9. ROČNÍK

ČÍSLO 1/2007

Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát vám mnoho zdraví a spokojenosti v roce, na jehož prahu se právě nacházíme. Vedení obce se snaží vytvářet pro tuto spokojenost základní podmínky v oblasti, kterou může ovlivnit – v oblasti spravování obce a věcí veřejných.
Pro nové zastupitelstvo začíná rok, ve kterém se bude vyrovnávat s mnoha nelehkými úkoly. Proti minulosti je situace podstatně jiná i v tom, že se ve vedení obce setkávají čtyři strany a sdružení se čtyřmi volebními programy. Každý si přeje – a to je
myslím správné a pro obec prospěšné- realizovat v co nejširší míře svoje záměry, se
kterými předstupoval před voliče.
Nyní právě probíhá období, ve kterém se tvoří plán práce na příští rok a výhledově i na celé volební období. Zároveň se připravuje rozpočet obce. Obě věci na sebe
musí nutně navazovat.
Tok finančních prostředků v tomto roce budou do značné míry ovlivňovat akce
rozpracované již v minulých letech. Jedná se zejména o přístavbu mateřské školy a výstavbu obecní knihovny. Stavební část je finančně pokryta grantem a půjčkou. Vnitřní vybavení přístavby, zejména nové kuchyně, však zatíží letošní rozpočet.
V dalším roce bude nutno počítat s úpravou zahrady MŠ včetně nákupu vybavení
(prolézačky, skluzavka, pískoviště …). Právě zahrada byla v minulých letech značně
zanedbávána a dala se pro výchovu dětí používat jen obtížně. Na dokončení čeká
i podezdívka prodejny Qanto. Pozornost bude nutné věnovat i údržbě a opravám
obecního majetku.
Jednou z možností, jak získat peníze pro posílení rozpočtu v příštích letech, je
pořízení fotovoltaických panelů na ekologickou výrobu elektrické energie. Panely
jsou schopny využívat slunečního záření k přímé výrobě elektřiny, kterou vykupují za zvýhodněnou sazbu rozvodné závody. Pro instalaci jsou vhodné buď pozemky
orientované na jih nebo vhodně orientované střechy domů. Zvláště výhodná se zatím jeví možnost umístit zařízení na střechu kulturního domu. Jde o značnou plochu
s vhodnou orientací. Finanční zisk z tohoto projektu by nebyl tak velký jako z větrných elektráren, ale také plocha jedné střechy je těžko srovnatelná s rozlohou větrného parku o 140 ha. I tak je možné počítat s příjmem v řádu set tisíc korun. Obec
by byla investorem i vlastníkem, což by dávalo jistotu, že zisk poteče trvale tam, kam
má. Fotovoltaické panely již ze svého principu nemohou rušit okolí hlukem jako větrné elektrárny. Jejich instalace, případně demontáž, je snadná a nevyžaduje stavbu
přístupových komunikací ani použití těžké zvedací techniky, na rozdíl od projektů
větrných parků.
Výroba elektřiny tímto způsobem nejméně ovlivňuje své okolí, je šetrná k přírodě
a nemá negativní vlivy na obyvatele. Na realizaci tohoto záměru lze získat vysokou
státní dotaci, která zajistí návratnost investovaných prostředků ve velmi krátkém
čase. Stát garantuje výkupní cenu energie stejně jako z jiných obnovitelných zdrojů.
Věříme, že většina zastupitelů i občanů podpoří tuto možnost vylepšit obecní rozpočet.
Nebylo by však správné hovořit zde stále jen o penězích a možnostech jejich získávání. Mnohé záměry lze realizovat s minimem finančních prostředků. Mnohé problémy lze odstranit i pouhým včasným a správným rozhodnutím. Neváhejte zastupitele
nebo obecní úřad kontaktovat, pokud dospějete k závěru, že vám mohou pomoci.
ing. Stanislav Telec
místostarosta obce

POPLATEK ZA PSA
75 Kč za 1. psa
100 Kč za každého dalšího
poplatek za psa do stáří 1/2 roku se neplatí

VYCHÁZÍ DNE 31. 1. 2007
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POZOR ZMĚNA!
Otevírací doba na poště v Koclířově od 1. února 2007:
Pondělí
7.30 - 9.15
Úterý
7.30 - 9.15
Středa
7.30 - 9.15
Čtvrtek
7.30 - 9.15
Pátek
7.30 - 9.15

13.30 - 16.00
Zavřeno
13.30 - 16.00
13.30 - 15.00
13.30 - 15.00

VÝZVA OBČANŮM
Rada obce Koclířov vyzývá
občany využívající obecní
pozemky, které nejsou v jejich vlastnictví, aby si podali
žádost o pronájem, případně
jejich odkoupení. Jedná se
výhradně o pozemky v intravilánu obce, navazující na
stavbu.
Pokud tak občané neučiní
do 31. 3. 2007, budou písemně vyzváni.
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Usnesení č. 3/2006 ze
zasedání zastupitelstva obce Koclířov,
konaného dne 29. 12. 2006
Zastupitelstvo
obce
projednalo
a schválilo:
1) Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým
opatřením č. 5 pro rok 2006 tak, že rozpočet se v důsledku získaných státních účelových dotací navyšuje v příjmové části
na částku 13.402.800,- Kč. Konkrétní změny v jednotlivých položkách jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou usnesení.
Rozpočtové výdaje nepřesáhnou částku
12.607.800,- Kč. Financování bude upraveno v souladu s uhrazenými rozpočtovými výdaji a dosáhne rozpočtované úrovně,
což činí 795.000,- Kč.
2) Rozpočtové provizorium pro čerpání finančních prostředků v měsíci lednu a
únoru 2007 na provozní výdaje a investice do maximální výše 2/12 navrhovaného
rozpočtu obce roku 2007, který bude zastupitelstvu obce předložen k projednání
a schválení v měsíci únoru 2007.
3) Změnu územního plánu č.1 obce Koclířov.
4) Obecně závaznou vyhlášku Obce Koclířov č.3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Platnost od 1. 1.
2007. Výše poplatku je stanovena na částku 480,- Kč na obyvatele.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Informaci starosty o jednání rady
obce za období od 14. 11. 2006 do 12. 12.
2006.
2) Informaci o provedené inventarizaci majetku obce a předání funkce starosty ze dne
27. 12. 2006.
3) Informaci o postupu obce ve věci
zpřístupnění veřejně přístupné komunikace „Za kancelářemi“ a připravovaném
jednání dne 4. 1. 2007 s panem Maňákem
o směně pozemků.
Zastupitelstvo obce uložilo radě
obce:
1) Projednat připomínky vznesené na
tomto zasedání na schůzi rady obce a závěry zveřejnit v Koclířovském zpravodaji.
2) Realizovat úkoly, vyplývající z tohoto
usnesení.

Dne 22. 2. 2007 se uskuteční
od 17:00 hodin v KD zasedání
zastupitelstva obce Koclířov.
Na programu jednání bude
mimo jiné schválení rozpočtu
obce na rok 2007, dále schválení
návrhu prodejní ceny obecních
pozemků do vlastnictví občanů.

Koclířovský zpravodaj

leden 2007

Prosba k občanům

Klub mladých Koclířov

Dle platné smlouvy, kterou uzavřela Obec Koclířov s odborem pro projednávání přestupků Městského úřadu Svitavy, vykonává městský úřad
přestupkovou agendu pro občany
naší obce. Znamená to, že pokud dojde k narušení dobrých sousedských
vztahů do té míry, že občané nejsou
schopni nalézt společný jazyk a rozhodnou se řešit své problémy veřejně
před členy přestupkové komise, Obec
Koclířov za každý takovýto řešený
spor hradí 3.000 Kč ze svého rozpočtu. A například za loňský rok musíme
uhradit částku ve výši 21.000 Kč. A to,
domníváme se, není částka z nejmenších nejen s ohledem na to, že většina
problémů se snad dá urovnat i jinou a
vhodnější formou. Třeba někde v hospůdce u piva?
Proto prosíme všechny občany, kteří mají nutkání řešit své spory veřejně
prostřednictvím komisí, aby před podáním oznámení vždy vše ještě jednou zvážili, protože finanční prostředky, které pak jdou z kapes všech našich
občanů, jdou jistě použít k daleko lepším účelům…
(jz)

Milí příznivci Klubu mladých,
začal nám nový rok 2007, do něhož
bychom rádi vznesli spoustu různých
kulturně společenských akcí, sportovních a poznávacích soutěží.
Skoro každý měsíc se můžete těšit
na taneční večery (diskotéky, technoparty, rockotéky, hip-hop party atd.). S
diskotékami jsme nezapomněli ani na
děti. Plánujeme různé soutěže ve zpěvu, recitaci, tanci a malování, v období léta zase poznávací výlety v přírodě, hledání pokladu, bobříky odvahy
nebo obyčejné podvečerní opékání
buřtů. Nebudou chybět ani přednášky
a besedy o aktuálních tématech.
Touto činností chceme rozvíjet
schopnosti, dovednosti a znalosti dětí.
Naším cílem a posláním je organizování volného času pro děti a mládež. A
právě správně využitý a zaplněný volný čas napomáhá k prevenci sociálně
patologických jevů a kriminality.
Bohužel je to pouze náš sestavený
plán, o jehož uskutečnění budeme
sice usilovat, ale více než na naší iniciativě záleží na finančních protředcích,
které se nelehko shánějí.
Závěrem
chci
pozvat
nejen zamilované na VALENTÝNSKOU DISKOTÉKU, která se koná
17. února od 15.00 hod. pro děti
a od 20.00 hod. pro dospělé. V obou
případech čekejte vyhlášení nejlepšího tanečníka a tanečnice za věcné
ceny.
Jinak se všichni členové KM těšíme
na spolupráci s místními spolky a sdruženími a s novým obecním zastupitelstvem.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat manželům Prchalovým a také
paní Heleně Kulhanové za to, že nám
připravili výborné pohoštění při oslavě
posledního dne roku 2006. Tohoto večera se nás v kulturním domě sešlo 17 občanů z naší obce a společně jsme ukončili r. 2006 a uvítali nový rok 2007.
Od samého večera se o nás velice dobře starala paní vedoucí Prchalová, co se
týkalo nápojů. Její manžel a paní Kulhanová nám připravili výbornou večeři a
také velice dobré studené obložené talíře. Všem nám moc chutnalo a bylo nám
společně dobře. K ještě lepší spokojenosti
nám zajistili harmonikáře a tak o zábavu bylo postaráno. Společně jsme si zazpívali, zatančili, i dobré vtipy tam padly. O půlnoci jsme si všichni popřáli a nad
ránem jsme se rozcházeli.
Bylo nám všem moc dobře a jen jsme
si říkali, že by to takhle v naší obci mělo
vypadat mezi námi všemi. Ono stačí
opravdu málo od každého z nás a bude
nám v naší obci opět dobře.
Poděkování předávám ne jen já, ale
všichni, co se toho večera zúčastnili.
Sedláková Jaroslava,
Koclířov 89

Miroslav Smolej
(předseda KM)

Nejbližší akce KM:
17. února
15.00 hod.
diskotéka pro děti
20.00 hod.
diskotéka pro dospělé
24. března
15.00 hod.
velikonoční odpoledne pro děti
20.00 hod.
diskotéka pro dospělé
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Vánoční besídka se studenty ISŠ z Moravské Třebové
20.12.2006 dopoledne se kulturní sál obce Koclířov zaplnil
dětmi ze ZŠ, MŠ, Azylového domu a ostatní drobotinou.
Studenti ISŠ z Moravské Třebové pro všechny děti připravili velmi krásný a bohatý vánoční program. Pohádkou,kterou celá vánoční besídka odstartovala, se dětem velmi líbila, ale zároveň se již těšily na další překvapení, které pro ně
studenti připravili.
Atmosféra byla úžasná. Dětí bylo jako smetí, vánoční cukroví,
které studenti sami napekli, se ztrácelo na připravených stolech pod
dětskýma rukama.
Za asistence studentů děti vyráběly svícinky z jablíček, zdobily perníčky bílkovou
polevou, pouštěly na
vodě lodičky ze skořápek ořechů, lepily vánoční řetězy, kreslily
obrázky s vánočními motivy, plácaly z těsta cukrovíčka, jelo se na „plný plyn“.
Odměnou každému dítěti na závěr celé besídky byla krabička překvapení a puzzle. Děti byly unavené, ale zároveň šťastné.
Vždyť Santu s paní Santovou mohou vidět pouze jednou do roka.

A jak se slavily vánoce na našem Azyláčku?
21.12.2006 se pořádala jako již tradičně besídka v kulturní místnosti na
AD za účasti nejen dětí a maminek, ale
i všech asistentek spolu s paní vedoucí AD I. Jedličkovou. V tento slavnostní den přišel děti navštívit i předseda
„Občanského sdružení“ RNDr. František Zobač s manželkou, starosta obce
Koclířov Bohumil Kysílko, paní Zuzana
Burdová a paní Ema Hájková.
Vánoční stromeček skrýval svými
větvemi velké množství dárečků. Větší
děti přednesly básničky, ty malé naslouchaly, maminky se mohly pochlubit vlastnoručně napečeným vánočním cukrovím.
Největším zážitkem pro děti bylo společné zpívání při kytaře, na kterou zahrál
a také zazpíval sám pan starosta obce Bohumil Kysílko. Za velkého napětí nastalo rozbalování vánočních dárečků, které dětem přichystala vedoucí AD I. Jedličková spolu s asistentkami. Tyto dárky AD
získal především od sponzorů různých
firem i jednotlivců.
Děti se radovaly z hraček, pěkného oblečení, školních potřeb, různých
společenských her. Maminky si rozbalily balíčky, v nichž našly kosmetické
přípravky, kabelky, ošacení pro děti a
některé i pro sebe.
Odměnou nám všem byla upřímná
radost v dětských očích našich malých
dětí i jejich maminek.
zaznamenala: Říhová Dana
asistentka AD

leden 2007

TŘÍKRÁLOVÉ
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom Vás seznámit s výsledky letošní Tříkrálové sbírky a zároveň poděkovat všem štědrým občanům obce Koclířov, kteří na sbírku
přispěli.
Letošní ročník sbírky lze hodnotit
jako mimořádně úspěšný. V oblasti,
která spadá pod působnost Charity
Svitavy, se ve dnech 2. – 7. ledna pohybovalo 47 kolednických skupinek,
kterým se díky štědrosti dárců podařilo získat celkem 237 057 Kč. V Koclířově činila vykoledovaná částka 5 214,50
Kč (pro srovnání – v roce 2006 to bylo
1 627,50 Kč).
Sbírkou získané finanční prostředky
byly bezprostředně po sečtení odeslány na účet Charity České republiky,
kde budou dle přesně stanoveného
klíče rozděleny a použity na financování konkrétních projektů z oblasti sociálních služeb s humanitární pomocí.
Jejich větší část (pro rok 2007 bylo stanoveno 53%) se přitom vrací do míst,
kde byly získány, v našem případě na
Svitavsko. Pro Charitu Svitavy se tak
hmatatelným výsledkem minulého
ročníku Tříkrálové sbírky stala možnost částečného financování mikrobusu značky Ford, který kromě využití při
rozvozu obědů, disponuje také nájezdovou rampou a dvěma místy pro vozíčkáře. V předchozích letech svitavská
charita financovala z výtěžku tříkrálových sbírek např. vybavení pokoje respitní péče či nákup kompenzačních
pomůcek. Pokud jde o humanitární
pomoc, rozhodly se charity olomoucké arcidiecéze věnovat 5% z výtěžku
letošní Tříkrálové sbírky na projekty v
oblasti súdánského Darfouru.
PhDr. Pavel Petr
asistent Tříkrálové sbírky
Blanka Homolová
ředitelka Charity Svitavy
Základní škola a Mateřská škola Koclířov pořádá ve středu dne 14. února
2007 od 15.30 hod. v sále kulturního
domu tradiční REJ MASEK.
Více podrobností se dozvíte na plakátech.

Poděkování

Kolektiv učitelek ZŠ a MŠ děkuje
Radě obce Koclířov, a zejména p. starostovi Kysílkovi, za zakoupení kopírky
do základní školy.
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I. OBECNÍ PLES

ZIMNÍ MALOVÁNÍ

V sobotu dne 20. ledna se v kulturním domě uskutečnil I. Obecní ples.
Kdo přišel, určitě nelitoval. Návštěvníky plesu přivítal hezky vyzdobený
a prostřený sál. K tanci a poslechu hrála svitavská kapela CHARLIE´S BOYS.
V tombole čekalo na své výherce 138
hodnotných cen. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se na
přípravě plesu podíleli:
paní Sedlákové, Lulákové, Kotrejchové, Zacpalové, Smolejové a Moravcové, dále panu Kotrejchovi, Říhovi,
Lukáši Bršlicovi a manželům Prchalovým.
Veliké poděkování patří sponzorům,
kteří věnovali do tomboly velice hezké
a hodnotné ceny. Seznam uvádíme na
jiném místě zpravodaje.
Myslím si, že premiéra Obecního
plesu se nadmíru vydařila.
starosta

28. prosince 2006 jsme pro děti uspořádali v sále kulturního domu soutěž ZIMNÍ
MALOVÁNÍ. Děti měly za úkol nakreslit vše, co si představí, když jim někdo řekne slovo ZIMA. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích - do 7 let, do 10 let a do 14 let.
Zatímco mladším dětem se vybavily většinou Vánoce, dárky, rozzářený stromeček a různé zimní stavby, těm starším zase zimní sporty nebo procházky do zasněžené krajiny.
I když jsme zpočátku byli zklamaní, že dětí nepřišlo mnoho, jejich výtvory nás přesvědčily o tom, že porota nebude mít lehký úkol. Při vyhlášení výsledku jsme všichni měli dobrý pocit z celé akce a děti upřímnou radost z diplomů i z krásných věcných cen.
Klub mladých Koclířov
Výsledky:
I. kategorie
1. místo Roman Chodil
2. místo Ladislava Peštová
3. místo Matěj Drápela

II. kategorie
1. místo Růžena Chodilová
2. místo Lubomír Krhovský
3. místo uděleno nebylo

III. kategorie
1. místo Jan Kala
2. místo Kateřina Kalová
3. místo Klára Nemčeková

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Dřevojas Svitavy, Obec Koclířov, starosta obce, Klepocol Svitavy, manželé Koneční, fa Sterenčák, p. P. Dokládal, FATIMA
Koclířov, Qanto Svitavy, Jiří Kavalír, Kovošrot Svitavy, manželé Prchalovi, manželé Královi, p.
Beneš, OS Pohoda Koclířov, Palima Koclířov, Keramika Vostřelovi, p. Borek, p. L. Bršlica, p.
O. Bukovský, hasiči Koclířov, zahrádkáři Koclířov, spolek „Baby“
Koclířov, manželé Látalovi, LEDEKO Letovice, M.B. Keramika
Koclířov, manželé Votřelovi, Profylaktika Hejkal, p. Kotrejch, LČR
Svitavy, p. Rumler, p. Z. Dědič,
p. V. Stöhrová, BMP Koclířov,
p. J. Bršlica.

BABY V MAŠKARNÍM UŽ POŠESTÉ !
„Baby z Koclířova“ upozorňují své příznivce a milovníky dobré zábavy, že opět připravují svůj již 6. maškarní ples, a to v sobotu 10. března 2007. Takže je nejvyšší čas
připravit si zajímavé masky!
Všichni jsou srdečně zváni.

Sbor dobrovolných hasi�� Koclí�ov po�ádá

POZVÁNKA DO SVITAV

BÍLÝ DŮM
Datum konání: 03.02.2007
Ples
Ples PS Dalibor Svitavy
Začátek: 19:30
Konec: 02:00
Vstupné: 90,- Kč

SOBOTA 10.ÚNORA 2007 20:00h
v KULTURNÍM DOM� KOCLÍ�OV

K tanci a poslechu hraje skupina BETTY

Vstupné- 50 K� do 20:30h potom 60 K�

leden 2007
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FARNÍ OKÉNKO
Vánoce v Koclířově
Dětský program patří již tradičně
k velké radosti - vždy po nedělní mši
sv. se navzájem radujeme! Aneb - kdo
nevěří, ať na mši sv. běží! A uvidíte, že
naše farnost vůbec není malá! Vždyť
už jsme sami zahráli letos o vánocích
Živý Betlém - a už teď se těšíme na pokračování příští rok!

Archanděl Gabriel - Nikolka Zahálková
Panna Maria - Kamilka Štoudková
Scéna Zvěstování v Nazaretě - farní kostel
sv. Filomény a Jakuba st.

ing. H. Frančáková

Pražské Jezulátko, které uctívá celý svět na
návštěvě v Koclířově - nejen pro děti, ale pro
celou naši farnost jsme přijali požehnání.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Všem našim spoluobčanům, kteří
v únoru slaví svá jubilea, srdečně blahopřejeme:

Živý Betlém v Koclířově

Navrátilová Marie, Koclířov 100
Dědič Zdeněk, Koclířov 167
František Slavík, Koclířov 183
Jaroslav Pražák, Koclířov 65
Aloisie Sedlická, Koclířov 166
Božena Přikrylová, Koclířov 133
Úmrtí – 29. 12.2006
Jan Honiš, Koclířov 175
(24. ledna by se dožil 53 let)

PŘIJĎTE NA VÝSTAVU
Městské muzeum a galerie Datum
konání: 01.01.2005 - 31.12.2007

SVITAVSKÁ ZASTAVENÍ

Koncert sboru Dalibor

Vstupní část muzea
Výstava dokumentů a fotografií nabídne stručné informace o založení
města, jeho historii a památkách. Využívá především dochovaných starých
pohlednic Svitav.
Městské muzeum a galerie ve Svitavách

leden 2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Koclířov č. 3/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Koclířov se na svém zasedání dne 29. 12. 2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a
§ 84, odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
1) Obec Koclířov vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. h) zákona ČNR č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Výkon správy poplatku provádí Obecní
úřad Koclířov (dále jen „správce poplatku“).
Článek 2
Předmět poplatku
Vyhláška stanoví poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů 1) (dále jen „poplatek za odpad“)
a způsob jeho výběru obcí.
Článek 3
Poplatníci poplatku
Poplatníkem poplatku za odpad jsou :
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na
území obce Koclířov. Za domácnost může být
poplatek odváděn společným zástupcem, za
rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem, tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má na území obce Koclířov ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinny poplatek platit společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek 4
Osvobození od poplatku
1)
Od poplatku dle č. 2 písm. b) jsou
osvobozeni poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v
obci Koclířov a zároveň mají na území obce ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
2)
Od poplatku budou osvobozeni:
a)
poplatník, který se po dobu celého
kalendářního roku nepřetržitě zdržuje v zahraničí, a to na základě jeho čestného prohlášení
nebo čestného prohlášení společného zástupce
b)
na základě žádosti třetí a každé další
nezaopatřené dítě v domácnosti.
c)
poplatník, který má v obci hlášen trvalý pobyt, ale v místě bydliště se trvale nezdržuje
3)
Vznik a zánik nároku na osvobození
podle odstavce 2, písm. a) a b), je nutné uplatnit písemně.

Koclířovský zpravodaj
Článek 5
Ohlašovací povinnost
1)
Poplatník má ohlašovací povinnost
dle § 33 odst.12 zák. č. 337/1992 Sb., o správě
daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
kterou splní tím, že správci poplatku doručí
řádné Přiznání k poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „Přiznání k poplatku), které je přílohou č.1 této vyhlášky, podle stavu k datu jeho
vyplnění. Ohlašovací povinnost splní poplatník
doručením Přiznání k poplatku, které se vztahuje ke konkrétní nemovitosti v rámci území
obce Koclířov.
2)
Poplatník je povinen podat řádně
vyplněné Přiznání k poplatku v termínu do 31.
ledna příslušného roku. To neplatí, pokud byl
poplatník k poplatku evidován v předcházejícím roce.
3)
Poplatník je povinen podat dodatečné Přiznání k poplatku v případě, že u něho nastaly změny mající vliv na výši platby poplatku
na tiskopisu, který je přílohou č.1 této vyhlášky, a to v termínu do 30 dnů od vzniku těchto
změn.
4)
Poplatník může svou oznamovací
povinnost splnit prostřednictvím společného zástupce domácnosti nebo vlastníka nebo
správce rodinného domu nebo bytu dle čl. 3
této vyhlášky (v dalším textu jsou tyto osoby
označeny pojmem „zástupce“).
Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1)
Poplatková povinnost vzniká dnem
přihlášení se k trvalému pobytu nebo dnem
vzniku vlastnictví ke stavbě sloužící nebo určené k individuální rekreaci.
2)
Poplatková povinnost zaniká dnem
ukončení trvalého pobytu nebo dnem ukončení vlastnictví k objektu sloužícího nebo určeného k individuální rekreaci.
Článek 7
Sazba poplatku
1)
Sazba poplatku je složena z částky za
osobu a kalendářní rok (dále jen „pevná částka“) a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu (dále
jen „nákladová částka“).
Pro rok 2007 se stanovuje tato výše „poplatku za odpad“
pevná částka
200 Kč
nákladová částka 280 Kč
celková roční sazba poplatku za odpad
480 Kč
Rozúčtování nákladů předchozího roku za
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.
2)
Celková sazba poplatku za odpad
kryje náklady za pravidelný svoz komunálního
odpadu, a to nejméně 1 x za 14 dní, dále náklady na třídění, využívání a odstraňování odpadu
a náklady za likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu.
3)
Poplatník může poplatek platit prostřednictvím zástupce.
4)
Pokud vznikne poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatník povinen zaplatit poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.
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Pokud vznikne poplatková povinnost v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
5)
Zanikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatníkovi nebo zástupci ( pokud byl poplatek placen zástupcem) správcem
poplatku vrácena část již zaplaceného poplatku v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v příslušném kalendářním
roce po které nevyplývala poplatková povinnost z této obecně závazné vyhlášky. Pokud zanikne poplatková povinnost v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Článek 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný v termínu do 31. 3.
kalendářního roku.
2) Pokud celková výše platby poplatku za
odpad placená zástupcem přesáhne částku
1.000,- Kč, může být tato platba rozdělena do
dvou pololetních splátek, které jsou splatné v
termínech do 31. března a 31. srpna. kalendářního roku.
Článek 9
Ustanovení společná a závěrečná
1)
Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou,
může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy2).
2)
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas
nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit
včas nezaplacené poplatky až trojnásobně3).
Poplatek lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn
úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
3)
Touto obecně závaznou vyhláškou
se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně všech
jejích novelizací.
4)
Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2007.
Kysílko Bohumil
starosta obce

ing. Stanislav Telec
místostarosta obce

Upozornění občanům !!!
Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám posledních týdnů žádáme občany o dodržování zásad při
sběru a třídění plastů. Jedná se především o dodržení termínu, kdy pytle nosíte na sběrná místa. Je všeobecně známo,
že Obec Koclířov zajišťuje svoz z těchto
míst jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek, na který připadá i svoz komunálního odpadu.
Žádáme Vás tímto o dodržování tohoto termínu především v zimních měsících
roku, kdy počasí mnohé ztěžuje. Děkujeme za pochopení.
(KK)
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PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI
Rozhovor
s paní Vlastou Bukovskou
Kdo by neznal vyhlášenou hospodu
„U tety“ na Hřebči. U staré silnice, přímo na
vrcholu stoupání nad dnešním tunelem,
stojí jedna z nejznámějších hospod mezi
řidičskou veřejností. Z nabídky lidových jídel má však zřejmě největší věhlas koleno
s hořčicí a křenem.
Jak jste se na Hřebeč dostala?
Jsem tady od svých 11 let, od března
1956. Přistěhovali jsme se z Ostravy s tetou Hermínou a jejím manželem. Teta mě
vychovávala, byla to moje opatrovnice.
Měla v Koclířově bratra a ten ji lákal, že
je zde volná hospoda, a že by tady mohla
mít obchod. Teta byla obchodnice tělem
i duší, tak se do toho pustila. Byla tvrdej
člověk. Přišli jsme z města, z pohodlného nóbl bytu. Vzpomínám, jak tady bylo
všechno opuštěný, prázdný a rozbitý.
Venku byla spousta sněhu a hrozná zima.
Jak to tady tenkrát vypadalo?
Byla zde přistěhovalecká různorodá
společnost. Žil tady jen jeden soukromě
hospodařící rolník, jinak to byli všichni rumunští Slováci, ti to tady osídlovali, když
byli Němci vyhnáni. Když jsme sem přišli,
bylo zde obydlených tak 16 čísel. Všechno samí Rumuni, Bulhaři, Řekové, jinak
nikdo. Za hájenkou byly dokonce zbytky
velkého hradu. Hradby a obvodové zdi
s gotickými okny. Když se dělalo vysoké
napětí, tak všechno zbourali. Pak ještě
dlouho se nás lidi ptali, kde je to hradiště,
které bylo vyznačené na mapách.
A hospoda?
Hospoda byla prázdná. Němci zde bydleli do r. 1945. Byl to vlastně velký statek
a oni zde měli takový zájezdní hostinec.
Teta barák odkoupila někdy v r. 1958. Nejdřív vedla obchod, pak začala dávat dohromady hospodu. Časem obchod zanikl a zůstala jenom hospoda. Záchod byl
suchý, pro vodu jsme jezdili ke studán-

ce u hájenky. Vařili jsme na kachlových
kamnech. V té době se soukromě podnikat nedalo, takže hospoda patřila pod
Jednotu, která zde byla v pronájmu. Ale
nedávali nám nic. Ani sem za celou dobu
nedali žádné vybavení.
Teta tady byla sama nebo měla ještě
někoho v kuchyni?
Tenkrát nebyla skoro žádná doprava, to
se zastavil sem tam někdo. Ale časem se
to víc rozjíždělo a v r. 1967 se začala dělat
vepřová kolena. Její bratr jí sem jezdil pomáhat. Stavovali se sem horníci, co tady
dělali v lupkových dolech. Já jsem vychodila školu, u Jednoty jsem se učila v učebním oboru kuchař - číšník - cukrář. Po vyučení jsem pracovala doma s tetou. Začala
to tady spravovat a budovat. V té době
tady začínaly geologické průzkumy a ti
pracovníci sem hodně chodili. Začalo to
víc fungovat.
Vždycky se hospoda jmenovala
„U tety“?
Chlapi, co sem chodili, říkali, že by se to
mělo nějak jmenovat. A protože jí všichni říkali tetino, tak se to pojmenovalo
„U tety“.
Jak jste se seznámila s manželem?
On byl zaměstnanec dopravních staveb a přišel do Koclířova v r. 1966, bydlel
u nás v podnájmu. Teta mu nabídla práci
a už tady zůstal. Dali jsme se spolu dohromady a v r. 1969 jsem se vdávala. Z hospodářské části a z průjezdu teta udělala
byt a další pokoje, kam jsme se s manželem nastěhovali. Máme dvě děti. Dceru
a syna. A už taky dvě vnoučata. Bydlí zde
celá naše rodina.
My bydlíme dole a
mladí nahoře. Nadřeli jsme se tady
hodně, celé mládí
jsme pořád něco
budovali.
V r. 1985 teta
umřela. Bylo jí 74
roků. Potom byla
hospoda asi 5 let
zavřená, protože
Jednota už ji provozovat nechtěla
a soukromě to ne-
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šlo. Můj muž šel pracovat do výkupu do
Svitav, já jsem chvilku byla v Jednotě, v
hospodě v Koclířově, ale to bylo o ničem.
Potom jsem vařila 5 let ve školce. V 89.
roce Restaurace a jídelny Moravská Třebová chtěli, abychom to pronajali nebo
prodali. Prodat jsme to nechtěli, tak jsme
to pronajali. Já jsem tady začala znovu
pracovat, pak se vrátil i můj manžel. Ale
byla s tím spousta problémů. Naštěstí
v roce 1990 jsme mohli začít soukromě
podnikat. Byla to první soukromá restaurace na Svitavsku. Nedávno jsme museli
všechno zrekonstruovat a nově vybavit,
aby bylo vše podle nových předpisů a nařízení. Zaměstnáváme vlastně celou rodinu. Jsem sice už v důchodu, ale pořád
ještě vařím.
Dcera je se mnou v kuchyni, syn a zeť
jsou na place.
Nebojíte se plánované dálnice?
No to mě vůbec nebolí. To my už tady
nebudem. (Smích.) Z tunelu jsme taky neměli strach, sice jezdí míň lidí než předtím, ale nám to nevadí. Teď je to větší pohoda, pěkná práce. Předtím už toho bylo
moc, už se to nedalo téměř zvládnout.
Máte vůbec někdy dovolenou?
Ale jo, to my vždycky v létě na 10 dní
zavřeme. O víkendech už máme taky zavřeno. Dřív hodně jezdívaly zájezdy, to
už v podstatě zaniklo. Taky jsme dělávali
svatby, ale teď už žádné další akce neděláme. Ale nikam nejezdíme. Můj muž rád
chodí na ryby a do lesa a stejně se vždycky něco dělá. Většinou se maluje, pořád je
nějaká práce.
A jak se Vám žije na Hřebči?
Mně se tady líbí, vztahy mezi sousedy
máme dobré. Akorát teda s tím nepořádkem za hospodou kdyby se dalo něco dělat. Bylo by dobré zachovat ráz téhle krajiny. Naprosto se to sem nehodí, jak je
to tady zaneřáděné, hyzdí to celé okolí.
Všichni, co sem jezdí, říkají: „Máte to tady
krásné, jenom tady ten nepořádek.“. My
všichni, co zde žijeme, se snažíme okolí udržovat, ale s tímhle nic nenaděláme.
Žije zde i několik chalupářů, kteří se snaží
udržovat chalupy v původním stavu. I jejich zásluhou zůstává Hřebeč malebným
koutem Koclířova. Když dělali tunel, tak
dva baráky zbourali. Kostelík se naštěstí zachránil. Vybavení kostela odvezli a
uschovali, myslím do Litomyšle. Venek
trochu opravili, ale vnitřek je úplně zdevastovaný. Je to škoda, že taková památka chátrá. Staveniště, co zde zůstalo, je trnem v oku všem. Nejen Hřebčanům, ale
každý, kdo projíždí, si myslí svoje. Je to
vizitka obce.
S paní Vlastou Bukovskou si povídala
Dagmar Fialová
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NÁSLEDKY VICHŘICE, KTERÁ SE PŘEHNALA KOCLÍŘOVEM 18. - 19. 1 . 2007
Obecní dům
č.p. 154

Poděkování patří panu Bredovi, Benešovi a Zemachovi, kteří se ochotně podíleli na odstraňování škod.
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