecní komunikace dostaly nové povrchy, opravena je též většina chodníků ve vsi.
V loňském a letošním roce byla pozornost soustředěna i na budovu hasičské zbrojnice
a přilehající park, kde se konají zejména letní společenská setkání. Dlouhotrvajícím
problémem je hlavní silnice, kterou vlastní Pardubický kraj a opravy zde probíhají
pouze minimální. Důvodem je plánovaný obchvat obce, pro který se velmi dlouho
vykupovaly pozemky a který je připravován již více než 10 let. Stav přípravy ale nikdy
v minulosti nepostoupil do takové úrovně jako v současnosti, a tak věříme v jeho
realizaci v nejbližším období.
Obec hospodaří s finančními prostředky v úrovni cca 7 mil. Kč ročně. O
zásadních záležitostech rozhoduje pětičlenné obecní zastupitelstvo v čele se
starostou Ing. Davidem Morávkem. V týmu má samé ženy J. V obci funguje mateřská
škola, obchod s potravinami a na pivo lze zajít pouze do občerstvení na hřišti.
Největším spolkem jsou rybáři s více než 50 členy. Sbor dobrovolných hasičů se
soustřeďuje na zákonné povinnosti a pomáhá obecnímu úřadu, když je třeba více
chlapské síly a při organizaci společenských akcí. Fotbal se v Kojicích hraje stále, i
když většina hráčů v týmu není kojických.
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