9. ROČNÍK

ČÍSLO 2/2007
Vážení spoluobčané,

VYCHÁZÍ DNE 28. 2. 2007

6. MAŠKARNÍ PLES!

rád bych Vás informoval o důležitých skutečnostech z financování naší obce v tomto roce.
Práce na přípravě rozpočtu na rok 2007 se završila a návrh
rozpočtu se dostal na pořad veřejného zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 22.února. Všichni jsme se mohli s jeho
návrhem včas seznámit neboť byl vyvěšen na úřední desce,
byl k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových stránkách
obce Koclířov. Členové zastupitelstva se na jeho sestavení
podíleli svými podněty a návrhy. Jednotlivé položky byly posouzeny radou obce
a finančním výborem, který doporučil jeho přijetí v navržené formě.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Plánované výdaje ve výši 11.254.000Kč jsou
pokryty celkovými příjmy 9.564.000 Kč a úvěrovým financováním 1.690.000 Kč.
Ve svém objemu je rozpočet na letošní rok nižší než skutečnost roku 2006, konkrétně na straně přijmů o 3.917.000 Kč. Je ovšem třeba uvést, že na jejich loňské
výši se částkou 3.422.000 Kč podílely státní účelové dotace. I v letošním roce budeme usilovat o získání účelových dotací na konkrétní akce, což se pak projeví navýšením rozpočtových přijmů a výdajů.
Zpracování rozpočtu vycházelo z potřeby finančních prostředků na dokončení
rozhodujících investičních akcí, na údržbu obecního majetku a na provozní výdaje
obce. Všechny tyto položky jsou výdajovou částí rozpočtu pokryty.
Na dokončení přístavby mateřské školy s kuchyní, jídelnou a knihovnou, na výměnu oken, venkovní fasádu a topení staré části budovy obecního úřadu a mateřské školy č.p.123 je v rozpočtu počítáno s 4.325.000 Kč. Tak se stane celá budova
pěknou vizitkou naší obce. V rozpočtu je vyhrazeno 70 tisíc Kč na opravu hasičské
zbrojnice v č.p. 130.
Běžná údržba bytového fondu a nebytových prostor obce vyžaduje částku
590.000 Kč. Na provoz školy a školky a na příspěvek na dojíždějící žáky je vyčleněno
620.000 Kč. Na mzdy a odměny pracovníků obecního úřadu a obecního zastupitelstva včetně soc. a zdrav. pojištění je počítáno s 2.210.000 Kč.
Tak jako každým rokem bude obec i letos přispívat rodičům při narození dítěte
a při nástupu dětí do všech tříd ZŠ Koclířov celkovou částkou 70.000 Kč. Požární
jednotka a Sbor dobrovolných hasičů obdrží na provozní náklady celkem 70.000
korun, tělovýchova 40.000, Azylový dům 20.000, Klub mladých a ostatní občanská
sdružení 10.000 Kč.
V rozpočtu jsou dále plánovány finanční prostředky na údržbu veřejné zeleně,
na rozvoj kulturně-společenské činnosti v rámci akcí v kulturním domě, na veřejné
osvětlení, pojištění obecního majetku, provoz obecního úřadu a na vratku do státního rozpočtu stanovenou na základě kontroly Finančního úřadu Svitavy Ministerstvem financí ČR.
Myslím si, že zastupitelstvo při schvalování rozpočtu na rok 2007 zodpovědně
posoudilo potřeby plynulého chodu obce a zajistilo jeho financování, což dává záruku splnění všech plánovaných úkolů.
Rozpočet je pro mě důležitý nejen jako pro zastupitele obce ale také jako pro
předsedu finančního výboru. Úkolem finančního výboru obce je kontrola plnění
rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky obce. O těchto kontrolách podává
zprávu zastupitelstvu.
Výbor bude také nápomocen vedení obce při vymáhání pohledávek zejména
dlužného nájemného a poplatků.
Ing. Jan Látal,
předseda finančního výboru

Zveme všechny milovníky dobré
zábavy a veselí na 6. maškarní ples,
který se koná 10. března 2007
v Kulturním domě Koclířov.
Dobrá hudba, bohatá tombola a
občerstvení - vše zajištěno.
Připravte si masky, vezměte své
přátele a přijďte se pobavit!
Vstupné: 50 Kč, masky - 20 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé
„Baby z Koclířova“.

KADEŘNICTVÍ OPĚT
V PROVOZU
Provozní doba kadeřnictví v domě
čp. 128 v Koclířově – provozovatel:
Jana Košnarová
Pondělí a úterý
9.00 – 16.00 hod.
po 16.00 hod. jen na objednávku
Středa
9.00 – 14.30 hod.
Objednávky na tel. č. 605-880-847.

NEZAPOMEŇTE
hradit poplatek
za komunální odpad!

Připomínáme všem občanům, kteří
mají trvalý pobyt v obci Koclířov, že ke
dni 31. 3. 2007 je splatný poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za popelnice), který dle obecně
závazné vyhlášky č. 3/2006 činí pro letošní rok částku 480 Kč na osobu.
Občanům, kteří obdrželi upomínku
na neuhrazený komunální poplatek za
minulé období, připomínáme, že pokud dlužnou částku neuhradí v termínu
stanoveném ve výzvě ze dne 9. 2. 2007,
bude tento poplatek bude vymáhán
soudní cestou!
(jz)
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D O D A T E K č. 1

rady obce za období od 2. 1. 2007 do 22.
2. 2007

k vnitřní organizační směrnici
Obce Koclířov, Koclířov 123, 569 11 (IČO – 002 76 839)
ze dne 21. 12. 2004

2) Informaci o postupu obce ve věci
zpřístupnění veřejně přístupné komunikace „ Za kancelářemi“ a další body jednání s panem Liborem Maňákem ze dne
4. 1. 2007.

Znění bodu 3) čl. IV – Oceňování majetku v souladu se zákonem o účetnictví se
mění takto:
3) Prodej nemovitého majetku, tj. objektů, budov a pozemků se provádí zpravidla za
cenu, která je určena dohodou s kupujícími, přičemž výše za jednotlivé nemovitosti se
stanovuje takto:
a)
objekty a budovy jsou prodávány na základě znaleckého posudku, přičemž lze
cenu v dohodě s kupujícími zvýšit či snížit,
b)
pozemky v zastavěné a zastavitelné části obce se prodávají zásadně za cenu 30
Kč/m2; cena může být snížena pouze na základě znehodnocení, kterým může být např.
veřejně prospěšná stavba, kulturní památka apod. v blízkosti předmětného pozemku,
sloup vysokého napětí, transformátor atd.
c)
pozemky, které bezprostředně navazují na nemovitost určenou k bydlení s číslem popisným, se prodávají za cenu 15 Kč/m2, a to do výměry 100 m2 (cena tohoto pozemku nad určenou výměru se prodává za cenu uvedenou v písm. b) tohoto článku),
d)
pozemky v zastavěné a zastavitelné části obce určené územním plánem obce k
bytové výstavbě mohou být prodány za cenu 30 Kč/m2 stavebníkům, kteří započnou se
stavbou rodinného domu nejpozději do 2 let ode dne koupě tohoto pozemku a kteří si na
vlastní náklad k tomuto pozemku přivedou inženýrské sítě,
e)
pozemky v zastavěné a zastavitelné části obce určené územním plánem obce k
bytové výstavbě mohou být prodány za cenu skutečně vynaložených nákladů na výstavbu inženýrských sítí na těchto pozemcích, a to stavebníkům, kteří započnou se stavbou
rodinného domu nejpozději do 2 let ode dne koupě tohoto pozemku,
f)
pozemky lze fyzickým osobám prodat na splátkový kalendář bez stanovení úrokové míry; pokud je pozemek nutné oddělit geometrickým plánem, uhradí náklad na
jeho pořízení kupující, který rovněž uhradí daň z převodu této nemovitosti,
g)
o výjimkách ve stanovování cen za pozemky v k. ú. Koclířov, které jsou ve vlastnictví obce, rozhoduje zastupitelstvo obce.
Ostatní ujednání ve vnitřní organizační směrnici ze dne 21. 12. 2004 zůstávají nezměněny.
Tento dodatek k vnitřní organizační směrnici byl schválen zastupitelstvem obce
dne 22. 2. 2007 a nabývá účinnosti dnem 23. 2. 2007.
V Koclířově dne 23. 2. 2007

USNESENÍ č. 1/2007
ze zasedání zastupitelstva
obce Koclířov

konaného dne 22. 2. 2007 v 17.00 hod. v
klubovně KD.
Zastupitelstvo obce Koclířov projednalo na svém zasedání program, složení návrhové komise a ověřovatele zápisu. Tyto
návrhy byly schváleny přítomnými členy
(účast 14 členů - viz prezenční listina).
I. Zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo:
1)
Rozpočet obce Koclířov na r.
2007 s objemem rozpočtových příjmů ve
výši 9.564.000 Kč, rozpočtových výdajů
ve výši 11.254.000 Kč a financování v celkovém objemu - 1.690.000 Kč. Rozpočet
obce je vyrovnaný.
2) Dodatek č. 1 k vnitřní organizační směrnici Obce Koclířov, ze dne 21. 12.
2004, kterým se mění znění bodu 3) čl.

IV – Oceňování majetku v souladu se zákonem o účetnictví. Ostatní ujednání ve
vnitřní organizační směrnici zůstávají nezměněny.
3) schválilo smlouvu o bezúplatném
převodu majetku ve správě Pozemkového fondu ČR,
„ Komunikace vč. pozemků , obec Koclířov“, nabyvateli Obci Koclířov a to na
základě rozhodnutí o privatizaci čj. 422/
96605/2006, ze dne 12. 10. 2006 a aktualizovaného privatizačního projektu č.
81448. Předběžná hodnota převáděného
majetku je stanovena na základě účetní
hodnoty uvedené v aktualizovaném privatizačním projektu (hodnota aktiv ve
výši: 337.000,-Kč.).
4) plán činnosti kontrolního výboru.
II. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Informaci místostarosty o jednání
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3) Informaci o záměru firmy Auto – Apex
s.r.o. Mýtní 762/2, Lány, 568 02 Svitavy
o umístění stavby – Fotovoltaický systém
o výkonu 400 kWp.
4)
Informaci o postupu prací na investiční akci - „Rekonstrukce a dostavba
MŠ v Koclířově“ a „Obecní knihovna s čítárnou pro děti a mládež v Koclířově“.
III. Zastupitelstvo obce ukládá radě
obce:
1) Projednat připomínky vznesené na
tomto zasedání na schůzi rady obce a závěry zveřejnit v Koclířovském zpravodaji.
- zodpovídá: starosta a místostarosta
obce
2) Realizovat úkoly, vyplývající z tohoto
usnesení.
- zodpovídá: starosta a místostarosta
obce
3) V souladu s informací starosty obce
týkající se písemné žádosti p. Jaromíra Lenocha ze dne 1. 2. 2007 o koupi objektu
k bydlení ( dům čp. 49 na st.p. č. 213) zajistit:
a) prostřednictvím stavebního úřadu ve
Svitavách souhlasné stanovisko k odstranění této stavby
b) rozhodnout v radě obce o tom, kdo
odstranění stavby provede
c) uvědomit Národní památkový ústav,
územní pracoviště v Pardubicích s rozhodnutím zastupitelstva v této věci v souladu
s vydaným stanoviskem ze dne 1. 9. 2006,
čj. NPÚ-361-4062/2006/Mj

TELEFONNÍ ČÍSLA
Obecní úřad:
Bohumil Kysílko
starosta obce

461 543 116
461 543 130
775 974 252

ing. Stanislav Telec
místostarosta obce

605 230 702

ing. Jan Látal
člen rady

603 894 863

Jaroslav Drozdek
člen rady

461 543 509

ing. Romana Prokopová
členka rady
724 289 514

ZASTUPITELÉ ROZHODLI
Více jak hodinu trvala diskuze zastupitelů na téma zda zbořit, či prodat dům
čp. 49, st.p. č. 213, který je ve vlastnictví
obce. Zájemce o koupi nemovitosti pan
J. Lenoch, občan Koclířova, chtěl tuto
nemovitost koupit a zrekonstruovat na
Muzeum Hřebečska.
Zastupitelé nakonec většinou hlasů rozhodli, aby výše uvedený dům byl
zbořen a na jeho místě vznikla stavební parcela pro novou výstavbu rodinného domu.

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM
v Koclířově?
Na pozemku parc. č. 1693/15 v k.ú.
Koclířov, který je majetkem ing. Zdeňka
Fialy bytem Koclířov čp. 94, plánuje firma Auto - Apex s.r.o. , Mýtní 726/2, Svitavy, umístit stavbu - fotovoltaický systém o výkonu 400 kWp. Jedná se celkem
o 2526 ks fotovoltaických panelů rozmístěných na ploše 5000 m2.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na soukromém pozemku a stavbu
dočasnou na 30 let, nepodléhá tento projekt změně územního plánu ani
zjišťovacímu řízení vlivu na životní prostředí (EIA). Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, k tomuto záměru rovněž nemá žádných připomínek.
Obec Koclířov, jako účastník řízení, vydala firmě Auto - Apex s.r.o. souhlasné
stanovisko.
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Bude v domě čp. 49 muzeum?

KLUB MLADÝCH KOCLÍŘOV

Noviny Svitavska zveřejnily ve čtvrtek dne 22. února 2007 článek s názvem „Boj o muzeum regionu“. Je v něm mj. zdůrazněno, že „Jaromír Lenoch z Koclířova usiluje o záchranu dvou usedlostí“. Dále se v něm uvádí, že dům čp. 49 na horním konci obce, který vlastnila a
dlouhá léta v něm bydlela rodina Drápelova, by bylo vhodné využít na muzeum obce, neboť jeho hodnota je velká.
Na „ostře sledovaných stránkách Koclířova a osady Hřebeč…“, které si může každý, kdo má internet k dispozici, otevřít na webové adrese koclirov.unas.cz, se lze dočíst k této problematice daleko více podrobností. Chybí tam však to základní. Kolik by stály opravy a jaké
náklady by si vyžádal provoz takovéhoto zařízení. Nápad, že by se daly získat prostředky z grantů Pardubického kraje postrádá informaci o tom, že když bude obec žádat finance na opravu téměř zříceného domu, nemůže je dostat na daleko potřebnější akce. A to by byla
jistě škoda.
Poslední sdělení na těchto stránkách mě vyprovokovalo k napsání tohoto článku. Pod hlavičkou „Komunismus opět slaví svůj triumf“
pan Jaromír Lenoch doslova píše: „Soudruh Drozdek dnes vyhrál nejen svou demolici, ale ještě i korunu, o kterou jsme se vsadili, že se mi
podaří najít dost rozumných lidí, kteří budou ochotni alespoň to zkusit. Měl pravdu. Dost rozumných jsem nenašel“. Takže místo objektivních faktů o výsledku jednání zastupitelstva, na kterém se rozhodovalo, bude-li „cenný dům“ zachráněn nebo zbourán, čteme pouze invektivy. To pisatel umí mistrně. Pokud tomu někdo nevěří, jak jsou čtenáři těchto „ostře sledovaných stránek“ informováni, nechť se
přesvědčí. Na obecním úřadě by jistě každý zájemce mohl obdržet podrobnější zprávu o tom, co všechno se dělá v Koclířově i v dalších
místech republiky špatně.
Stručně uvedu, jak jednání zastupitelstva probíhalo. Pan starosta Bohumil Kysílko přednesl návrh, aby dům čp. 49 byl buď zbourán
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Dne 17. února 2007 se konala letošní
první diskotéka pro děti. Zvláštností této
diskotéky byly hry, ve kterých se soutěžilo o sladkosti. U vstupu si mohli zakoupit
i lístky do velmi bohaté tomboly. Hrála
nám diskotéková hudba, u které si děti
zatancovaly a naše skrytá porota z nich
vybírala nejlepšího tanečníka a tanečnici
parketu, kteří poté byli oceněni korunkou
a šerpou.
KRÁLOVNOU TANEČNÍHO PARKETU
SE STALA: ANETA ŠVANCAROVÁ
A KRÁLEM BYL VYHLÁŠEN: DOMINIK
RUMLER
Jsme potěšeni, že účast byla veliká a náš
diskotékový program se líbil. Touto cestou
zveme všechny děti na příští akci, která je
zajímavá tím, že nám děti ukáží, jak jsou
zručné, a ti nejlepší budou oceněni hezkými cenami.

Svitavy
Ústí nad Orlicí

101 827
138 691

101 787
138 872

-40
181

266
331

VÝB�ROVÉ ET�ENÍ P�ÍJM� A IVOTNÍCH PODMÍNEK DOMÁCNOSTÍ 2007 (EU - SILC)

Poté se konala od 20:00 hod. LOVE PARTY pro dospělé.DJ Beaver hrál hlavně pro
zamilované.V průběhu večera byl vyhlášen nejlepší tanečník večera a jím se stal
Pavel Šabo, který jsi odnesl láhev šampaňského, druhou láhev obdrželi členi klubu
mladých. Jelikož jsme touto diskotékou
opožděně oslavili svátek všech zamilovaných Sv. Valentýna, stala se z naší akce
balónková party a nikomu se nechtělo
domů, proto se končilo až pozdě k ránu.

Zám�r a cíle výb�rového et�ení
Na základ� �lenství v EU provádí �SÚ kadoro�n� výb�rové et�ení EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions), které se v �eské
republice jmenuje "ivotní podmínky".
Cílem tohoto et�ení je získat pln� srovnatelná data o sociální a ekonomické situaci obyvatel jednotlivých evropských zemí. Toto et�ení poskytuje
údaje pot�ebné jak k mezinárodnímu srovnání, tak k hodnocení ekonomické situace �eských domácností. Získané údaje slouí nejen jako podklad
pro tvorbu politických opat�ení, ale také k hodnocení dopadu p�ijatých politik na ivotní úrove� obyvatel.
Ochrana individuálních dat
Ochrana individuálních dat je p�ísn� dodrována v souladu se zákonem �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� a p�íslunými paragrafy
zákona �. 89/1995 Sb., o státní statistické slub�. Vichni pracovníci �SÚ, kte�í jsou zú�astn�ní na zji�ování a procesu zpracování dat, jsou
vázáni ml�enlivostí o vech et�ených skute�nostech ve smyslu § 16 a § 17 uvedeného zákona.
T�etí ro�ník et�ení "ivotní podmínky" v roce 2007
* se uskute�ní ve dnech 17. února a 29. dubna 2007
* bude proveden ve zhruba 10 000 náhodn� vybraných bytech na území �R, v Pardubickém kraji se et�ení bude provád�t v 592 domácnostech
* budou jej zaji�ovat pracovníci krajských pracovi� �SÚ (tazatelé) formou osobního rozhovoru p�ímo ve vybraných domácnostech

Příští měsíc plánujeme tyto akce na které Vás srdečně zveme:
24. března 2007 od 15:00 hod.
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
SPOJENÉ S DĚTSKOU DISKOTÉKOU(zdobení perníčků, malování vajíček, pletení
pomlázek, atd.)Každé dítě si domů odnese
velikonoční samolepku i své výtvory.
od 21:00 hod. se koná:
MIX PÁRTY – hrajeme pro všechny

Jak domácnosti v Pardubickém kraji vycházejí
s celkovým m�sí�ním p�íjmem

�isté ro�ní pen�ní p�íjmy na osobu v krajích �R v roce 2004

s velkými
obtíemi
10,2%

velmi snadno
0,5%

snadno
12,4%

EKONOMICKÁ SITUACE DOMÁCNOSTÍ
Podíl domácností, které si nemohou dovolit (%):

�eská

Pardubický

Vyso�ina

Zlínský

Karlovarský

Jihomoravský

Ústecký

Moravskoslezský

Královéhradecký

Olomoucký

Jiho�eský

Liberecký

St�edo�eský

Plze�ský

s obtíemi
13,4%

Hl. m. Praha

tis. K�

Vybrané výsledky et�ení EU - SILC v roce 2005 (dalí informace naleznete v publikaci P�íjmy a ivotní podmínky domácností �R v roce 2005 na www.czso.cz )
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docela snadno
24,3%
s meními
obtíemi
39,2%

BYDLENÍ
Pard.

Podíl domácností, které trápí níe uvedené problémy

SPONZOŘI:
KLUB MLADÝCH
RODINA CHODILOVA (KM)
PETRA EHRENBERGEROVÁ KM
MIROSLAV SMOLEJ KM
OL. SPOL.
VZP ČR
MANŽELÉ KRÁLOVI
QANTO CZ
LUDMILA HOŘOVSKÁ KM
JAN ŠESTÁK KM
PAVEL HEČKO KM
JANA POLÁČKOVÁ KM
LUCIE DRÁPELOVÁ KM
PAN BUKOVSKÝ
JAN VOTŘEL
MILENA STEJSKALOVÁ KM
ŠTĚPÁNKA BRELOVÁ KM

�eská

Pard.

Za Klub mladých
Petra Ehrenbergerová
(místopředsedkyně KM)
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AZYLOVÝ DŮM INFORMUJE
Ohlédnutí za činností „Klubáčku“ v roce 2006.
Loňského roku byl ve spolupráci se ZŠ a MŠ Koclířov založen klub pro
nejmenší děti a jejich maminky - „KLUBÁČEK“.
Maminky s dětmi z AD a z obce Koclířov chodily cvičit do místní tělocvičny ZŠ,
proběhlo mnoho zajímavých soutěží – zimní hry, nejkrásnější zimní stavba v Koclířově, kreslení obrázků do soutěže „hasiči očima dětí“. Pořádala se soutěživá odpoledne na hřišti „Sluníčko“, v deštivých dnech děti soutěžily v kulturní místnosti AD ve
stolních hrách, skládání puzzle,...
Z dalších akcí připomeneme alespoň – návštěvu kina ve Svitavách, přednášky
na téma: bydlení, péče o dítě, sociální dávky nebo besedy na téma: rodičovství a antikoncepce, prevence kriminality, drogy a v neposlední řadě již velmi oblíbená
akce nejen pro děti, ale i maminky – canisterapie.
V letošním roce opět připravujeme: pohybovou dílnu – cvičení na herně AD
pracovně-výchovnou dílnu – batikování, výr.přáníček
naučnou dílnu o zdraví – hra na poznávání svého těla
dopravní dílnu – soutěže na kolech, koloběžkách
přednášky a besedy s odborníky
Vzhledem k tomu, že v Azylovém domě jsou ubytovány maminky s velmi malými
dětmi (1 až 4 roky), zaměřujeme svoji činnost tímto směrem - tj. vyprávění pohádek,
tanečky při hudbě pro nejmenší, společné cvičení na herně Azyláčku, vycházky po
okolí, zábavné hry na PC za účasti maminek a jiné akce.
Co se nám letos již povedlo?
1.1. společná vycházka do okolí obce Koclířova
28.1. vaření dvou druhů zeleninových polévek na společné kuchyni
10.2. batikování triček , košilek – bílo-růžová, zelená, hnědé, modrá
Srdečně zveme všechny maminky s dětmi na další akce „KLUBÁČKU“,
které jsou vždy vyvěšeny ve vitríně na autobusovém nádraží v obci Koclířov a
domě č.p. 89 (Mosty naděje).
(AD-Říhová)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem našim spoluobčanům, kteří v březnu slaví svá jubilea, srdečně blahopřejeme:
Jarmila Sklenaříková st., Koclířov 29
Adéla Vostřelová, Koclířov 105
Emilie Pražáková, Koclířov 65
Maria Marková, Koclířov 140
Anežka Dudová, Koclířov 122
Miloslav Dlabáč, Koclířov 92
Jan Böhm, Koclířov – Hřebeč 11
Vladimír Pražák, Koclířov 65
Bohuslav Bršlica, Koclířov 223
Ludmila Drápelová, Koclířov 92
Marie Motyčáková, Koclířov 233
Narození:
Jakub Morawetz, 28. 12. 2006 – rodiče: Petr a Jitka Morawetzovi, Koclířov 28
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PROGRAM FARNOSTI KOCLÍŘOV
A FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU
Hlavní bohoslužby jsou v zimním období v poutním kostele sv. Alfonse a Panny
Marie Fatimské každou neděli v 9.00 hod.
Vytváří se již pravidelně velmi pěkná atmosféra, přichází hodně dětí a některé rodiny zvlášť mi dělají radost. Pro přesnost připomínám, že k účasti na nedělní bohoslužbě je vázán každý pokřtěný, pokud mu v účasti nebrání fyzická nemožnost, např. vážná nemoc. Jsem rád, že mnozí přicházejí nejen kvůli plnění povinnosti, ale s radostí,
protože je nám dobře mezi sebou v Boží Lásce.
Na popeleční středu 21.2. začala letošní doba postní. Pravidelné 40-ti denní období připravující na velikonoce. V dalším čísle Zpravodaje najdete program bohoslužeb pro velikonoční dny. Těšíme se, že se společně budeme potkávat.
Moje letošní narozeniny (3. 3. 1952) připadají právě na 1. březnovou sobotu. Bude
to již 137. první sobota, kdy máme u nás pravidelné poutě a duchovní obnovy s celodenním programem.
Nyní 3.března bude našim hostem papežský prelát ThDr. Prof. Jaroslav Němec. Mnoho let pracoval přímo ve Vatikánu a jeho přednáška v kulturním domě ve
14.00 hod. může být pro mnohé zajímavá.
4. - 10. 3. si naše fatimské centrum vybraly představené řeholních kongregací ze
Slovenska pro své duchovní soustředění, které povede známý karmelitán P. Cyril Vojtěch Kodet. Takže už jsme hodně známí.
Připravujeme také víkend mladých 23. - 25. 3., který bude hlavní přípravou na celostátní exercicie mladých s mimořádnou osobností P. Josephem Billem z Indie v srpnu letošního roku.
Jeho mimořádné působení vyvolalo zájem už u téměř 1000 přihlášených. Je to jistě pro nás i naši obec velké vyznamenání, že můžeme tak prestižní 14- ti denní akci
organizovat.
Moji milí farníci a spoluobčané, pro nastávající dobu postní přeji nám všem co nejradostnější pokání. Víte co to je? Nic víc a nic míň, než dávat do pořádku, to co je v nepořádku. Je toho dost, viďte, takže se asi nebudeme nudit.
... a ještě se zeptám: dívali jste se na Novu v pondělí 5. 2. ve 21.00 hod. na magazín
Víkend? A líbil se Vám pořad o Fatimě? Vidělo ho spousta lidí, kteří toho moc o Fatimě
nevědí a my tu naši národní máme v obci.
Žehná Vám váš farář
P. Pavel Dokládal

PRVNÍ KURZ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO ZAČÁTEČNÍKY
ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI.
Dne 14. února 2007 účastníci prvního kurzu výpočetní techniky pro začátečníky,
organizovaný ve spolupráci s Obecním úřadem, úspěšně absolvovali závěrečný shrnující test, který se skládal z teoretických znalostí písemnou formou a praktické části.
V praktické části závěrečných testů znalostí účastníci měli za úkol mimo jiné i založit
si vlastní e-mailovou schránku a z ní zaslat první kontrolní e-mail na předem stanovenou adresu.
Všichni účastníci kurzu ve složení: p.Tomáš Oulehla, p. Pavel Konopáč st., pí. Zlata Zemachová s manželem Zdenkem, pí.
Draha Nováková, pí. Marie Dirbáková,
pí. Ludmila Prchalová, p. Roman Bartoš
všechny úkoly zvládli na jedničku. Nejúspěšnější účastnici pí. Ludmile Prchalové,
jejímu nadšení, zájmu o práci s počítačem a zapálení pro učení se něčemu novému závěrečná zkouška vynesla úspěšnost na 100%.
Všem účastníkům k úspěšnému absolvování kurzu gratulujeme a těšíme se na
další nové tváře při jednom z dalších pokračování kurzů.

únor 2007

KLUBOVNA

výpočetní techniky funguje,
aneb počítač znova v akci.
V polovině ledna 2007 se v Kulturním
domě znovu zprovoznila klubovna, kde jsou
v této době umístněny tři výkonné počítače pro veřejnost a jeden administrátorský s
možností různorodého využití.
Je zde možnost využití k práci on-line s
webovými stránkami, či jen tak zábavě na
internetu.
24. ledna 2007 byl poprvé zahájen kurz
výpočetní techniky pro začátečníky, kde se
přihlásilo osm zájemců z řad občanů obce
Koclířov. Tento kurz je rozdělen do čtyř společných sezení po třech hodinách a to jednou týdně. Během tohoto kurzu přihlášení
zájemci mají možnost naučit se základnímu
uživatelskému ovládání PC, práci v textovém a tabulkovém rozhraní sady Microsoft
Office, či práci s internetem a jeho využitím.
V blízké době se pro dokonalé využití těchto prostorů připravuje spolupráce se
Základní a Mateřskou školou, kdy klubovna
bude přístupná dětem k promítání filmů a k
výuce s využitím výpočetní techniky, jelikož
zájem z řad dětí o tuto činnost vzrostl natolik, že při poslední návštěvě prostorů klubovny po shlédnutí filmu děti připravily milé
překvapení v podobě kreseb, které je možné
vidět na nástěnce v prostorách Kulturního
domu. Pro tyto děti se v blízké době připravuje i možnost práce v zájmovém kroužku
Výpočetní techniky.
Po úspěšném ukončení prvního kurzu je
dle zájmu připravené pokračování pro pokročilé, případně rozdělení skupin pro další
zájemce-začátečníky. Termín konání dalšího kola kurzu bude oznámen vyhlášením
v obecním rozhlasu, kdy předpokládáme
přibližný termín konání začátkem března
2007. Do té doby se mohou zájemci informovat či přihlásit v klubovně KD v době provozních hodin nebo na telefonním čísle uvedeném pod příspěvkem.
Za možnost užívání a znovu zprovoznění
klubovny touto cestou děkujeme starostovi
obce p. Kysílkovi.
(zv)

Provozní doba klubovny
Pondělí -Úterý
16,00 - 19,00
Středa
15,00 - 18,00
18,00 - 19,00
Čtvrtek
12,00 - 15,30
16,00 - 19,00
Pátek
16,00 - 19,00
Neděle
13,00 - 16,00

internet pro veřejnost
kurzy VT
internet pro veřejnost
pro děti ze ZŠ a MŠ
internet pro veřejnost
internet pro veřejnost
pro děti ze ZŠ a MŠ

Telefonický kontakt :
728 047 046 p. Volf
737 356 155 p. Varga

únor 2007
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REJ MASEK 14. 2. 2007
Úderem půl čtvrté zahájila paní ředitelka náš tradiční Rej masek. Na parket se sbíhali čerti, vodníci, princezny,
čarodějnice a jiné pohádkové postavy.
Poté následoval průvod a tanec masek. Během celého odpoledne byly
pro děti připraveny zábavné soutěže
(hod míčkem na koš, pojídání mrkve,
hra na domečky, tanec ve dvojicích s
míčkem mezi čely) a hry. Všichni jsme
se pobavili při soutěži „utvoř si svou
mumii“, kdy jeden druhého měl zabalit do toaletního papíru. Mezi soutěžemi děti s elánem tančily, vrtěly se a
prozpěvovaly. Do noty jim hrál DJ Piere neboli pan Roman Pešta, který vybíral moc hezké písničky, za což mu patří
náš velký dík. Porota složená z maminek vyhlásila 3 nejhezčí masky (viz
foto na poslední straně). Avšak nikdo
nepřišel zkrátka, všechny zúčastněné
masky byly odměněny sladkostmi. Vrcholem odpoledne byla malá tombola. Hlavními cenami byla VHS kazeta
Harry Potter, kterou vyhrála Karolínka
Rumlerová v masce víly a super cenu živé morče vyhrála paní Helena Kulhanová, která však svůj lístek přenechala
malé Lucince Zemachové a ta z vytouženého zvířátka měla obrovskou
radost. Celý karneval moderovala vychovatelka Lucie Stöhrová alias Lucy
Pihovatá. S pozváním na další ročník
Reje masek jsme se po poslední písni
rozloučili se všemi účastníky karnevalu. Myslíme si, že letošní Rej masek byl
úspěšný, jak bylo patrno z nápaditosti
a rozmanitosti masek.Všem patří náš
obdiv a dík. Za rok nashledanou se těší
za všechny pořádající
Lucie Stöhrová,
vychovatelka ŠD při ZŠ
Poděkování patří všem pedagogickým pracovnicím: paní Ivetě Lulákové,
paní Gabriele Veselé, paní Haně Honzírkové, Lucii Stöhrové za pečlivou přípravu a realizaci karnevalu, dále paní Věře
Smolejové a Miladě Moravcové, které se
staraly, aby do sálu neproklouzl nikdo
bez zaplacení, člence Klubu mladých
paní Poláčkové, která pro děti věnovala
cukrové náramky a naší paní kuchařce
za super cenu morčátka. Akce se mi jevila, díky všem zúčastněným a pěknému
průběhu, jako velmi zdařilá, a proto se
těším na její další pokračování.
Vlasta Stöhrová,
ředitelka ZŠ a MŠ

Proč třídíme odpady?
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet
dříve, než budete číst dále. Někdo z vás
odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat; je to móda; ve škole
jsem slyšel/a, že se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou správné, zkusíme
je tedy utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:
1.
Omezování vzniku (minimalizace) odpadů – už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
2.
Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není možné ho již
dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné
třídit odpady již v domácnostech
3.
Odstraňování odpadů – odpady,
které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)
Co je to recyklace? Při recyklaci jsou
zpracovány odpady na nové materiály. Je důležité dodržovat pravidla třídění
odpadů .
Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat,
z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak
máme s takovým obalem po použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou
nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich
poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.

Za dary a přispění do tomboly
děkuje SDH těmto sponzorům:
- AUTOBAZAR „ZAVADILKA“ - OULEHLA VÍT
- OBECNÍ ÚŘAD KOCLÍŘOV
- LČR - Ing. BAČOVSKÝ
- SDH KOCLÍŘOV
- PALIMA - Ing. FIALA
- p. KONOPÁČOVÁ
- MANŽELÉ HORÁČKOVI
- p. ZEMACH
- RESTAURACE FATIMA - KRÁLOVI
- INTERNOVA - p. KOTREJCH
- TOPTOOLS - p. ČERMÁK
- MANŽELÉ PRCHALOVI
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Panáček s košem znamená, že
použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
Pokud je panáček přeškrtnutý,
znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo
na sběrné dvory.
Zelený bod znamená, že je za
obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si
koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil
za jeho recyklaci.

SPORT

Zájemci o florbal si mohou přijít zahrát každou neděli do KD od 17:00
- 19:00 hod. Čistou obuv a hokejku
s sebou.

Informace
u
Petra
Chodila (731203069) a Romana Bartoše
(461310999).
PING - PONG

Kdo máte zájem můžete si přijít zahrát každé úterý mezi 17:00 - 19:00 do
sálu KD . Čistá obuv podmínkou!!

HZS Pardubického kraje
oznamuje
Od 1. dubna 2007 se z důvodů změny
organizační struktury ruší operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru uzemní odborů Svitavy
a Ústí nad Orlicí.
Od 1. února je zrušeno informační středisko v Chrudimi. Veškeré jejich
funkce převezme Krajské operační a informační středisko v Pardubicích. Jedná
se především o příjem tísňových volání
150 z pevné veřejné telefonní sítě území okresů, vysílání sil, varování obyvatelstva a další.
Nyní přijímá 112 tísňová volání z pevných a mobilních sítí a 150 přijímá volání z mobilních sítí z území kraje. Toto se
změnou organizační struktury sjednotí.
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NOVINKY
ve stavebním zákoně
Od 1. 1. 2007 vešel v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. Jelikož se množí dotazy, které stavby nepodléhají stavebnímu
povolení ani ohlášení, otiskujeme ze zmiňovaného zákona pro širokou veřejnost ust. §
3. v plném znění.
Podle ustanovení § 103 nevyžadují stavební povolení ani ohlášení mimo jiné :
a)
budovy
stavby o jednom nadzemním
podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do
5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a
plynů;
stavby pro zemědělství o jednom
nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené,
s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro
chovatelství a zemědělských staveb, které
mají sloužit pro skladování hořlavých látek
(např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
stavby pro plnění funkcí lesa do
70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
bez podsklepení;
stavby pro chovatelství o jednom
nadzemním podlaží o zastavěné ploše do
16 m2 a výšky do 5 m;
zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;
b)
technická infrastruktura
vedení technického zařízení
uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
povrchová zařízení pro rozvod
nebo odvod vody na zemědělské půdě
nebo na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
stavební úpravy kotelen, pokud
se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné medium nebo způsob odvodu spalin;
topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
přípojky vodovodní, kanalizační
a energetické v délce do 50m;
c)
stožáry, antény a jiná zařízení, a
to
antény do celkové výšky 15 m;
stožáry pro vlajky
bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
informační a reklamní zařízení o
celkové ploše menší než 0,6 m2;
d)
zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi,
oplocení, a to
zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do
výšky 3 m;

Koclířovský zpravodaj
nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím;
oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;
opěrné zdi do výšky 1 m, které
nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím;
e)
udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob,
požární bezpečnost, stabilitu a vzhled
stavby, životní prostředí a bezpečnost při
užívání;
f)
terénní úpravy a zařízení malého
rozsahu, a to
úpravy terénu, násypy a výkopy
do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími
odstavné plochy pro jízdní kola,
včetně konstrukcí pro uchycení kol;
g)
ostatní stavby a zařízení, a to
přenosná zařízení, konstrukce a
lešení;
propustky na účelových komunikacích;
h)
stavební úpravy, pokud se jimi
nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
nemění se vzhled ani způsob užívání stavby a jejich provedení nemůže negativně
ovlivnit požární bezpečnost;

JAK ŽÁDAT O DŮCHOD
V ROCE 2007
Od nového roku všechny žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení. Do 31. prosince 2006 je přitom
u zaměstnanců organizací s více než 25
zaměstnanci sepisovaly samy organizace.
Nyní se budoucí důchodce musí vždy obrátit na OSSZ příslušnou podle místa trvalého bydliště. Žádost o důchod je možné
sepsat nejdřív tři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.
Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec,
a to na základě plné moci. Z jejího textu
musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec
musí za žadatele uvést a podepsat některá
zásadní prohlášení a sdělení (například o
výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek
nemocenského, o dobách odpracovaných
od ukončení povinné školní docházky, o
náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žá-
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dosti zastupovat pouze výjimečně.
Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu, může ji za něj sepsat
jeho rodinný příslušník. A to bez toho,
aby byla předložena plná moc. Musí však
předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že
mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.
Při podávání žádosti o starobní, plný
invalidní či částečný invalidní důchod se
předkládá:
•
občanský průkaz, u cizinců pas či
povolení k pobytu,
•
doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
•
muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
•
ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
•
potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku
po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
•
potvrzení zaměstnavatele o
zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
•
pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí
k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty
důchodu poukazem na účet“,
•
doklady prokazující zaměstnání v
cizině,
•
chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které
prokazují výdělečnou činnost - potvrzení
zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
•
evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá je zaměstnavatel, a to na vyžádání
OSSZ.
Při podávání žádosti o pozůstalostní
dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:
•
občanský průkaz, u cizinců pas či
povolení k pobytu,
•
úmrtní list zesnulého,
•
oddací list
- při žádosti o
vdovský/vdovecký důchod,
•
rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod.
Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní
důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho,
které se předkládají k žádosti o starobní,
případně invalidní důchod.
Podrobnější informace ve věci dokladování žádostí o důchod lze získat na kterékoli OSSZ.
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PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI
ROZHOVOR S MILANEM HOŽDOROU
Klid loňských vánočních svátků narušila
zpráva o havárii ultralightu poblíž Městečka
Trnávky, při které se vážně zranil pilot. Tím pilotem byl Milan Hoždora - koclířovský zastupitel. Povídali jsem si o čem jiném než o jeho velké lásce - o létání.

Jak jsi se dostal k létání?
Začínal jsem s kamarády na rogalu. To bylo
ještě za komunistů, bylo to zakázaný, všechno se hrozně prověřovalo. Chodili jsme tady
na školní kopec na Švihlák. A to bylo něco,
to byl zážitek! Člověk to rozběhl a ono to letělo!
Kam až jste doletěli?
To se dolítlo skoro až k cestě. Byl to kus, to
se nezdá. Byly to jednopotahový křídla, tam
nebyla taková aerodynamická čistota. To
byly ještě bezmotorový rogala. Potom jsme
si koupili padák. To bylo pěkný lítání, ale museli jsme jezdit pořád pryč. Jezdili jsme tady
po okrese, byli jsme také tři týdny na dovolené v Savojských Alpách. Tam jsem si krásně zalítal. Ale bylo to nákladný na čas i na
peníze. Jindy se třeba jelo do Letovic na kopec, že bude foukat od východu, přijeli jsem
tam a ono foukalo z druhé strany. A jeli jsme
zpátky. To mě na tom štvalo, že jsem půl dne
prošustroval a stejně se nelítalo. Padák jsem
potom prodal.
První letadlo sis postavil sám?
Nejdřív jsem si koupil Orlíka ze Starého
Města. To bylo moje první letadlo, ale to skoro vůbec nelítalo. Na tom se ani nedaly udělat papíry a to prostě nešlo. Začal jsem si stavět Stratonka (Mobidick D-8). Byly to tři roky
práce. Každý den v garáži. Vždycky, když
jsem našetřil 1200 korun, sedl jsem ráno ve
4 hodiny na vlak do Prahy a jel jsem nakoupit leteckou překližku. Spoustu věcí jsem nevěděl, jak udělat. Třeba okýnko jsem vyřízl a
pak jsem viděl, že mělo být víc vepředu. To
jsou takový maličkosti. Ale dělal jsem si skoro všechno sám a s něčím mi pomohli známí.
Splnil jsem si svůj sen, postavil jsem si svoje vlastní letadlo. S odstupem času jsem ani
nevěřil, že jsem to dělal. Tři roky, krůček po
krůčku. Výrobní dokumentaci jsem koupil za
1200 korun od ing. Olšanského. To byl náš
nejlepší konstruktér, vymyslel asi 12 typů letadel.To byl pan Někdo. Stratonka jsem měl

osm let a nalítal jsem na něm asi 500 hodin.
S kamarádem stavíme další letadlo, to už
bude na jaře lítat. Tam se taky sedí za sebou,
ale má to laminátový trup. Vrtuli to má vepředu, je tam motor 60 koní, to už bude rychlejší. Ono je to jak s autama, máš dražší nebo
lacinější, kdo na co má, to si pořídí.
To je ale dost drahý koníček, ne?
Je to dost drahý. Ve Staráku zvedli hangárování na 18 tisíc
za rok, povinný ručení
na 8 tisíc. K tomu benzín a další naklady, ale
kouření a pití je taky
drahý a kluci z toho
mají akorát tvrdý játra.
Létání je droga, tomu
člověk propadne. Každý letec se už těší na
jaro, až bude krásně.
Já jsem vloni vystoupal vysoko nad inverzi, Ještěd byl vidět, jak
kdyby byl za Svitavama. Praděd,… Čenkovice v zimě,… když
vidíš to hejno lyžařů,
je to nádhera. Kdy se
naskytnou takové pohledy? To člověka povznáší. Nebo Bouzov.
Jako kluk jsem tam nikdy nebyl a letadlem
jsem tam byl stokrát. Když se letí poprvé, tak
se bojí každý, to je přirozená věc. Ale musíš
věřit letadlu a fyzice. Je to jako s autem. Když
vletíš do zatáčky, která je namrzlá, i když máš
sebelepší auto, pusu si můžeš rozbít. Trošku
sebekázně je potřeba.
Jak tedy došlo k té havárii?
Jsou určitý meteorologický podmínky, za
kterých by se lítat nemělo. Když je vlhkost
vzduchu vysoká, i když je nad nulou a když
není vyhřívaný karburátor, může zamrznout.
Prostě v difuzéru se zúží průřez, zrychlí se
proudění, sníží se teplota a už to zamrzá.
My jsme letěli tady ze Staráku přes Svitavy,
už jsme se vraceli. Byli jsme nad Arnoštovem
a začínalo nám to zamrzat. Hned za kopcem
je záložní letišťátko. A tak že tam přelítneme.
Když jsme šli na přistání, začalo se to zhoršovat. Motor šel a nešel a když jsem potřeboval
přidat plyn, tak už to nešlo. A to už si nepomůžeš, když jsi nízko. Tak jsme tam brnkli o
strom, scházel nám metr.
Co člověku běží hlavou, když padá
dolů? Napadlo tě, že by to mohlo být naposledy?
To přemýšlíš, kam to vecpat a jak to zachránit. Když zkušený řidič dostane smyk,
taky se snaží nějak to vyrovnat. A někdo, kdo
neví, co to je, zavře oči a říká, ať vlítnu, kam
vlítnu. Snažil jsem se do poslední chvíle najít
skulinku a protáhnout se. Naštěstí jsme nespadli po křídle a nebyl to tak velký náraz.
Dopadli jsem relativně dobře na to, jak to
hrůzostrašně vypadalo.
Někdo vás viděl a zavolal záchranku?
Já jsem si ji zavolal sám. Kamarád tam kousek vedle bydlí, tak jsem mu volal, ať nám jde
pomoct. Člověk se necítí, že je zraněný. Říká
si, ale mně nic není, když nic nebolí, když neteče krev.
Tebe nic nebolelo?
Jen trošku kotník. Já měl zlomených sedm
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žeber a měl jsem to napíchaný do plic.To
není vidět, ono se i normálně dýchá, než se
to zaleje krví. Pak už se člověk může udusit.
Svezl jsem se ve vrtulníku, ale upřímně řečeno, moc si z toho nepamatuju. Oni do tebe
napíchají to, co potřebujou. Není to vyhlídkový let. Je moc dobře, že tyhle věci fungují,
protože spousta lidí by na to dojela.To si člověk uvědomí, až se mu něco stane. Záchranáři to jsou borci. Opravdu hraje roli každá
minuta. Ještě musím poděkovat doktorům
i sestrám jak v Olomouci, tak ve Svitavách.
I když se tady na nemocnici hrozně nadává,
všichni byli hrozně obětaví. Je to řehole, dělat tuhle práci.
Jak jsi prožíval pobyt v nemocnici?
Bolelo to. Ležíš, nemůžeš se ani půl centimetru pohnout. Žebra ty ani tolik nebolely,
ale pánev bolela. To si pak člověk uvědomí
všelijaký věci. Měl jsem štěstí, že jsem neměl
zraněnou míchu a můžu se hýbat. Ze začátku mi dělalo potíže i dýchání. Ono když tě
ventilujou, dýchá za tebe mašina, tak je to
dobrý. Ale pak si člověk uvědomí, jaká je
to námaha dýchat. Člověk nespí kolik nocí,
kouká do stropu a přemýšlí. Kdybych… ale
už se to vrátit nedá. Je potřeba vzít si z toho
ponaučení. Těžko se to předává… něco je
mezi nebem a zemí… A tady ty žabomyší
války - to jsou úplný maličkosti.
Napadlo tě, že bys s létáním přestal?
Chtěl bych říct, že to stojí za to. Pěkný zážitky převládají nad těma škaredýma. V nemocnici se mnou byl kluk, který uklouzl
na plovoucí podlaze, zlámal si žebra a měl
oboustranný pneumotorax jako já. Ani nelítal, nikde nechodil, šel jenom v obýváku. A
tak to je. Co člověka čeká, to ho asi nemine.
Pokud vím, chtěl jsi koupit v Koclířově
bývalé letiště?
Chtěl jsem to koupit a vybudovat malinké
letiště rodinného typu. Byl by tam hangár,
dílna a zázemí pro modeláře. Byla by tam
buňka, kde by se dalo přespat nebo se jen
schovat před deštěm. Malý letišťátka mají
svoje kouzlo, lidi se znají, všude to funguje. Když se podíváš na mapu, malých letišť
je všude jako máku. V okolí třeba v Jehnědí, v Lazech nebo v Letovicích. To je výhoda
malého létání, že když ti dochází benzín, podíváš se do mapy a sedneš. Máš menší starosti a víš, že natankuješ všude. Cena za ten
pozemek, daná pozemkovým fondem, byla
asi 97 tisíc. Ale obec nabídla jednou tolik a
koupila to.
Proč chceš stavět letiště tady, když je
Staré Město celkem blízko?
Je to o penězích. Hangárování tam je dost
drahé a tady bychom byli ve svém. Vím už o
pár lidech, kteří by do toho šli. Modelařina
je pěkná věc, věřím tomu, že i spousta děcek by se nalákala. Každý letadlo nemá, ale
fandové se přijdou podívat, můžou se svézt,
je to zajímavý koníček. Modely se už dneska dají koupit za pár korun a je lepší, když si
děcka pouští letadýlka, než když seděj, kouřej a plivou v čekárně na zem. Třeba v Jehnědí to mají moc pěkné. Je to základna létání
a modelařiny. Lidi dělají, nehádají se a mají
výsledky. Někdo letí okolo, sedne tam, dá
si limču, pokecá s klukama a letí dál. Věřím
tomu, že i tady by se lidi našli.
S Milanem Hoždorou si povídala Dagmar
Fialová
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1. místo
Natálka Jakimjuková (čertík)
2. místo
Monička Zemachová (andílek)
3. místo
Eliška Mazancová ( princezna)
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