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HONZA VOSTŘEL

listopad 2006

Představujeme zajímavé osobnosti naší obce ...

ATELIÉR U ZELENÉHO PLOTU
Ve dnech 28. 10. - 19. 11. 2006 se
ve výstavních síních Orlického Muzea v
Chocni konala výstava skupiny mladých
výtvarníků Výtvarné jednotky Komando
(VJK) - s názvem „Po-prvé“. VJK je volné
sdružení svitavských rodáků (ve věku
19 až 30 let), kteří mají jedno společné
- chtějí veřejně vystavovat své práce.
Šestice mladých umělců na své první
oficiální galerijní výstavě představila jak
keramiku, tak i malby a kresby.
Členem VJK je i 24-letý Honza Vostřel
z Koclířova. Už od malička měl výtvarné
vlohy, ale na základní škole mu učarovala keramická hlína a ta ho už nepustila. Z
koníčka se časem stalo povolání. Dnes se
Honza živí výrobou užitkové umělecké,
dekorativní i zahradní keramiky. Jeho
řemeslně poctivé a originální výrobky
můžete vidět i na různých výstavních a
trhových akcích. Svoje srdce i duši dává
do nezávislé umělecké individuální ateliérové tvorby, s velkým nasazením a nadšením tvoří rozmanité keramické plastiky,
nástěnné reliéfy a obrazy.
Za zmínku stojí také to, že každý
pátek se věnuje ve své dílně dětem,
které mají o keramiku zájem, ale nechodí do místní školy, a tudíž nemohou
navštěvovat keramický kroužek, který ve
škole vede jeho maminka paní Adéla
Vostřelová.

VÝSTAVY
•
28. 10. 2006 - 19. 11. 2006, Po-prvé, Orlické muzeum, Choceň
•
27. 8. 2006, Svit a vy 2006, Libové divadlo, Svitavy
•
17. 6. 2006, Pojďte ven, noční výstava, Park Jana Palacha, Svitavy
•
28. 8. 2005, Svit a vy 2005, Libové divadlo, Svitavy
•
23. 10. 2004 - 21. 11. 2004, Výstava výtvarníků svitavského okresu, Muzeum Svitavy
•
25. 9. 2004, Zahrádkářská výstava, Koclířov
•
29. 8. 2004, Svit a vy 2004, Libové divadlo Svitavy
•
8. 6. 2004 - 1. 9. 2004, Štaufenberg 2004, Německo
V srpnu příštího roku můžete navštívit již tradiční jednodenní výstavu - happening Svit a vy 2007 v Libovém divadle (bývalé Lidové
divadlo) ve Svitavách.
Nahlédněte také do webových stránek www.uplotu.pisi.cz, kde najdete kromě zajímavých informací i spoustu fotografií.
připavila D. Fialová
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Vážení spoluobčané,
otázky o tom, kdo zasedne v zastupitelstvu, v radě obce a kdo se
stane starostou Koclířova, jsou již zodpovězeny. Je to však jen jedna
z otázek, na kterou již známe odpověď, ty další budou následovat
a odpovědi teprve budeme nalézat. Dnes nás všechny zajímá, co bude dál
a jakou cestou se naše obec vydá.
Obec, to není jen zastupitelstvo a není to jen starosta, obec jsou všichni lidé, kteří zde žijí. Mým přáním a představou je, aby rozhodnutí od tzv.
zeleného stolu byla nahrazena rozhodnutími, která se budou opírat o potřeby a názory
spoluobčanů. Aby aktivity týkající se naší obce byly z podnětů Vás občanů, chci, abychom
se stali partnery, kteří společně diskutují, hledají a nalézají kompromis, na jehož základě
pak rozhodují. Právě na týmové práci bych chtěl postavit řízení obce. Jako starosta mám
své úkoly, které musím plnit a bezodkladně řešit. V současné době se intenzivně seznamuji
s chodem a prací obecního úřadu. V listopadu bude provedena inventarizace a předání
obecního majetku do rukou nového zastupitelstva. Do konce letošního roku by mělo zastupitelstvo projednat návrh rozpočtu obce na příští rok, dále se musí schválit změna územního
plánu č.1. Rovněž musíme připravit návrh hlavních úkolů zastupitelstva a rady obce pro rok
2007.
Musíme pokračovat v realizaci investiční akce, která již probíhá a bude dokončena
v létě příštího roku. Jedná se o rekontrukci a přístavbu Mateřské školy. Rozpočet na tuto
stavbu je cca 4,9 mil. korun, se státní účelovou dotací v částce 2 mil. korun.
V minulých dnech jsme společně s místostarostou navštívili některé objekty a bytové
domy v majetku obce a pohovořili s jejich nájemníky. O výsledku těchto návštěv a celkovém
stavu obecního majetku budu podrobněji informovat zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 7. 12. 2006.
Dle mého názoru, neméně důležitým úkolem pro příští a následující rok, bude právě
investice do údržby a opravy stávajícího obecního majetku. A to nebude jednoduchá ani
levná záležitost. To ovšem neznamená, že budeme vyčkávat, až nám někdo peníze nabídne. Chtěl bych, aby občané zvolení do komisí a výborů, vytvořili tým lidí, který se bude
zabývat nejen náplní práce v komisích a výborech, ale i otázkou zpracovávání konkrétních
projektů na získávání dotací.
Cesta aktivní účasti všech občanů na dění ve věcech, které se nás bezprostředně týkají, se zpočátku může jevit jako těžší, avšak pokud vytrváme, stanovíme tím nová pravidla
a přijatá rozhodnutí nebudou zdrojem svárů, ale budou přijatelná pro nás všechny.
Vážení spoluobčané, pomalu se blíží konec roku. Další číslo zpravodaje vyjde
29.12. 2006, a proto chci touto cestou popřát Vám všem jménem svým i jménem zastupitelstva klidné a pohodové prožití vánočních svátků a dětem hodně splněných přání pod
stromečkem.
Bohumil Kysílko
starosta obce
Vážení čtenáři, milé čtenářky,
držíte v rukou listopadové číslo Koclířovského zpravodaje, jež se Vám
představuje v novém kabátě. Cílem redakční rady je, aby Koclířovský
zpravodaj byl skutečně „zpravodajem“, tedy abyste v něm našli především objektivní zprávy a informace o veškerém dění v obci. A co zde
nenajdete? Politicky či osobně laděné debaty a diskuse. Ovšem vaše
názory, návrhy či připomínky k vedení obce i ke všemu, co se u nás děje,
přivítáme. Chtěli bychom Vám také představovat zajímavé osobnosti, které okolo nás žijí. Bydlí zde spousta lidí, kteří se věnují různým koníčkům, kteří umí či dělají
něco výjimečného a mají nám co sdělit. Máte-li tipy a náměty k článkům či rozhovorům,
podělte se o ně s námi. Vše zajímavé rádi otiskneme. Touto cestou také nabízíme prostor
všem spolkům a organizacím, které u nás fungují. Mohou na těchto stránkách svoji činnost
zviditelnit a pozvat ostatní na své akce.
Za redakční radu Vám přeji klidný předvánoční čas bez zbytečného stresu a shonu.
Udělejte si chvilku sami pro sebe a zastavte se na okamžik.
Dagmar Fialová
šéfredaktorka

VYCHÁZÍ DNE 30. 11. 2006

STRUČNÝ OBSAH ČÍSLA
strana 2 H
Informace z obecního úřadu, Veřejné zasedání zastupitelstva,
Zprávičky z Azylového domu, Co je to 17. listopad?
strana 3 H
Likvidace autovraků zdarma, Sport v Koclířově, 60 let České školy,
Jazykový kurz, Počítačová klubovna opět ožije, Pozvánky ...
strana 4 H
Strašidelný průvod HALLOWEEN - fotogalerie
strana 5 H
Farní okénko, Vánoce ve Svitavách, Advent jako cesta k vánocům,
Společenská kronika
strana 6 H
Představujeme zajímavé osobnosti
náší obce - Honza Vostřel

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ani letos nezapomněl Mikuláš na děti
a přijde s čertem i s andělem v úterý
5. prosince 2006 v 15.30 hodin do
Kulturního domu v Koclířově.
Tímto jsou všechny koclířovské děti
zvány na tradiční Mikulášskou besídku.
Vezměte s sebou i hodné rodiče, protože bude možná i nadílka!

Obec Koclířov a ČM Fatima
zvou všechny lidi dobré vůle na
společnou adventní akci

1. slavnostní rozžehnutí
vánočního stromu v Koclířově.
Sejdeme se v neděli 3. prosince
2006 v 17.00 hod v centru naší obce.
P. Pavel Dokládal provede akt požehnání, krátce promluví starosta obce
a stromeček bude slavnostně rozsvícen.
Poté zazní několik adventních písní.
Připraveno bude malé občerstvení,
i něco pro zahřátí.
Udělejte si příjemnou podvečerní
procházku se svými blízkými a přijďte
společně symbolicky zahájit novou
koclířovskou tradici v tomto krásném adventním čase.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
KOCLÍŘOV MÁ NOVÉ VEDENÍ OBCE
Dne 8. listopadu 2006 se sešlo nově zvolené zastupitelstvo obce Koclířov ve velkém
sále Kulturního domu na veřejném ustavujícím zasedání. Hlavním bodem programu byla
volba starosty, místostarosty a rady obce. Přítomno bylo všech 15 nově zvolených zastupitelů: Babínská Alena, Bartošová Marta, Blahová Františka, Dlabáčová Ludmila, Drozdek
Jaroslav, Fialová Dagmar, Hoždora Milan, Klíma Miroslav, Konopáč Pavel, Kysílko Bohumil, ing. Látal Jan, ing. Prokopová Romana, ing. Telec Stanislav, Tesař Jiří a Veselý Josef.
Starostou obce byl tajnou volbou zvolen pan Bohumil Kysílko a místostarostou obce
pan ing. Stanislav Telec.
Dalšími členy do celkem pětičlenné rady obce byli zvoleni pan ing. Jan Látal ,slečna
ing. Romana Prokopová a pan Jaroslav Drozdek.
Informace z usnesení č. 1/2006
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:
1) Organizačně zajistit inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb.,v platném znění, a dle prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb. a provést kontrolu
protokolu o předání funkce starosty obce.
- termín: do 30. 11. 2006
- zodpovídá: starosta obce
2) Připravit návrh jednacího řádu a v souladu s § 96 zákona o obcích jej předložit
zastupitelstvu obce ke schválení.
- termín: do 8. 12. 2006
- zodpovídá: starosta obce
3) Projednat návrhy volebních stran na složení finančního a kontrolního výboru v
souladu s § 117 odst. 2, § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1 zákona o obcích a předložit je
zastupitelstvu obce ke schválení.
- termín: do 8. 12. 2006
- zodpovídá: starosta obce
4) Započít s přípravou návrhu rozpočtu obce tak, aby mohl být projednán a schválen zastupitelstvem obce nejpozději do 5. 1. 2007.
- termín: do 5. 1. 2007
- zodpovídá: starosta obce
5) Připravit návrh „hlavních úkolů“ zastupitelstva a rady obce Koclířov pro rok 2007.
- termín: do 31. 1. 2007
- zodpovídá: starosta obce

CO JE TO 17. LISTOPAD?
Česká republika si v pátek 17. listopadu připomněla události tohoto dne v letech
1939 a v roce 1989. Den boje za svobodu a demokracii připomíná demonstraci
studentů proti nacistické okupaci v roce 1939 a současně sedmnácté výročí pádu komunistického režimu, který se začal hroutit v Praze po studentské demonstraci.
17. listopad 1939
17. listopad se dříve slavil jako Mezinárodní den studentstva. Nacisté v tento den
roku 1939 zavřeli české vysoké školy. Byla to reakce na studentské demonstrace, které
vyvolala smrt Jana Opletala.
Studenta medicíny Opletala smrtelně zranili nacisté na protiněmecké demonstraci 28.
října 1939. Po jeho pohřbu, který se také změnil v protinacistický protest, začali nacisté v
noci na 17. listopadu obsazovat vysoké školy.
Devět studentů bylo okamžitě, bez soudu, popraveno, dalších 1200 bylo deportováno do koncentračního tábora.
17. listopad 1989
17. listopadu začala tzv. sametová revoluce v Československu. Studenti se v ten den
sešli na povolené připomínce událostí roku 1939 na Albertově. Vydali se na pochod přes
Vyšehrad na Václavské náměstí. Na Národní třídě ale poklidný protest začali rozhánět
příslušníci tehdejší Veřejné bezpečnosti.
Zásah spustil vlnu stávek a demonstrací. která vedla k pádu komunistického režimu.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

zastupitelstva obce Koclířov se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2006
v 17:00 hod. v klubovně kulturního domu Koclířov
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ZPRÁVIČKY
Z AZYLOVÉHO DOMU
PŘEDNÁŠKA
V AZYLOVÉM DOMĚ
Dne 15.11. 2006 proběhla v našem
Azylovém domě pro matky s dětmi v
nouzi
přednáška o antikoncepci a plánovaném rodičovství. Lektorem byl MUDr.
Karel Machánek z Moravské Třebové
a zúčastnily se jí téměř všechny klientky
Azylového domu.
Maminky se nejvíce zajímaly o nejnovější metody antikoncepce, ke kterým jim
lékař věnoval i nejrůznější propagační
materiály. Přednáška byla velmi zajímavá, maminky si připravily i soukromé
dotazy, na které jim lékař velmi ochotně
odpovídal.
Všem se přednáška velmi líbila,
dohodli jsme se s MUDr. Machánkem,
že v příštím roce budeme pokračovat
přednáškou na téma, které si klientky
zvolí samy.
Co se u nás ještě dělo ?
Děti se již téměř měsíc radují z nově
vybudované herny, která je vybavena
barevnými hracími koberci, školní tabulí
na malování, skákacími míči, žíněnkami a
spoustou nových hraček. Také maminky
hernu využívají jako tělocvičnu a to hlavně ve večerních hodinách, kdy dají děti
spát a spolu s asistentkou cvičí aerobic.
Každou sobotu dopoledne probíhá
v kulturní místnosti AD „CANISTERAPIE“ pod vedením slečny Čechalové z
Mor.Třebové. Canisterapie je speciální
způsob psychoterapie, při které se využívá pozitivního působení psa na dítě.
Dana Říhová - asistentka AD
Azylový dům pořádá dne
14. prosince 2006 v 10:00 hodin
ve společenské místnosti AD přednášku
na téma:
„Sociální dávky v roce 2007
pro rodiny s dětmi“.
Zveme všechny maminky na mateřské dovolené.
Azylový dům a KM v Koclířově
si vás dovoluje pozvat
18. 12. 2006 na …
BESEDU O DROGÁCH
spojenou s videoprojekcí, která se uskuteční
v kulturním domě v Koclířově v 17:00 hodin.
Srdečně vás zveme.
Přednášet bude pan Erich Stündl a paní
Mgr. Martina Simonová.
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VÁNOCE VE SVITAVÁCH
Neděle 10. prosince 9:00 - 16:00 hodin
Vánoční zvyky a obyčeje pro širokou veřejnost, vystoupení pěveckých sborů, pohádky
v kinokavárně.
Městské muzeum a galerie
Výstava betlémů, pečení vánočního cukroví, zdobení perníků, pletení vánoček, pouštění
lodiček, příprava hubníku apod.
Ottendorferův dům
Výroba drobných vánočních dárků
Vánoční koncert svitavských dětských pěveckých sborů:
10:00 hod Žesťový soubor ZUŠ Svitavy
11:00 hod PS Svitaváček
12:00 hod PS ZŠ nám. Míru
13:00 hod PS Zvoneček
14:00 hod PS Hlásek
15:00 hod Hudební skupina ZŠ Felberova Bílá Místa
Kinokavárna Galaxie
10:00 - 16:00 hod
Nonstop promítání pásma pohádek pro nejmenší
Spodní část svitavského náměstí
Vánoční jarmark
Stánky s vánočním zbožím všeho druhu

FARNÍ OKÉNKO
NEDĚLE 3. 12. - DEN FARNOSTI
Tuto 1. neděli adventní můžeme prožít jako náš den setkání. Prožijeme nedělní adventní odpoledne a společně povečeříme. Zároveň s celou obcí slavnostně rozžehneme
vánoční strom! Připojit se může každý. Tady je naše nabídka:
Neděle 3. prosince 2006
V kostele ČM FATIMtY budeme mít v 15.00 hod. společnou modlitbu za farnost Koclířov, která pokračuje v 15.30 hod. nedělní bohoslužbou z 1. neděle adventní (nebude
tedy v tradičním čase v 9.00 hod. jako každou neděli, ale mimořádně v 15.30 hod.)
- požehnání adventních věnců.
Pak půjdeme společně rozžehnout v 17.00 hod. vánoční strom v obci, zazpíváme si
adventní písně a v 17.30 hod. budeme mít ve farním kostele společné poděkování a vzpomínku na naše zemřelé farníky a spoluobčany. Přibližně v 18.00 hod. půjdeme společně
povečeřet a povědět si i s pomocí dataprojekce, co všechno jsme prožívali a jak by stálo
zato, prožít advent i vánoce co nejsmysluplněji a možná ještě mnoho nových nápadů.

PŘIJĎTE, KDO BUDETE MOCI A CHTÍT V NEDĚLI
NA FARNÍ DEN V 15.30 HOD.
Poplatek 50,- Kč bude reservací místa ke společné večeři a občerstvení s programem.
Uhraďte, prosím, do 30.11. v restauraci nebo na recepci Fatimy. Děti platí polovinu! Navíc budou mít po večeři svůj program a během mše sv. odpoledne v 15.30 hod. i vlastní
program.
Celý farní den bude připraven převážně společensky a rádi tedy zveme nejen farníky,
ale i ostatní spoluobčany.
Další program nedělních bohoslužeb v době adventní: 10., 17., 24.12. - vždy v 9.00
hod. v kostele ČM Fatimy.
Tradiční půlnoční mše sv. i letos - 24. 12. ve 22.00 hod. ve středisku ČMFA.
(Další program pro vánoční dobu v příštím čísle Koclířovského zpravodaje).
Výuka náboženství ve školní klubovně ve středisku ČM Fatimy:
Pondělí: 1. třída: 12.30-13.30 , 4. a 5. třída: 13.30-14.30
Čtvrtek: 2. a 3. třída: 13.30-14.30, 6. a 7. třída: 15.15-16.15 hod.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem našim spoluobčanům, kteří
v měsíci prosinci slaví svá jubilea, srdečně blahopřejeme:
Adolf Dítě, Koclířov 37
Božena Lněničková, Koclířov 170
Josef Votřel, Koclířov 146
Jan Petkov, Koclířov 148
Anežka Kolářová, Koclířov 122
Ludvík Babinský, Koclířov 226
Božena Plašilová, Koclířov 214
Ladislav Rumler, Koclířov 69

VZPOMÍNKA
„Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.“
Dne 9. 12. 2006 to
bude 10. výročí, co nás
navždy opustil pan Josef
Vala. Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

ADVENT JAKO CESTA
K VÁNOCŮM

3. prosince máme první adventní
neděli, čímž nám začíná „ADVENT“,
doba přípravy na Vánoce. Toto označení
pochází z latinského slova „adventus“,
což znamená příchod. Myslí se zde na
příchod Vykupitele Ježíše Krista. Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností
Narození Páně 25.prosince. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. A k
adventu patří neodmyslitelně ADVENTNÍ
VĚNEC. Věnec je od nepaměti symbolem
vítězství a královské důstojnosti. I Bible
mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Každou adventní neděli se
rozsvítí na adventním věnci o jednu svíci
navíc, takže čtvrtou adventní neděli hoří
již všechny čtyři.
Vlastní pojem advent má základní
význam - OČEKÁVÁNÍ. Pochopit, co
očekávat, závisí na pochopení smyslu
pojmu vánoc. Příchod Krista - „Nám,
nám, narodil se…“.
ing. Hana Frančáková
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Strašidelný průvod
HALLOWEEN
V úterý 31.10. 2006 se na školní
zahradě shromáždily masky, které byly
připraveny na strašidelný průvod Koclířovem. Za přítomnosti všech dětí, masek
a rodičů byly zapáleny vydlabané dýně,
na jejichž výrobě se podílely děti ze základní školy. Na kuráž si děti zazpívaly
písničku „Strašidýlka jdou…“ a proti strachu dostal každý bonbon. Poté se průvod
vydal zadní cestou k azylovému domu. K
vidění byla celá řada masek, od čarodějnic a strašidel až po duchy a kostlivce. Za
světel lampiónů průvod pokračoval od
azylového domu zadní cestou na hřiště.
Zde tu na děti čekala strašidla, zapálený
oheň a byly připraveny zábavné hry.
Děti obcházely jednotlivá stanoviště a
plnily jednoduché úkoly, za které byly
odměňovány. Nakonec bylo vyhlášeno a
oceněno nejlepší strašidlo. Halloween se
chýlil ke konci a děti odcházely s nadšením domů, s tím, že příští rok si udělají ještě lepší masku a ještě lepší dýni. Radost a
rozzářené dětské oči nás přesvědčily, že
i tentokrát se akce podařila a napřesrok
se sejdeme zas.
Za spolupráci děkujeme rodičům,
zejména pí. Poláčkové a pí.Chodilové..
Lucie Stöhrová
zastupující vychovatelka v ZŠ
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LIKVIDACE
autovraků zdarma
V současné době je ve Svitavách
jediná firma, která provádí sběr autovraků. Jedná se o firmu SD KOVOŠROT
s.r.o. Brno, provoz Svitavy - Průmyslová
9. Zde může občan a právnická osoba
odevzdat autovrak včetně provozních
náplní (oleje, brzdové kapaliny) a jiných
nebezpečných součástí. Provozní doba
je v pondělí až pátek od 6:00 do
14:00 hodin.
Občan a právnická osoba obdrží potvrzení o převzetí autovraku (v souladu s
vyhláškou č. 383/2001Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady), které předloží
při odhlášení vozidla na odboru dopravy
Městského úřadu Svitavy. Firma SD KOVOŠROT tyto autovraky nelikviduje sama, ale
odváží je do Metalšrotu Tlumačov.
Od konce září letošního roku došlo ze
strany SD KOVOŠROT s.r.o. k velmi příjemné změně. Oproti předcházejícímu
období, kdy byl sběr zpoplatněn
částkou 1 000,-Kč, provádí firma
sběr autovraků zdarma.
Doufáme proto, že se již nebudou
vyskytovat takoví občané nebo právnické
osoby, kteří ba autovrak odložili v přírodě,
na parkovištích apod. a tím znečišťovali
životní prostředí a obtěžovali ostatní spoluobčany.
Pavel Čermák, OŽP

POZVÁNKA
NA VÁNOČNÍ KONCERT

OS Náš domov Koclířov zve všechny
občany na koncert PS Dalibor, který se
uskuteční ve čtvrtek 28. 12. 2006 v
18:00 hodin v Kostele sv. Jakuba
staršího a sv. Filomeny.
V programu zazní vánoční písně
a koledy.
SPOZ Koclířov připravuje

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ,
které se uskuteční v neděli 17. 12. 2006 ve
14:00 hodin v KD Koclířov

Program:

Zahájení - přivítání občanů
Vystoupení dětí ZŠ a MŠ
Beseda občanů se zástupci obce
Taneční odpoledne s občerstvením
Srdečně zveme všechny občany

SPORT V KOCLÍŘOVĚ
Po roční sportovní pauze,kdy fotbalový oddíl FC Koclířov ukončil své organisované působení v okresních soutěžích a tím i svou sportovní činnost, se snad začíná v naši obci v tomto
odvětví,blýskat na lepší časy. V neděli 12.11.2006 se uskutečnila ustavující valná hromada
SKFC Koclířov, které se zúčastnilo 15 členů a příznivců SK.Z přítomných byl zvolen nový
výbor SKFC Koclířov ve složení:
? Předseda
p. Paclík Mojmír
? Místopředseda
p. Volf Jaroslav
? Org. pracovník
p. Chodil Petr
? Hospodář
pí.Bartošová Marta
? Člen
p. Bartoš Roman
Účast občanů Koclířova na tomto jednání byla pro přípravný výbor zklamáním, protože
mu předcházela letáková akce,ve které byli osloveni všichni občané naši obce, bez rozdílu
věku.
Z počtu přítomných je zřejmé,že sportovní dění v obci prostě netáhne a není to jen
o fotbale ale jde i o další sportovní činnost.( volejbal, šachy,cyklistika a jiné.)
Není doménou, ale ani zájmem bývalých sportovců, kteří k němu kdysi měli vztah, ale ani
drtivé většiny mladších občanů a mládeže v naši obci.A to do jisté míry překvapuje, především
pro to, že žijeme na vesnici, kde nabídka sportovního vyžití není tak pestrá jako ve městě.I
přesto víme,že u nás v Koclířově je řada občanů, kteří se bez rozdílu věku se věnují tu a tam
sportovní činnosti a provozují ji, především pro své potěšení,jako zálibu.
Naší představou je ustavení funkčního sportovního klubu který bude zastřešovat různé
druhy sportovní činnosti, nejen fotbal.
Proto hledáme nejen aktivní sportovce, ale i příznivce, kteří jsou ochotni podpořit sportovní
dění v naši obci svou činností,účastí, ale i radou.
Znovu si proto dovolujeme oslovit vás všechny, kteří máte zájem oživit sportovní dění v
Koclířově, abyste přišli mezi nás a pomohli nám.
V případě vašeho zájmu o některý z druhů sportovní činnosti,účasti nebo pomoci se přihlaste na DPS u p Prokeše nebo na OÚ u pí.Zacpalové.
Výbor SK Koclířov
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NABÍDKA KURZU
NĚMECKÉHO JAZYKA
Pan Karel Müller z Moravské Třebové má zájem vyučovat v Koclířově němčinu 2x 1 hodinu týdně v podvečerních
hodinách. Kurz je vhodný i pro starší
generaci.
Zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadě nebo přímo u pana Müllera na tel.
čísle 739 200 728.

POČÍTAČOVÁ KLUBOVNA
OPĚT OŽIJE
Obec Koclířov ve spolupráci s Regionální školou obnovy venkova bude od
ledna příštího roku pořádat pravidelné
počítačové kurzy pro střední a starší
generaci. Výuka bude určena zejména
pro ty občany, kteří mají problém s
uplatněním na trhu práce a chtěli by se
v této oblasti zdokonalovat. V kurzu se
zájemci naučí ovládat počítač, jeho příslušenství a proniknou do tajů internetu
a elektronické pošty. Rovněž se seznámí
s uživatelským prostředím kancelářských
programů Word, Excel a Outlook.
K dispozici budou čtyři zcela nové
výkonné počítače s plochými 19“ monitory.
Zájemci hlaste se na OÚ u paní Zacpalové nebo na telefonu 461 543 116.

ŠEDESÁT LET ČESKÉ ŠKOLY
V KOCLÍŘOVĚ
Děkuji všem organizátorům této akce
za možnost nostalgicky si připomenout
svá školní léta ve „dvojtřídce“, zavzpomínat na skvělé pedagogy - pana
ředitele Přikryla, paní učitelku Koutnou
a Jakimjukovou, setkat se po letech se
spolužáky ze třídy, z vyšších i nižších ročníků, zavzpomínat na ty, kteří již nejsou
mezi námi.
Je dobře, že v Koclířově základní
škola stále navzdory ekonomickým a
politickým tlakům existuje, protože obec
bez školy po čase přestává být obcí. Jako
učitel dokážu ocenit nelehkou práci učitele, který má ve třídě žáky různého věku a
stupně nadání.
Jako člověk, který Koclířov pravidelně
navštěvuje, si také všímám, jak se obec
za dobu, kdy v ní nebydlím, proměnila do
krásy, ať už zásluhou obecního zastupitelstva, ČM Fatimy, ale i majitelů domů, kteří
svá obydlí opravili a zvelebili jejich okolí.
A možná jenom jeden povzdech na
závěr – těšil jsem se na setkání s bývalými
spolužáky, přijel z Nového Bydžova, a
na místě jsem zjistil, že se mnoho místních
a z blízkého okolí nepřišli ani na chvíli
podívat!
Stanislav Blaha

