KOJICKÉ
NOVINY
ročník 2021, číslo první a zároveň poslední
Vážení kojičtí spoluobčané,
za pár okamžiků vstoupíme do nového roku 2022.
Když jsme stáli na prahu roku 2021, věřili jsme, že
jednička na konci letopočtu znamená po nedobrém
pandemickém roku nový začátek, doufali, že covid
bude uzavřenou záležitostí a my vyjdeme posílenější
vstříc novým životním výzvám. Ani rok 2021 však
nebude nejspíš patřit mezi ty nejšťastnější v našich
životech. Náš život ovlivňovala omezující opatření, bylo
méně příležitostí ke kulturnímu a společenskému
životu, k možnostem cestování. O to více stoupla
hodnota semknutého rodinného života, sounáležitosti
blízkých, která je hned po zdraví důležitým prvkem
spokojeného žití. Jako každý rok byl rok 2021 pro
někoho obdobím vzrůstu, pro jiného obdobím stagnace
či ztrát. Věřím, že pro většinu z vás, byl rokem
spokojeným.
Co přát do roku 2022? S pokorou v první řadě
přejeme všem spoluobčanům i jejich blízkým pevné
zdraví. Kdo má odvahu, ať se pokusí napnout síly a
proměnit svoji spokojenost (případně i nespokojenost)
ve štěstí. Pod štěstím si každý z nás představí něco
jiného, něco svého. Štěstí nepadá z nebe a štěstím
rozhodně není výhra 20 milionů ve Sportce. Ale vedeni
svou touhou, trpělivostí a vytrvalostí dokážeme
směřovat svoje kroky k vysněným individuálním cílům.
Zavřete teď na chvilku oči a zamyslete se, co pro vás
znamená štěstí a co bude vaším hlavním cílem v roce
2022 a co pro jeho dosažení uděláte už dnes, co zítra,
co na jaře… Nevymlouvejte se na důvody, proč něco
nejde, hledejte způsoby, jak cílů dosáhnout. Neplatí
žádné „já bych chtěl, ale…“Jděte za svým snem, jděte
za svým štěstím. Nikdo jiný to za vás udělat nemůže.
Prožijte šťastný rok 2022.

Z práce obecního zastupitelstva
Do roku 2021 jsme vstoupili se schváleným rozpočtem ve
výši přesahující 7 milionů korun a s vizí pokračovat v rozvoji
obce
především
v oblasti
zvelebování
veřejného
prostranství. Pro tento rok nebyla naplánována žádná akce
čítající miliónové náklady, a tak se nám podařilo ušetřit více
finančních prostředků pro další období. Směřovat je chceme
v roce 2022 zejména do oprav v budově obecního úřadu.
V letošním roce se nám podařilo získat tři dotace. Největší
ve výši 575 tis. Kč od Ministerstva životního prostředí na
řešení projektu odpadového hospodářství v obci. Částkou
110 tis. kč přispěl Pardubický kraj na opravy místních
komunikací a 250 tis. Kč nám věnovala chvaletická
elektrárna na podporu úprav veřejného prostranství, kultury
a sportu.
Jednání zastupitelstva probíhala v řádných termínech
prezenční formou a zájem veřejnosti se proti uplynulým
letům nezměnil. Vážíme si občanů, kteří si najdou čas a
přijdou si poslechnout aktuální informace z obce a současně
nám sdělí své postřehy či připomínky. I v roce úspor jsme
zrealizovali hezkou řádku menších akcí.
Oprava vodoteče a budovy Studánka
Akci realizovala firma Bauset a náklady činily cca 500 tis. Kč.
Tok je usměrňován v nově vybudovaném kamenném korytu,

byly opraveny kamenné schody vyúsťující do Růžové ulice, zeleň
v okolí toku a zrekonstruována stavba v horní části.

Obnova cesty Víťovka
Polní cesta vedoucí přes Průhon směrem na Chvaletice byla
každoročně rozorána, protože oficiálně žádnou cestou nebyla.
Letos na podzim znamenala pro chodce i cyklisty stezku odvahy.
Třímetrová kukuřice z obou stran zrychlila výrazně tempo
procházejících z obavy, kdy vyběhne z polností divoké prase. A

tak, kdo cestu v tomto období absolvoval, zvolil pro příště už
raději jinou trasu. Vzhledem k tomu, že pozemek vlastní
obec, bylo možné přistoupit k záměru vybudování trvalé
cesty, zajištění vypořádání stavby na stavebním i
katastrálním úřadu. Obnovu cesty zrealizovala společnost
Chládek a Tintěra za spolupráce s firmou Agros Kojice. Za
občany prosíme méně kukuřice v bezprostřední blízkosti
obce.

podílela společnost Zahradní architektura Pardubice. Věříme, že
se většině občanů nový vzhled parku líbí.

Oprava zasedací místnosti obecního úřadu
Nové rozvody elektřiny, nové topení, nové osvětlení, nová
podlaha, nové omítky, nová dělící stěna a nový nábytek. To je
nová zasedací místnost na obecním úřadu.
Oprava obecní komunikace u Vinařic
Celkem tři domy u Vinařic patří do kojického katastru, a tedy
i místní komunikace u nich do starostí naší obce.
Provedenou opravu jsme zajistili ve spolupráci s Týncem
nad Labem a finančně se kromě Kojic a Týnce podílel i
Pardubický kraj.

Opravy chodníků
Každoročně opravujeme část chodníků v obci. Letos jsme
opravili část chodníků před místním obchodem.
Úprava parku - dokončení
V parku probíhaly úpravy už v předchozích letech. Finalizace
v letošním roce obsahovala dodělání kamenných schodů a
dalších plácků pro odpočívací místa, ale zejména osázení
prostoru zelení. Kromě firmy Bauset se na dokončení
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V roce 2022 budeme hospodařit s přibližně stejným
rozpočtem jako letos. V plánu máme pokračovat
v opravách v budově obecního úřadu (schody a chodba
v 1. patře, kancelář), velká oprava obecní budovy čp. 167
(bývalá pekárna), oprava křížku u hospody, nový chodník
u Studánky, osazení laviček a další dle aktuální potřeby.

Stavební úpravy obecních budov čp. 53 a 167

Oprava silnice II/322 průtah obcí

Budovu bývalé pekárny/prádelny obec zpět koupila již
v roce 2018. Dlouho jsme zvažovali budoucí možné využití
nemovitosti. Nakonec jsme se rozhodli pro propojení obou
staveb a vybudování širšího zázemí pro konání
společenských akcí. V současné době máme vše
vyprojektováno, vydáno stavebního povolení a podali jsme
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
S realizací počítáme v letech 2022 – 2023 a rozsah bude
záležet na poskytnutí či neposkytnutí dotace.
Pokud budeme s dotací úspěšní, předpokládáme
v budově čp. 167 provedení izolace, zateplení stropu, nové
topení, vybudování terasy směrem k hlavní silnici,
propojení obou budov chodbou, ze které bude přístup do
nově vybudovaného sociálního zařízení, nové kuchyňky a
opravu průčelí. Projekt počítá též se vznikem zázemí pro
údržbáře obce. Rozpočtované náklady činí cca 4,3 mil. Kč,
pokrytí dotací se předpokládá ve výši 85%. Budova by
měla následně sloužit zejména pro nekomerční účely,
potřeby spolků, zastupitelstva a zájmových skupin v obci.
Pokud v roce 2022 na dotaci nedosáhneme, provedeme
z vlastních prostředků vybudování nové větší kuchyňky a
sociálního zařízení. Tak nám držte palce.

V současné době, kdy je silnice užívána jako podpůrná
komunikace pro potřeby stavby obchvatu, se jen těžko
smiřujeme s její nečistotou a velkým provozem. Ale i v tomto
případě platí, že všechno zlé, je pro něco dobré. Po kolaudaci
obchvatu (tedy v roce 2023) bude realizována zásadní oprava
této silnice a následně bude převedena jako místní komunikace
do vlastnictví obce.
Zpracovaný projekt předpokládá odstranění stávajícího
povrchu do hloubky 60 cm, položení podkladových vrstev a
finálního povrchu. Součástí stavby bude položení části dešťové
kanalizace, úpravy sjezdů k přilehlým nemovitostem z obou
stran silnice a rekonstrukce chodníků kromě těch nově
provedených. Zajištění stavby včetně velké části financování
zajistí Pardubický kraj. Obec
bude participovat pouze
nákladově na objektech,
které nejsou přímou součástí
komunikace, např. obnově chodníků.
Tak prosím ten stávající nízký
komfort vydržme a věřme,
že v tomto případě
bude opravdu líp.

Společenská rubrika
I v roce 2021 řada našich spoluobčanů
oslavovala svá životní jubilea. V první
polovině roku jsme z důvodu covidových
opatření za našimi jubilanty nedošli, ale
pozvali je 17. června na společné
setkání na obecní úřad. Kromě přání,
občerstvení a povídání jsme jim promítli i
zdigitalizovaný krátký film z archivních
materiálů. Mezi jubilanty první půlky roku
patří pan Jaroslav Vozáb (krásných 90
let), pan Pavel Mifek, pan Pavel Volejník,
paní
Alena
Lexová,
paní
Věra
Hrubešová, paní Marcela Steklá, paní
Miroslava Mifková, pan Vladimír Steklý,
paní Anna Borecká a paní Růžena
Jelínková. Setkání to bylo milé a zdařilé.
V druhé půlce roku jsme pak
s blahopřáním a malým dárkem navštívili
další letošní jubilanty – paní Zdeňku
Zelenou, paní Miloslavu Dařílkovou, paní
Elišku Steklou a pana Vojtěcha Dočkala.

V roce 2021 se narodily dvě holčičky s
evidovaným trvalým pobytem v Kojicích,
Adélka Dohnalová (Kojice 43) a Amálka
Koucká (Kojice 64, následně se
s maminkou přestěhovala do Záboří nad
Labem). Narozeným princeznám i jejich
maminkám přejeme hodně zdraví a
štěstí.

Rok bohužel přinesl i smutné zprávy.
Rozloučili jsme se s paní Jiřinou
Vokálkovou (Kojice 46) a panem
Stanislavem Vančurou (Kojice 163).
Budeme na ně s úctou vzpomínat.
Panu Vančurovi kromě vzpomínky
posíláme
za
nebeskou bránu
i
poděkování
za
jeho
dlouhodobé
působení v kojickém sboru dobrovolných
hasičů a jeho vstřícný přístup a pomoc
při organizování společenských akcí.

24. září 2021 vstoupili v manželský
svazek Tatiana Vasilevna a Václav
Čermák. Přejeme páru šťastnou a
pohodovou plavbu po řece jménem
manželství a hodně krásných společných
zážitků.
K 31.12. 2021 žije v naší obci 416 trvale
hlášených obyvatel, v průběhu roku
nenastala žádná výraznější změna.

Vítání narozených dětí a dětský den
26. červen patřil v Kojicích dětem. Každé dítě
narozené v Kojicích v posledních několika letech má
svůj vlastní stromek, který s ním roste. A tak jsme do
obce přivítali skupinku dětí narozených v roce 2020 a
v prvním pololetí roku 2021. V prostoru před obchodem
U Březinů jsme se sešli s rodiči, prarodiči a dalšími
hosty ke krátkému společenskému programu a zasazení
stromků s označením jména dítěte. Přivítali jsme
Marianu
Vrabcovou,
Matouše
Vrabce,
Denise
Panchártka, Adélku Dohnalovou, Vendulku Šípkovou a
Amálku Kouckou.

Mezinárodní
den
dětí se
slaví
každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí
jsou připravovány různé společenské a
sportovní akce. Den dětí má upozornit
světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.
Oficiálně byl vyhlášen v roce 1949 a označen
jako Den pro ochranu dětí. Důvodem
k vyhlášení bylo mimo jiné i masové zabíjení
žen a dětí v Lidicích v roce 1942. K
Mezinárodnímu dni dětí se Československo
přihlásilo v roce 1950. Zejména v první
polovině padesátých let měly jeho oslavy
podobu významné politické kampaně, dnes už
si tento den můžeme s dětmi užívat svobodně
a radostně.

Poté jsem se přesunuli do našeho parku, kde jsme ve spolupráci se sborem
dobrovolných hasičů uspořádali oslavu dne dětí a konce školního roku. Kvízová
hra s názvem Barevný svět byla určena především předškolákům a mladším
dětem. Náš svět je skutečně barevný, stačí se jen dívat. A děti ho vidí ještě
rozmanitější než my dospělí. Co je podle nich třeba bílé? Sníh, sněhulák, zubní
pasta, dům amerického prezidenta, tygr v liberecké zoo, kožich ledního
medvěda, plášť pana doktora, mléko, čepice kuchaře, nevěsta, nepopsaný list
papíru, cukr, sůl, čokoláda…
Dokážete ještě něco přidat? Mě napadá ještě bílé víno, ale pak už fantazie
končí… A tak jsme si dokázali povídat a hrát i o barvě červené, modré, žluté,
zelené, oranžové a hnědé. Hasiči se postarali o občerstvení a tradičně nemohla
chybět ani pěna.
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Sousedská snídaně
V první polovině roku nám bylo v souvislosti
s pandemií zapovězeno navštěvovat restaurace
a hýčkat své chuťové buňky výtvory
kuchařských mistrů. Stravovali jsme se většinou
doma, tak byla příležitost naučit se i nějaké
nové speciality. V neděli, 11. července, jsme
měli příležitost ukázat sousedům, v jakých
nových dobrotách jsme se zdokonalili a
ochutnat, co připravili druzí. Příjemné ranní
posezení, povídání, sklenička proseca, to je
kojická sousedská snídaně.

Taneční zábavy
O společenské vyžití v podobě hudby, zpěvu
a tance se v letním období postarali sportovci.
17. července uspořádali tradiční zábavu se
skupinou TRITON. Po covidovém kulturním
deficitu byl taneční parket i park zcela zaplněn.
Při své druhé zábavě, 14. srpna, vsadili na
zásadní změnu v podobě kapely. Přeloučská
skupina JAHODY přilákala návštěvníky z širšího
okolí.

Promítání v parku počasí nepřálo
Promítání filmu v parku letos počasí nepřálo. Dlouhotrvající déšť přilákal
slabou stovku účastníků. I vybraný film Bábovky nebyl trefou do černého. A
tak jediné, co se povedlo, byla široká nabídka občerstvení. Kuřecí stripsy,
smažené sýrové trojhránky, hranolky, grilované klobásy nakonec do
posledního kousku zmizely z nabídky. A samozřejmě nechyběla točená
plznička. Pro příští rok už máme trochu náskok ve výběru filmu. Zvažujeme
film Srdce na dlani (od tvůrců filmu Ženy v běhu, který se v Kojicích setkal
s velmi dobrou odezvou). Bude v kinech sice už od 20.1.2022, ale my si na
něj klidně počkáme na léto. Koukněte na internet, trailer k filmu už tam běží.

Zářiová turistika

Výlety do divadla
11. června jsme uspořádali zájezd na
opravdu veselé představení StudiaDva Líbánky
na Jadranu. Představení probíhalo na letní
scéně na pražském výstavišti v Holešovicích a
diváci se museli prokázat platným testem na
covid. Počasí nám na venkovní sezení přálo a
Eva Holubová a Bob Klepl v hlavních rolích
zajistili po delší kulturní odmlce skvělou zábavu.
Byli jsme svědky dvou různých pohledů na
stejnou dovolenou. Jinak ji prožil manželský pár,
který už má něco za sebou, jinak začínající
mladí partneři. A došlo i na improvizaci
učinkujících, která vždy dodá představení něco
navíc.
4. listopadu jsme se vypravili do Tylova
divadla v Kutné Hoře na představení Caveman.
Slavná one man show o mužích a ženách, o
rozdílech mezi nimi, o lásce, partnerství a
utajených kvalitách obou pohlaví měla vážně
spád. Není divu, že na této výjimečné komedii
byli někteří z nás již podruhé. Humorné
přemýšlení nás pobavilo a poučilo o tom, že
není prakticky možné, aby ženy pochopily
mužský svět a naopak.

První zářiová sobota patří již tradičně společnému turistickému výletu.
Zájezd se vždy připravuje tak, aby ho zvládly skupiny různého věku i
trénovanosti. A jezdí se za cenu vskutku lidovou, dospělí za 70 Kč a děti do
15 let za 30 Kč. Letos jsme nejeli nijak daleko, našim cílem byly pískovcové
skalní útvary Toulovcovy maštale. Přírodní rezervace se nachází na rozmezí
okresu Chrudim a Svitavy. Soustava uzoučkých roklí vytváří skryté skalní
městečko, které je protkáno systémem chodeb, jeskyní a děr. Skály tvoří
křídové pískovce mořského původu.
Před vlastní turistikou jsme měli objednanou prohlídku nedalekého zámku
Nové Hrady. Rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem
Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel, bývá často
nazývána "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". Od roku 1997 je
zámek v soukromém vlastnictví rodiny Kučerovy. Součástí areálu je i deset
druhů rozličných zahrad a přírodní labyrint. A taky zámecká kavárna… ani tu
jsme nemohli minout. Těšíme se zase rok! Připojte se i další. Letos bylo
v autobuse volných více než 10 míst.

Svatomartinská vína a husa
Skupinka kojických seniorek přišla s nápadem
uspořádat svatomartinskou zábavu, jak se patří.
Po domluvě s obecním úřadem a motelem Železné Hory, které byly spolupořadateli, se 12. listopadu uskutečnila taneční
zábava se skupinou TECHNICS, na kterou zamířila více než stovka spokojených účastníků. Kromě tradiční husičky se
nabízely i další pokrmy a hlavně bílé, růžové a červené svatomartinské víno, tedy první vína z ročníku sklizně 2021. Hudba
hrála ještě po půlnoci a domů se nespěchalo.
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Obchvat Kojic
Tak jsme se dočkali! Po letech příprav, jednání, zpracování
nejrůznějších podkladů, výkupu pozemků se staví. A stavět by
se mělo rychle. Základní kámen byl poklepán 13.9.2021.
Hotovo by mělo být podle smlouvy za 371 dní. Výběrové řízení
vyhrálo sdružení společnosti Metrostav Infrastructure a Chládek
a Tintěra. Právě kvůli Metrostavu se zahájilo se zpožděním, ale
doba výstavby podle smlouvy platí. Náš pan starosta se účastní
kontrolních dnů a zatím je konstatováno, že harmonogram
stavby se dodržuje. Dílčí problém způsobuje, že dosud nebyly
vykoupené domy odpojeny od sítí, a nemůže tedy proběhnout
jejich demolice. Obchvat Kojic navazuje na ten chvaletický.
Řekli byste, že od jeho dokončení uplynulo už 11 let? Stavba
v režii pardubického kraje vyjde na 280 milionů korun.
Pětaosmdesát procent z toho platí Evropská unie. Tři kilometry
dlouhá komunikace se rozšíří na 9,5 metru.

Pro nás Kojičáky doba výstavby znamená omezení.
V současné době, pokud potřebujeme do Chvaletic a nemáme
odvahu projet zakázaným územím a za cenu značně
znečištěného auta, musíme více než desetikilometrovou
objížďkou. Uzavírka směrem na Chvaletice podle vydaného
rozhodnutí bude trvat do 6.5.2022. A poté bude následovat
omezení v podobě objížďky směrem na Týnec nad Labem.
Bohužel i po vybudování obchvatu Kojic, nebude cesta na
Týnec volná. Naplánována je oprava mostu nad železnicí a i
tato oprava bude znamenat objížďku.
Stavba obchvatu si vyžádala skácení stovek stromů. Všichni
jsme měli možnost zaplnit naše přístřešky kvalitním palivovým
dřevem. A tak si přiložme polínko do krbu, nalijme si skleničku
červeného a mějme trpělivost se stavbou. V konečném
výsledku nám přinese zvýšení bezpečnosti a snížení hluku
v naší obci.

Nové vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství
Na prosincovém zasedání obecního
zastupitelstva byly schváleny nové
vyhlášky týkající se odpadů. Vyhláška č.
2/2021
stanovuje
obecní
systém
odpadového hospodářství. Obsahově se
vyhláška shoduje s velkým odpadovým
letákem, který byl do vašich schránek
doručen na podzim. Občané jsou povinni
odděleně soustřeďovat a ukládat na
stanovená místa biologický odpad
rostlinného původu, papír, plasty, sklo
čiré, sklo barevné, jedlé oleje a tuky,
kovy, nebezpečné odpady, objemný
odpad, směsný komunální odpad.
Zjednodušeně řečeno, jsme všichni
povinni odpad třídit!
Vyhláška č. 1/2021 stanovuje místní
poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství. Poplatníkem poplatku je
fyzická osoba přihlášená v obci nebo
vlastník nemovitosti na území obce, ve
které není přihlášena žádná fyzická
osoba. Od roku 2022 činí roční sazba
poplatku 800 Kč. Od poplatku jsou
osvobozeny osoby, které jsou v obci
přihlášeny, ale dlouhodobě (déle než 9
měsíců po sobě jdoucích) se zdržují
mimo území obce a nově narozené děti.
Náklady obce na odstraňování
odpadů se každoročně zvyšují o desítky

covidem

tisíc korun. A bude hůře. Poplatek za
skládkování
vzrostl
v roce
2021
z původních 500 Kč na 800 Kč za tunu
odpadu. Podle právní úpravy se bude
tento poplatek stále navyšovat až do roku
2029, kdy by měla cena skládkování činit
1850 Kč za tunu. Od roku 2021 byla
zavedena tzv. třídící sleva. Ta spočívá
v tom, že pro skládkování odpadu
v množství do 200 kg ročně na jednoho
občana platí sazba 500 Kč na tunu.
V naší obci ale dosud netřídíme
dostatečně a tuto třídící slevu jsme
vyčerpali již v srpnu. Našim společným
cílem proto musí být, co nejméně odpadu
odkládat do popelnic! Jinak nás všechny
čeká další rapidní nárůst placení za
odpady. U některých domů, přestože jsou
v nich přihlášeni třeba jen dva občané,
vidíme v pondělí stát dvě 240l popelnice.
To opravdu neodpovídá množství odpadu
na 1 občana, pokud by se v domácnosti
řádně třídilo.
Pro podporu třídění obdrží v březnu,
po zaplacení poplatku, každá domácnost
3 tašky na tříděný odpad, jejichž barvy
odpovídají druhu odpadu (žlutá plast,
modrá
papír,
zelená
sklo).

Současně budou nově zavedeny
samolepky na popelnice. Domácnosti, ve
které žijí 1- 4 osoby, bude vydána
nálepka odpovídající 120l směsného
odpadu týdne. Větší domácnosti obdrží
nálepku odpovídající 240l směsného
odpadu týdne. Pokud si někdo zakoupil
velkou popelnici a má podle nových
pravidel nárok pouze na malou, si ale
nemusí pořizovat popelnici novou. Našim
cílem do budoucnosti je směřovat
k vážení odpadu z každé domácnosti
(vážit každý svoz každou vyváženou
popelnici) a podle toho odvíjet placení.
Tedy například stejně jako s vodou, která
se platí podle odebraných kubíků. Tyto
systémy už v některých obcích existují a
fungují. Naše svozová společnost na to
ale není prozatím vybavena.

Život v mateřské škole
V únoru jsme uspořádali karneval pro děti s programem a
užili si dopoledne plné her a soutěží. Děkuji paní Horáčkové
za fotografování. Od 1.března byla uzavřena všechna
školská zařízení včetně mateřských škol. Od 12.4.2021 byly
znovuotevřeny školky pouze pro předškolní děti a děti rodičů
zaměstnaných v IZS, od 1.5.2021 bylo umožněno
navštěvovat MŠ opět všem dětem. Dětem jsme pravidelně
dvakrát týdně prováděli testy.
Dalšími akcemi byly: 30.4. čarodějnický rej, 11.5. pěší
výlet kolem Labe, 26.5. jsme navštívili včelaře v Záboří nad
Labem. Ke dni dětí jsme uspořádali jarní šipkovanou s
plněním úkolů a pokladem, divadlo pro děti a pěší výlet do
Chvaletic, kde si děti v Jednotě samy zakoupily nanuk.
Do ZŠ v tomto školním roce odešlo 7 dětí, s nimiž jsme se
rozloučili pouze v "rodinném kruhu", 7 dětí jsme přihlásili
zápisem do MŠ na další školní rok. Od září máme zapsáno
21 dětí.
V září jsme si užili tradiční opékání špekáčků spojeného s
třídní schůzkou. V listopadu za dětmi zavítala paní
spisovatelka Šárka Rosová Váňová s autorským čtením své
nové knihy " Pohádky z naší zahrádky", kterou si mohli rodiče

zakoupit. Přivítali jsme také pana Zdeňka Vřešťála ze skupiny
NEREZ, který dětem představil hudební nástroje a naučil je
písničku, což se dětem opravdu líbilo.
V listopadu nás po 6 letech poctila svou návštěvou Česká
školní inspekce, která pochválila výzdobu prostor školy, přístup
zaměstnanců, zdravé stravování a neshledala žádné závažné
chyby, což nás těší a motivuje do další práce. Náročný týden jsme
zakončili
vystoupením
pana
kouzelníka
a
vánočním
fotografováním. Poslední akcí byla návštěva Mikuláše s dárky pro
děti.
Na závěr vám, milí čtenáři, posíláme perličky dětí:
Davídku, kam budeš chodit do školy? Davídek: „Začíná to na V.....
Ve Chvaleticích..."
Martinka: „Paní ředitelko, vypadáte jak velký dinosaurus...."
Otázka: Jak si umýváme ruce? Napovídám: „Dlaně, mezi prsty...“
Péťa: „...HRBY..“ (hřbety rukou)
Damiánek si půjčil to, co není NUDNÉ...a pak vysypal kostky a
říká: „Ty kostky jsem vysypal já, já jsem DĚLNÍK!"
Martinka: „Když čůrám, tak mě to bolí na ŠEŠULCE..."
Daneček místo Já vás porazím u oblékání "Já vás
PRERAZÍM.",dostal podkovu od Nikolky, nazval ji KOPYTKOU.
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Anetka nemůže najít OVČÁTKO při skládání Puzzle, Anitka si bude
hrát s BAFLIČKAMI (wafličkami-skládanka), Gábinka má ke svačině
KAKOLO (kakao).
Davídek neuměl dát dohromady kloub a říká: „Nejde mi to, nemám
dost síly, budu muset jíst víc maso..."
Davídek chlácholí Martinku, která měla na ruce bolístku: „Než se
oženíš, tak ti to zmizí..."
Ptám se Dominička: „Domi, budeš odpočívat?“ Odpovídá: „Maminka,
mamka bude odpočívat..."
Děkuji svým kolegyním za trpělivost, za poctivě odvedenou práci,
rodičům za nabízenou pomoc, zastupitelům za spolupráci, Loužilům za
vánoční strom a všem přeji zdraví, štěstí, radost a úspěchy v roce
2022.
Jana Kůsová

Zprávy z klubu TJ Sokol – oddíl kopané
Rok 2021 se opět s rokem sešel a na jeho konci, bychom se
měli ohlédnout zpět a zhodnotit naši činnost. Rok 2021, jak
všichni víme, se nesl v duchu covidového šílenství, což mělo
velký vliv na pořádání amatérských fotbalových soutěží. Od
počátku roku až do konce května byla v této souvislosti naše
fotbalová činnost velmi malá. Nehrál se proto ani tradiční Halový
turnaj v sálové kopané, který by měl již 11.ročník. Bylo zřejmé,
že odehrání sedmi podzimních kol nebude stačit k uzavření
podzimní části, natož celé sezony. Dle okresních regulí musí být
odehráno alespoň 50% zápasů. Tím pádem nikdo nepostupoval
ani nesestupoval.
Situace v měsíci červnu už byla příznivá k tomu, abychom
mohli trochu trénovat a sehrát nějaký přátelský zápas, i když za
podmínek testování a odstupů. Mezi přáteláky, v termínu 10.6.13.6.2021, odjela skupina hráčů do Josefova Dolu v Jizerkách
na Maxovu boudu na letní soustředění na kole. Sjížděla se také
řeka Jizera, jezdilo na koloběžkách a vyjelo na kolách po trati
Jizerské padesátky. Ujetých 80 km bylo dobrým základem pro
fyzickou kondici jenom pro některé hráče, jelikož nebyli všichni.
Po nedělním příjezdu nás čekal druhý přátelský zápas s
týmem Přelouč „C“, který jsme prohráli 2:1. Ten první přátelák
se hrál 6.6.2021 s Veletovem s výsledkem 4:4. Poté
následovala malá pauzička k tomu, abychom z týmových peněz
udělali na začátku července týmovou rozlučku, která slouží k
hodnocení a výhledu na novou sezonu a k upevnění vztahů
mezi hráči. Najdou se však tací, kteří kolektiv narušují a ti potom
musí z týmu ven.
Jako každou sezonu, a nevyhýbá se to ani Kojicím, je řešení
odchodů hráčů za lepším a příchodem hráčů, kteří je mají
nahradit. Bohužel trh hráčů v této covidové době je velmi malý,
ale Kojicím se nějakým zázrakem podařilo tyto odchody zacelit
výrazně kvalitními hráči, což se projevilo na hře a výsledcích
týmu. Z týmu nám odešli hráči Mach, Bleha - Zdechovice,
Bukovič - Řečany a Vejdělek - Nebovidy. Opačným směrem,
tedy do Kojic přišli: Čabala, Brunclík David, Pliva, Norek,
Demjanovič. Ještě z hostování z Týnce n.L. se vrátili pro
potřeby malého počtu hráčů na utkání, jelikož řada hráčů

směnuje, Sláma a Milan Provazník. A aby těch odchodů nebylo
málo, tak nám skončili s fotbalem Kmoníček, Janák, Provazník
Matěj a Zahradník.
Náš klub nemá jenom hlavní činnost fotbal, ale zároveň se
stará o kulturu v obci, a to pořádáním sportovních zábav. Jako
jediná složka v obci jsme se nebáli covidových opatření a
uspořádali jsme dvě sportovní zábavy. První byla v červenci s
datem 17.7.2021 s tradiční skupinou „TRITON“. Druhá se
konala v srpnu s datem 14.8.2021 se skupinou „JAHODY“.
Musíme konstatovat, že účast na obou zábavách byla vynikající
a vrchovatě předčila tu z minulých let.
Covidová situace umožnila rozehrát sezonu 2021/2022 její
podzimní částí. Prvním utkáním byl domácí zápas s Rybitvím.
Pouze jsme remizovali, přestože jsme v zápase měli nespočet
šancí, které jsme neproměnili. Přesto podzimní část sezony
předčila naše očekávání a přezimujeme na 1.místě tabulky IV.
třídy Přeloučsko. Na postup jsou všichni natěšeni, ale je před
námi dlouhá cesta. Jedině kvalitní příprava v co největším počtu
hráčů povede k vysněnému postupu. V podzimní části jsme 11x
vyhráli, 1x remizovali a 2x prohráli, získali 34 bodů a naše skóre
skončilo 42:15.
Střelci branek: Moravec 17x, Norek 6x, Mařata 4x, Brunclík J.
ml. 4x, Klička 3x, Pliva 2x, Demjanovič 2x, Brunclík D. 2x,
Škoda 1x, soupeřova vlastní 1x.
Nedá mi, abych neupozornil na velkou nedisciplínu hráčů při
utkáních. Náš tým sbírá ČK a ŽK jak na běžícím páse. Dalším
problémem je neproměňování vyložených brankových šancí,
kterých je v zápase hodně.
Neměli bychom zapomenout na ty, kteří se podíleli na
občerstvení na rozlučku, M. Demjanovičovi a celé rodině
Brunclíkových. Poděkování patří paní Kašičkové, která se nám
neúnavně stará o praní dresů, Petru Munzarovi, Janu Frantovi a
Petru Kašičkovi, kteří se starají o chod naší hospody.
Všem, kteří se starají, podporují a fandí kojickému fotbalu,
přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho
fotbalových zážitků v roce 2022.
Kv. Záleský
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