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REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY - 16. 12. 2006

8. ROČNÍK

ČÍSLO 12/2006

C M Y K

Vážení občané Koclířova.
Již dva měsíce uběhly od podzimních voleb. Jejich výsledek máme všichni v živé
paměti. Zvolili jsme si nové vedení obce a to se nyní snaží najít společnou cestu, jak
vést obec tím správným směrem. O věcech veřejných tak rozhoduje 15 zvolených
zastupitelů. Přirozené je, že každý má na věc vlastní názor, za kterým by si měl stát a
že ne vždy musí dojít k názorové shodě.
Kandidáti volební strany ČSSD již v povolebním vyjednávání dokázali, že si za svými názory stát dokáží. Paradoxně je tato skutečnost postavila při povolebním vyjednávání i na ustavujícím zasedání do pozice „poražených“. Přesto nechceme jen stát
opodál, nechceme vytvořit opozici, která bude jen kritizovat práci ostatních občanů
nebo zastupitelů. Budeme se podílet na rozvoji obce. Ať už půjde o práci v komisích
a výborech, nebo o samotné rozhodování v zastupitelstvu. Naprosto se ztotožňujeme se slovy pana starosty „…chci, abychom se stali partnery, kteří společně diskutují,
hledají a nalézají kompromis, na jehož základě pak rozhodují.“.
Zatím ještě ani nám zastupitelům není znám plán práce pro rok 2007 a následující roky tohoto volebního období. Ten by měl být kompromisem mezi volebními
programy jednotlivých kandidujících stran. Naším přáním je, aby se v něm objevila
výstavba sportoviště v centru naší obce. Myslíme si, že sportovní vyžití v obci je natolik zanedbatelné, že bychom se měli pokusit vytvořit podmínky pro jeho zlepšení.
Dále je nutné řešit problémy s komunálním odpadem. Nikomu z nás se nelíbí černé
skládky, kterých bohužel není v naší obci málo. Obec by měla jít příkladem, a proto
budeme podporovat údržbu obecního majetku. Pokusíme se najít způsob, jakým
by se dal zavodnit potok Třebovka a najít přijatelné řešení pro jeho údržbu, která je
vlastníkem prováděna sporadicky, nebo vůbec ne. Toto jsou naše cíle pro blízkou
budoucnost, jestli se do plánu práce dostanou už nebude záležet jen na nás předkladatelích, bude to rozhodnutí celého zastupitelstva.
Za pár dní vstoupíme do nového roku. Přejeme si, aby byl rokem plným úspěchů
a štěstí, abychom našli co nejvíce kompromisů a svou prací se zasloužili o Koclířov
krásnější pro každého jeho obyvatele.
P. Konopáč; R. Prokopová
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Orientační mapka plánovaného umístění větrného parku v k.ú. Dětřichov.
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PF 2007
Obec Koclířov přeje všem spoluobčanům radost ze života a pevné zdraví. Ať se Vám v nastávajícím roce splní
všechna osobní i pracovní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat,
že rok 2007 byl pro Vás i Vaše nejbližší
šťastný a úspěšný.

ZASTUPITELSTVO OBCE
schválilo návrh změny
č. 2 ÚPO Dětřichov
Jedním z hlavních bodů jednání zastupitelstva dne 7. 12. 2006
bylo projednání návrhu změny č. 2
územního plánu Obce Dětřichov, týkající se mimo jiné zamýšlené plánované výstavby čtyř větrných elektráren o výkonu 2000 kW, vysokých
140 m, v katastru obce Dětřichov.
Obec Koclířov jako účastník řízení má právo se k územnímu plánu
v Dětřichově vyjadřovat.
V minulých měsících bývalé vedení
obce již podalo několik souhlasných
stanovisek k tomuto záměru. Na základě výsledků voleb a změnám v zastupitelstvu musel být tento návrh znovu
zařazen na program jednání.
Poměrem hlasů 9 pro a 6 proti zastupitelstvo tento návrh schválilo.
starosta
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Usnesení č. 2/2006 ze

Koclířovský zpravodaj

konaného dne 7. 12. 2006

5) Prověření čerpání finančních prostředků na údržbu majetku obce realizovaného za přispění finančních prostředků
ze st. rozpočtu.

I. Zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo:

III. Zastupitelstvo obce ukládá radě
obce:

1) Jednací řád zastupitelstva obce Koclířov dle písemného návrhu.

1) Projednat připomínky vznesené na
tomto zasedání na schůzi rady obce a závěry zveřejnit v Koclířovském zpravodaji.
- zodpovídá: starosta obce

zasedání zastupitelstva obce Koclířov,

2) Finanční výbor ve složení:
Ing. Jan Látal – předseda
Stanislav Dobeš
Dagmar Fialová
Josef Prokeš
Roman Pešta
3) Kontrolní výbor ve složení:
Ludmila Dlabačová – předsedkyně
Dagmar Hrnčířová
Alena Bábinská
Jana Luláková
Pavel Konopáč
4) Výbor Osady Hřebeč ve složení:
Františka Blahová – předsedkyně
Karel Hečko
Oldřiška Bubelová

2) Realizovat úkoly, vyplývající z tohoto
usnesení a o jejich zajištění průběžně informovat radu obce.
- zodpovídá: starosta a místostarosta
obce

Dne 29. 12. 2006 se uskuteční od
17:00 hodin v KD mimořádné zasedání zastupitelstva obce Koclířov.
Z PROGRAMU JEDNÁNÍ:
1)
2)

5) Návrh změny č. 2 územního plánu
obce Dětřichov.
6) Informaci o „Úpravách veřejného
prostranství“ u horního rybníka, které
byly realizovány v rámci Programu obnovy venkova. Poskytnutá dotace od Pardubického kraje činila 100 tis. Kč a hodnota díla dle stanoviska znalce je vyčíslena
částkou 444.623 Kč.
7) Úpravu rozpočtu obce dle rozpočtového opatření č. 4 na položce 3113 5331
– navýšení o 50 tis. Kč a na položce 3299
5021 – snížení o 45 tis. Kč, 3299 5031 – snížení o 3 tis. Kč a 3299 5032 – snížení o 2 tis.
Kč dle písemného návrhu.
II. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Zprávu starosty obce o provedených
návštěvách obecních nájemních bytů v
domech čp. 89, čp. 100, čp. 128 a čp. 114 a
DPS – čp. 122.
2) Informaci o postupu prací na investiční akci - „Rekonstrukce a dostavba MŠ
v Koclířově“ a „Obecní knihovna s čítárnou pro děti a mládež v Koclířově“ s tím,
že dotace poskytnuté z Min. financí ČR a
Min. pro místní rozvoj ČR budou na tyto
akce vyčerpány v souladu s Rozhodnutím
o účasti státního rozpočtu na financování
dle § 47 vyhlášky č. 40/2001 Sb.
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3)
Informaci o tom, že v měsíci prosinci 2006 bude svoláno mimořádné zastupitelstvo za účelem schválení změny
ÚPO Koclířov a konečné úpravy rozpočtu
obce za rok 2006.
4) Prověření realizací investičních akcí,
jejichž investorem byla v minulých letech
Obec Koclířov.

3)
4)

Schválení změny č.1
ÚPO Koclířov
Úprava rozpočtu na rok 2006,
projednání a schválení
rozpočtového provizoria na
leden a únor 2007
Obecně závazná vyhláška
o poplatku za svoz KO v roce
2007
Příprava plánu práce na rok
2007

SLOŽENÍ KOMISÍ
Sbor pro občanské záležitosti
a kulturně-společenskou činnost
předseda: Růžena Votřelová
členky: Zlata Zemachová, Kamila Kotrejchová, Věra Smolejová a Edita Prchalová
Komise pro školství, tělovýchovu
a sport
předseda: Marta Bartošová
členky: Erika Rumlerová, Věra Chodilová, Gabriela Veselá, Marcela Kalová
Komise pro životní prostředí
a zemědělství
předseda: ing. Romana Prokopová
členové: René Kulhan, Kateřina Dvořáková, Milan Hoždora, Zdeněk Dědič,
Komise sociální a zdravotní
předseda: MUDr. Petr Dvořák
členky: Irena Konečná, Adéla Vostřelová, ing. Božena Látalová, Ivana Jedličková
Stavební komise
předseda: ing. Zdeněk Fiala
členové: Josef Veselý ml., Jiří Tesař
(komise bude pracovat do 31.12.2006)

prosinec 2006
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FARNÍ OKÉNKO

KLUB MLADÝCH KOCLÍŘOV

Přála bych nám všem, celé naší obci, abychom
se dokázali v tento čas vánoční zastavit, zamyslet
nad sebou, nad tím, kým a čím jsme uprostřed tohoto světa. Ve svých životech, rodinách. Je to velká
příležitost – začít znovu. Vánoce jsou zároveň mostem k novému začátku. Vnímáme vše jaksi citlivěji.
Každý, kdo je sám, vnímá více svoji samotu a opuštěnost. A také si více vážíme toho, když můžeme
být uprostřed svých drahých, říci, že jsme rádi, že
se máme – a to nejen v rodině, ale třeba sousedé,
přátelé, ti, kteří se dlouhá léta míjí pohledy v nenávisti, zraněních. Pokusme se tedy uchopit tuto velkou šanci – Vánoce jsou zde, abychom obohacovali sebe, druhé – ale také – abychom my mohli být
obohaceni. Nejen dary pomíjivými, ale těmi, které zůstávají. Zveme Vás na malé zastavení u Betléma – přijďte – jste srdečně zváni – na Půlnoční, na koncert nebo třeba i živý betlém! Uchopte toto pozvání srdcem! Stojí to za to být spolu. Požehnané
vánoce všem – a zůstávejme stále v propojení srdcí – v radostech i bolestech!
Za nás za všechny, otce Pavla, jáhna Arsena, Lenku, Martina, Šárku, Drahušku, Marcelku, Helenku, Josífka a Ludku Vám krásné, požehnané a pokojné vánoce přeje
Hanka Frančáková, Fatima Koclířov

Nedávno jsme obnovili Klub mladých. Už jsme se podíleli na dětské
akci HALLOWEEN a pořádali jsme první diskotéku.
Dále jsme s zúčastnili jako spolupořadatelé MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY. Konala
se v pondělí 5. prosince v sále Kulturního domu. Na samém začátku nám
všem předvedli své taneční umění Nikola a Kamča ze zdejší základní školy.
Poté se přidal se svým zajímavým vystoupením i Filip.
Dětem k jejich dovádění a skotačení
na tanečním parketu hrála diskotéková hudba.
A potom nastal konečně okamžik,
na který všichni netrpělivě čekali. Nejprve čert přiběhl zkontrolovat, jestli se
všechny děti chovají tak, aby mohly
být odměněny Mikulášem. A pak přišel Mikuláš i se svým pomocníkem
andělem a se spoustou balíčků. K odměňování nejen hodných dětí hrály
vánoční koledy. Všechny děti byly velice šťastné ze všech dobrot, které v balíčku našly.
I my všichni jsme měli radost, že se
dětem tato nespoutaná zábava líbila.
Avšak upřímně jsme byli zklamáni reakcemi některých starších spoluobčanů, kteří neunesli, že i tak zaběhnutá
akce jako je MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
může probíhat jinak, než podle starých zaběhnutých regulí.
Klub mladých

NOVINKY A ZMĚNY
Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový zákon o pomoci v hmotné
nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), který nahrazuje v
plném rozsahu dosavadní zákon o sociální potřebnosti.
Přechod ze systému dávek sociální péče, vázaných na sociální potřebnost občana do nového systému pomoci v hmotné
nouzi, bude postupný a je rozložený do
4 měsíců. Přehodnocení nepříznivé
sociální situace občana se bude provádět v lednu až dubnu roku 2007. Občané, kteří nyní pobírají dávky sociální
péče dle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, budou postupně ze
strany Městského úřadu Svitavy o novinkách informováni. Budou na úřad
předvoláni a bude jim poskytnuta informace o novém systému pomoci. Na
základě přechodných ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi bude
až do doby přiznání nové dávky poskytnuta stávající dávka sociální péče
(pokud se podstatnou měrou nezmění podmínky pro její poskytování).
§4 – dávky:
a)
příspěvek na živobytí (nahrazuje dávku sociální péče vázanou na
sociální potřebnost)
b)
doplatek na bydlení (spolu
s příspěvkem na bydlení ze systému
státní sociální podpory řeší pomoc
při úhradě nákladů spojených s bydlením)
c)
mimořádná okamžitá pomoc
(reaguje na některé specifické situace
občanů, např. živelná pohroma)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách zavádí novou dávku – příspěvek na péči podle stupně závislosti. Do
této nové dávky se transformují vyplácené bezmocnosti k důchodům (nyní
jejich výplatu zajišťuje Česká správa
sociálního zabezpečení) a příspěvky
při péči o osobu blízkou (výplatu zajišťuje pověřený obecní úřad).
V souvislosti s novým zákonem
č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
nastává rovněž změna u příspěvku na
individuální dopravu poskytovaném
podle ustanovení § 37 vyhlášky MPSV
ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Základní
sociální
poradenství,
na které má nárok ze zákona každý občan, bude Městský úřad Svitavy poskytovat v úřední dny:
pondělí a středa od 7.15 – 11.45
a od 12.30 – 17 hodin.
starosta
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PROGRAM BOHOSLUŽEB BĚHEM VÁNOC:
29.12. - Velké farní vánoční odpoledne - 15.00 hod. Farní kostel,
zahájení živého Betléma, průvod obcí, 18.00 hod Mše sv. v ČM Fatimě
30.12. - 18.00 hod. Mše sv.
31.12. - Svátek Sv. Rodiny - 9.00 hod Mše sv. s obnovou manželských slibů
23.00 hod - Mše sv. na závěr roku 2006, Zasvěcení nového roku 2007 P. Marii
1.1.2007 - Nový rok - Slavnost Matky Boží P. Marie, 9.00 hod - Slavná mše sv.
6.1. 2007 - 1. sobota - Mše sv. 10.00 a 18.00 hod. - s hostem arcb.Karlem
Otčenáškem, celodenní program
Přejeme všem farníkům požehnané dny Vánoc a pokojný rok 2007, ve zdraví,
radosti i společném nadšení být ve vzájemném společenství.
Římskokatolická farnost a Českomoravská Fatima Koclířov.
Pro nahlášení návštěvy nemocných, pro domluvu křtu, apod. nás můžete
kontaktovat na tel. č. 461 543 164 nebo mob. 731 598 752.

prosinec 2006

Koclířovský zpravodaj

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Silvestr 2006 ve Svitavách

Děkujeme všem sponzorům, kteří
nás podporovali finančně a díky kterým jsme mohli realizovat naše projekty. Jsou jimi:
Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Pardubický kraj, nadace Naše
dítě, Potravinová banka – Naděje,
všechny Městské úřady a to především Mor.Třebová, Zábřeh, Litomyšl

Silvestrovským ohňostrojem bude
ukončen rok oslav 750. výročí založení města Svitavy. Program na náměstí Míru začíná již v 17 hodin diskotékou a ohňostroj začne 10 minut před
18. hodinou, aby si ho letos mohly užít
i děti.

Děkujeme všem firmám za velmi
pěkné dary, které budou našim dětem
i maminkám užitečně sloužit:
Tauer elektro Svitavy, Elkon Mor.
Třebová, Bredy – sportovní potřeby
Mor. Třebová a jiné.
Děkujeme také všem organizacím
a jednotlivcům, kteří se podíleli na
pořádání akcí Občanského sdružení „
Náš domov “ Koclířov. Mnohdy neváhali obětovat svůj volný čas, aby nám
byli nápomocni. Jde především o Základní a mateřskou školu v Koclířově,
Klub mladých v Koclířově, Sbor dobrovolných hasičů Koclířov a funkcionáře
Obecního úřadu v Koclířově. Děkujeme všem zaměstnancům Občanského sdružení „ Náš domov “ Koclířov a
dodavatelům služeb za bezproblémový chod všech zařízení.
V neposlední řadě bychom touto
cestou chtěli poděkovat rodinám a
jednotlivcům, kteří nám projevují svoji
přízeň a poskytují nám pomoc a doufáme, že nám zůstanou nakloněni i v
příštích letech.
Radostné prožití svátků vánočních a
Nový rok naplněný láskou, štěstím a životní pohodou
přejí
maminky s dětmi
a pracovníci Azylového
domu v Koclířově

HASIČI
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

C M Y K

V sobotu 27.1.2007 v 18:00h se
uskuteční v Kulturním domě Koclířov
výroční valná hromada SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOCLÍŘOV.Všichni členové a příznivci hasičů Koclířov
jsou srdečně zváni!!!

HOŘÍ! HOŘÍ! HOŘÍ!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem našim spoluobčanům, kteří v
lednu slaví svá jubilea, srdečně blahopřejeme:
Mikolaj Kost, Koclířov 122
Jana Luláková, Koclířov 119
ing. Jiří Rotrekl, Koclířov 18
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PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI

Vítání občánků proběhlo v neděli
5. 11. 2006 v klubovně kulturního
domu za účasti starosty a místostarostky obce. Ti přivítali nové občánky:
Tomáška Látala,
nar. 25. 6. 2006
Martínka Strnada,
nar. 23. 9. 2006.
Za obě děti se do Pamětní knihy zvěčnili jejich rodiče, kteří rovněž
od obce převzali finanční příspěvek
a malé upomínkové předměty. S krátkým pásmem vystoupily děti z naší
školy.
J. Zacpalová

Koclířovský zpravodaj

Rozhovor s P. Pavlem Dokládalem
Zajímá mě, odkud pocházíte a co vás přimělo k tomu, stát se farářem?
Narodil jsem se v roce 1952 v Jeseníku a měl
jsem dva bratry. V deseti letech jsme se přestěhovali do Brna. Brno mě nesmírně uchvátilo, protože jsem miloval všechny druhy sportu, kultury a tam jsem se plně vyžíval. Cesta
ke kněžství vedla tak trochu atypickým způsobem. Já jsem s tím nikdy nepočítal, tatínek
byl vědec, byl ryzí pragmatik, ateista a maminka naopak byla věřící a posílala nás do kostela. Já jsem se snažil vnímat obě dvě roviny. S
mým rozhodnutím se spojuje zvláštní zážitek.
Šlo o nadpřirozené impulsy, jinak by to nebylo možné. Jednou jsem v kostele uslyšel hlas,
že budu knězem. Bylo mi tenkrát sedmnáct
let a do kostela jsem chodil velmi zlehka. Spíš
mě zajímal sport, divadlo a kultura. Přemýšlel
jsem, kdo to v tom kostele může mluvit? Ale
uvažoval jsem racionálně. Říkal jsem si, jestli tam někde nemají nějaký magnetofon. Byl
jsem po tatínkovi ryzí pragmatik. Jelikož jsem
měl tolik různých zájmů, tak se často stávalo,
že hrozila nějaká písemka, či vyvolání a bylo
to se mnou dost nahnuté. Tak jsem začal s Pánem Bohem obchodovat. Sliboval jsem, když
to dobře dopadne, že půjdu do kostela. A tyhle obchody jaksi vycházely, a já jsem se do
toho kostela dostával častěji. A znovu se zážitek s oním hlasem opakoval. Proběhlo to tak,
že už nešlo přirozenou rovinu nějak dosadit.
Musel tam být nějaký jiný kontakt. No a tak
jsem o tom začal uvažovat. Tatínek už zbystřil, viděl, že se frekvence návštěv kostela nějak
moc zvyšuje. On to nechtěl v žádném případě. A pak jsem k tomu dospěl. Nevěděl jsem
o tom vůbec nic, takže když jsem do semináře
došel, působil jsem tam jako slon v porcelánu.
Ale časem jsem se srovnal a po pěti letech studia jsem byl vysvěcen. Dvacet let jsem působil v Brněnské diecézi. Začínal jsem v Tišnově,
pak následovaly Ivančice u Brna, potom Český Rudolec, pak jsem byl na Dačicku, pak zase
zpátky do Jaroměřic a potom jsem měl ještě
Drnholec, Jevišovku a Pasohlávky.
Čím to bylo, že jste působiště tak střídal?
Já jsem neustále zápasil se státní bezpečností a se státní správou, to bylo pořád nahnuté. Já jsem třeba přišel do farnosti, kde
nechodil nikdo do kostela. A najednou se
zvedla účast, začaly tam chodit děti, mládež,
tak okamžitě najelo STB. Přepadli, …prostě,

bylo to opravdu dramatické. V této době skutečně
nebylo reálné něco udělat,
protože oni nás okamžitě
začali likvidovat. A nakonec jsem se zázrakem dostal do Šlapanic u Brna, kde
jsem dožil až do roku 1990.
Tady jsem založil Občanské
fórum, rozjeli jsme to a zahájili jsme celou tu proměnu. V létě 1990 mě nový
brněnský biskup řekl, že
potřebuje někoho na klíčové místo do Třebíče. A
tam jsem byl právě osloven mariánským hnutím,
které vychází z Fatimy. Začal jsem uvažovat, že by se
měly povinnosti, které patří k farnosti a k biskupství, oddělit od mariánského hnutí. No a právě v této době přišla nabídka od majitelek koclířovského kláštera. Ty
jej dostaly v restituci, jsou to řeholnice školské
sestry řádu sv. Františka.
Jak to tady vlastně bylo s klášterem?
Je to už 151 let, co byl zdejší klášter postaven. Stavěl ho zdejší děkan a dal ho redemptoristům. Ale to nebyl klášter, děkan měl
záměr, aby to bylo exerciční centrum na ubytování, na šíření víry. Jenomže redemptoristé
po 40-ti letech provozování stavěli klášter ve
Svitavách. To je ten červený kostel sv. Josefa
vedle nemocnice. A už jim chyběly peníze na
provoz Koclířova. Tak ho prodali školským sestrám řádu sv. Františka. Ty provozovaly klášter až do roku 1948, kdy komunisti všechno
zabavili. Se všemi těmi řeholnicemi šibovali
a tady udělali charitní domov. To byla státní
charita vlastně až do sametové revoluce. A ty
sestřičky co tady byly, už postupně stárly a ve
chvíli, kdy přišla restituce, dostaly svůj vlastní
klášter v Kardašové Řečici. A nové majitelky
sem neměly už koho dát. A tak od r. 1993 byl
klášter prázdný. A obec, v té době to byl starosta p. Blaha, řešila, co s tím? Nikdo nevěděl.
Školské sestry někoho hledaly a oslovily nás
(Fatimský apoštolát) v dubnu 1995.
Tady nefungovala normální farnost?
Tady farář nebyl, dojížděl sem z Opatova.
Fara rozpadlá, kostel byl rozpadlý, všude pusto a prázdno. Farnost, to opravdu nebyl vůbec
nikdo. Já jsem dobrovolně odcházel z kostela, kde jsem měl každou neděli na bohoslužbě 1500 lidí. A teď jsem převzal tady to centrum, kde byla dvoumetrová tráva. Začínali
jsme hlavně z darů, každý přivezl to, co doma
nepotřeboval. Bylo to velké nadšení. A rozhodující okamžik byl, když Jednota prodávala
místní restauraci. Začátky byly spojené opravdu s hroznými oběťmi, než se to všechno dalo
dohromady. Je to už 11 roků, a dnes už to má
určitou úroveň. Já mám nyní tři zaměstnání,
dalo by se říct. Klasický farář v Koclířově, pak
vedu diecézní centrum v Hradci Králové na
biskupství a třetí je potom řízení fatimského
hnutí. Všechno je to jedna římsko-katolická
církev, ale Fatimský apoštolát má samostatnou právní subjektivitu. Brzy pod Koclířov připadne i Opatov, Dětřichov a Košíře, bude to
jedna farnost, která bude řízena mnou z Koclířova.
V čem se liší náplň farnosti a Fatimského
apoštolátu?
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Co dělá farnost, to je klasika - bohoslužby,
křty, atd. Fatimské hnutí má za úkol pořádat
různé aktivity. Exercie, semináře, poutě, jezdíme od Izraele, přes portugalskou Fatimu, Itálii
až do Říma. Organizujeme rekreace, pobyty,
prostě klasické duchovně-rekreační i společenské aktivity. Jedná se o to, aby lidi měli kde
jíst, když přijedou, aby byli dobře ubytovaní a
aby měli program. Buď duchovní nebo rekreační a společenský.
Mluvil jste o tom, že v začátcích zde
vlastně nebyli téměř žádní věřící. Změnilo
se za tu dobu něco, pokud jde o lidi z Koclířova? Pokud vím, tak se sem sjíždí většinou
spousta lidí z různých koutů republiky.
Prošli jsme různými peripetiemi. Lidé nejdřív nechápali, že jsme taky církev, mysleli,
že jsme nějaká sekta a že jsme sestřičky vyhodili. Při našich akcích sem přijíždí spousta
lidí a díky jim celý Koclířov - a nejen nábožensky - existuje. O nedělích, kdy na bohoslužby
chodí většinou jen místní, se schází v kostele
70 - 80 lidí, z toho kolem 25 dětí. To je zhruba
10% obyvatel, a to nemají ani živé farnosti na
Slovácku. V kostele se snažím o přijatelnou atmosféru, aby to lidi oslovovalo a aby to bylo i
s humorem. Děláme to tak, že si pak děti zpívají, jde se na kafe, na zákusek, že je to takové
společenské setkání.
Myslím, že církev v současnosti nemá
moc dobré jméno.
To stoprocentně. Změna musí spočívat ve
způsobu. Nejde změnit podstatu poslání.
Víte, to je vlastně zákonodárství a každé zákonodárství působí strnule. Kolik já tady musím neustále vyplňovat papírů. Já vám řeknu
upřímně, že já bych se osobně na to nevymlouval, že by mě církev nebo Vatikán omezovali v působení. Já rozlišuju lidi na ryze náboženské a pak prostě na skupinu slušných
lidí. Do té třetí skupiny se fakt nedá jít. Ale
skupina slušných, běžných lidí by neměla být
nijak diskriminována církví. A toto lze změnit .
My musíme umět komunikovat i s těmi, kteří
do kostela z jakéhokoliv důvodu nechodí. A to
se mi začíná teď jevit. Nyní jako by byla u nás
naděje na nový duch.
Pro vás muselo být asi hodně zvláštní
soužití s bývalým starostou, když beru v
úvahu vaše zkušenosti s STB.
Působení komunistů není přímo zaměřené
na likvidaci církve, tak jako dřív. Byl bych rád,
kdyby se dalo všechno nějak znormálnit, aby
se tady svobodněji dýchalo. Mně některé akce
připadaly jako umělé. Vím, že je hrozně těžké
něco tady dělat. Když jsem se dozvěděl, že je
kostel opraven zásluhou obce, musel jsem se
smát. Ale my jsme s bývalým starostou vycházeli korektně. Já jsem to zaměřoval tak,
že jsem hlavně nic nechtěl. Když řekl, udělá
se sbírka na kostel po obci, tak jsem řekl ano,
nasvítí se kostel, pořídí věžní hodiny aj. A když
něco dopadlo, tak PánBůh zaplať, když ne, tak
PánBůh požehnej.
Co byste rád řekl na závěr, nějaký vzkaz,
či poselství?
Já mám svoje životní heslo, to je z Bible:
„Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“
Já bych velice rád komunikoval právě s tou
kategorií slušných lidí, kteří nejsou zatíženi
nějakými předsudky. Věřím, že se lidé budou
moci normálněji otevírat, lidsky se projevovat
a slušně žít.
S P. Pavlem Dokládalem si povídala
Dagmar Fialová

