9. ROČNÍK

ČÍSLO 3/2007

VYCHÁZÍ DNE 30. 3. 2007

VÝSLEDKY ANKETY V NAŠÍ OBCI
Nejvíce diskutovanou otázkou v měsíci březnu byla záležitost týkající se možného odprodeje pozemků pč. 643/2 a pč. 643/3 v k.ú. Koclířov (Spáleniště), které jsou
ve vlastnictví obce. Celková výměra pozemků činí necelé dva hektary. Ve schváleném ÚPO Koclířov je tato lokalita určena na výrobu a lehký průmysl. Koncem měsíce února byla na obecní úřad doručena žádost společnosti VHOS a.s. se sídlem v
Moravské Třebové o odprodej zmiňovaných pozemků. Společnost VHOS a.s. měla
zájem oba pozemky odkoupit za účelem výstavby stavebního závodu – obalovny
živičných směsí s betonárkou. Rada obce se touto žádostí několikrát zabývala. Jelikož se podle mého názoru jednalo o zásadní věc, o které bychom se měli poradit všichni, navrhl jsem radě obce, aby na den 8.3.2007 byla svolána do kulturního
domu beseda občanů se zástupci investora, kde měli být občané i členové zastupitelstva obce seznámeni s dalšími podrobnostmi. Nutno říci, že můj osobní dojem z
podaných informací ze strany zástupců společnosti VHOS a.s. byl značně rozpačitý.
Očekával jsem větší připravenost investora zodpovědět dotazy občanů.
Ve čtvrtek 15. 3. 2007 byly všem občanům rozeslány anketní lístky, na kterých se
měli vyjádřit, zda souhlasí nebo nesouhlasí se záměrem výstavby obalovny živičných směsí s betonárkou. V pondělí 19.3.2007 v 16:30 hod. sčítací komise anketní
lístky vyhodnotila. Výsledek ankety byl následující:
Rozesláno anketních lístků
Odevzdáno anketních lístků
Neplatných anketních lístků
Platných anketních lístků
----------------------------S výstavbou souhlasilo
S výstavbou nesouhlasilo

557
312
10
302
100
202

tj. 56,01%

tj. 33%
tj. 67%

Téhož dne večer se sešla rada obce a na základě výsledků ankety odsouhlasila,
aby jednání se společností VHOS a.s. bylo ukončeno a žádost o prodej pozemků zamítnuta. Osobně mám radost z toho, že nadpoloviční většina občanů využila možnost vyjádřit se k dané problematice.
Vážení spoluobčané, v první anketní zkoušce jste obstáli na výbornou. Velice si
cením toho, že vy občané nejste lhostejní k tomu, co se v naší obci děje a máte zájem se spolupodílet na řízení věcí veřejných.
A věřte, že pokud bude opět důvod zjistit prostřednictvím ankety nebo jiným
způsobem názor občanů, radnice opět tuto možnost využije.
Bohumil Kysílko
starosta obce

HASIČI Koclířov provedou
31.3.2007 od 9:00 sběr

ŽELEZA

Prosíme všechny, kteří se
chtějí zbavit starého železa,aby jej nachystali k
příjezdové komunikaci.
Změny v provozu
ZŠ a MŠ Koclířov
V úterý 13. března se v tělocvičně
základní školy setkali zástupci obce,
školy a rodičů, aby společně prodiskutovali připravovanou provozní změnu.
V úvodu setkání rodiče informovala ředitelka školy V. Stöhrová a starosta obce B. Kysílko o probíhající rekonstrukci MŠ, která s sebou přinese řadu
omezení. Ta se týkají především stravování a docházky do MŠ.
Od počátku května se děti zaměstnaných matek přestěhují z MŠ do
budovy základní školy, kde bude zajištěna výuka, ne však stravování. Znamená to tedy, že děti budou po vyučování odcházet domů, školní družina
nebude v provozu.
Starosta obce i místostarosta ing. Telec odpověděli na dotazy rodičů, které
se týkaly školního zařízení, ale i problémů týkajících se obce, a po krátké
diskusi bylo plenární zasedání SRPŠ a
představitelů obce ukončeno.
Touto cestou chci všem rodičům
velmi poděkovat za pochopení, které projevili . Čeká nás náročný konec
školního roku, ale ten nový v mateřské škole zahájíme v krásných nových
prostorách a žáci základní školy se dočkají moderní jídelny.
H.Honzírková, učitelka ZŠ
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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 podléhají stavebnímu ohlášení, otiskujeme ze zmiňovaného
zákona pro širokou veřejnost ust. § 4. v plném znění.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 vyžadují
ohlášení stavebnímu úřadu :
stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním
podzemním podlažím do hloubky 3 m
a nejvýše dvěma nadzemními podlažími
a podkrovím;
podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud
nejsou vodním dílem;
stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do
hloubky 3 m;
větrné elektrárny do výšky 10 m
sjezdy z pozemních komunikací
na sousední nemovitosti.
V tomto výčtu jsou uvedeny pouze stavby
a udržovací práce, které mají vztah k vlastnictví fyzických osob (občanů). V zákoně je
jich samozřejmě uvedeno více (týkající se
spíše právnických osob). Dále Vás chceme
upozornit, že stavba, která podléhá ohlášení musí mít zpravidla od stavebního úřadu vydán územní souhlas nebo rozhodnutí.
Proto je třeba se před zahájením prací raději poradit s úředníky stavebního úřadu.

Z činnosti rady obce
v měsíci březnu 2007:
1) Prodej domu čp. 154 za částku
180.000 Kč.
2) Finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami v částce
500 Kč.
3) Vybavení školní kuchyně v MŠ Koclířov za částku 281.701 Kč od firmy ABNER
Moravská Třebová s tím, že částka bude
uhrazena do 31. 12. 2008.
4) Výměna oken stávající části domu čp.
123 – obecní úřad a mateřská škola.
5) Odstoupení od záměru prodeje pozemků „na Spáleništi“ firmě VHOS, a. s.
Moravská Třebová za účelem zřízení stavebního dvora.
6) Pronájem části pozemku p. č. 1471/1
v k. ú. Koclířov.
7) Záměr zřízení autobusové zastávky
„u Sklenaříků“ v horní části obce.
8) Prodej některého vybavení truhlárny
v domě čp. 153 nájemci p. Borkovi.
9) Prodej 2 ks UNIMO buněk sdružení
SOKOL Kamenná Horka.
10) Žádost o finanční příspěvek na čin-

Koclířovský zpravodaj

březen 2007

ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU OBCE KOCLÍŘOV
projednaná dne 5.2.2007
Finanční výbor se seznámil se zprávou Finančního úřadu ve Svitavách z kontroly skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení
rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a ze státních fondů v letech 2002 - 2004 na tyto akce:
1. Dům - Koclířov čp. 128
2. Azylový dům - Koclířov čp. 89
3. Bytový dům Koclířov čp. 100
4. Dům s pečovatelskou službou
5. Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi - Koclířov čp. 140
6. Aktivní politika zaměstnanosti
7. Regionální škola obnovy venkova.
Vzal na vědomí závěr z této zprávy odvést zpět do státního rozpočtu částku
2.572.098 Kč. Dále se seznámil s rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 22.1.2007.
Ministerstvo financí vyhovělo částečně žádosti naší obce o prominutí odvodů a penále. Z výše uvedené celkové částky bylo prominuto 1.954.888 Kč a zbývá odvést
částku 649.800 Kč.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce Koclířov přijmout navržený způsob zaplacení odvodů a penále do státního rozpočtu dle rozhodnutí Ministerstva
financí formou měsíčních splátek po dobu 24 měsíců, tak, jak o ně požádal starosta obce. Zapracovat tyto měsíční splátky do rozpočtu obce na rok 2007 a 2008.
Dále doporučuje požádat opětovně po uplynutí zákonné lhůty o prominutí zbývajících odvodů a penále .
Předseda finančního výboru
Jan Látal

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 19. 4. 2007 V 18:00 HODIN
V KLUBOVNĚ KULTURNÍHO DOMU
nost SDH Koclířov od krajského úřadu.
11) Kácení dřevin v obci.
12) Úhrada elektroinstalace v domě čp.
130 firmě MONTEZ.
13) Umístění montované garáže manž.
Látalových z DPS ve středu obce. Pozemek nebyl dosud určen.
14) Záměr prodeje některých pozemků
v k. ú. Koclířov jednotlivým žadatelům.
15) Podíl obce na zřízení elektrického
vedení pro p. p. č. 2040/5 a 2040/6 v horní části obce.
16) Žádost o odkoupení p. p. č. 376/3 v
k. ú. Koclířov – v současné době v pronájmu firmy LEDEKO, a. s. Letovice.
17) Uzavření smlouvy na odstranění
budovy čp. 49 firmou LM Stav Janov.
18) Havárie vodovodního řadu v dolní
části obce – velká stáj a odchovna.

Pracovní doba v kadeřnictví
Pondělí
9 – 16 hod.
po 16. hod. na objednání
Úterý
9 – 16 hod.
po 16. hod. na objednání

Středa
9 – 14.30 hod.
pouze na objednání
Zjistila jsem, že bývalá kadeřnice používala čekárnu v chodbě před kadeřnictvím. Prosím, nečekejte v čekárně, v kadeřnictví je místa dost. Své věci si berte
sebou dovnitř, venku vám za ně nikdo
neručí. A když už jsem u těchto změn,
zákazníky si budu objednávat tak, aby se
nestalo tak, jak to bylo zvykem, že se v kadeřnictví zdržíte 3 hodiny a někdy i déle.
Tímto opatřením vám hodlám ušetřit čas.
Další novinkou bude AKCE V KADEŘNICTVÍ – každý měsíc jiný úkon.
MĚSÍC DUBEN:
stříhání, foukání
barvení, přeliv

150 Kč
315 Kč

Objednat a informovat se můžete na
tel. č. 605-880-847. Těším se na vaši návštěvu.
Jana Košnarová
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PODĚKOVÁNÍ

AZYLOVÝ DŮM INFORMUJE

Pořadatelé 6. maškarního plesu
„Baby Koclířov“ děkují všem jmenovaným sponzorům, ale i těm, kteří
nechtěli být jmenováni. Dále pracovníkům restaurace, všem, kteří nám zakoupením vstupenky projevili přízeň
a také maskám, protože bez masek by
nebyl maškarní ples.

Studenti I. LF – ÚK navštívili Azylový dům v Koclířově.

Sponzoři:
p. Ivan Úlehla - K. Horka
Obecní úřad Koclířov
p. Kysílko Bohumil
p. Prchalová, restaurace KD
Královi, restaurace Fatima
p. Radiměřský - Rohozná
p. Petr Polák - Kovovýroba Opatov
p. Petr Lulák
Tauer elektro Svitavy
p. Prokeš
Beneš - klempířství
a pokrývačství Svitavy
p. Konečný
p. Štefka
ing. Fiala - Palima
p. Kořístková
MATI
JKS
BMP
p. Adéla Vostřelová
p. Zahálková
p. Hubínková
p. Bukovská
p. Zemach
MILTRA Městečko Trnávka
p. Mandát
p. Konopáčová
p. Stejskal
p. Závodníková
ZŠ a MŠ Koclířov

I. JAM PÁRTY

Dne 3. března navštívili maminky a děti z Azylového domu v Koclířově studenti
stomatologické fakulty - R. Votřelová a M. Šafařík. Připravili si pro všechny opravdu
zajímavou a poučnou přednášku na téma „ústní hygiena“.
Nejdříve je seznámili s několika nástroji a pomůckami zubních lékařů. Poté maminkám a dětem vysvětlili, jak velmi důležitá je pravidelná hygiena zubů a to již od
útlého věku. Názorně předvedli, jak se zuby správně čistí a jak často. Maminkám
zdůraznili, že péče o chrup je důležitá součást každodenního života.
Studenti nakonec dětem i maminkám rozdali drobné dárky v podobě zubních
kartáčků a past. Přednáška se všem velmi líbila, fotografie jsou toho dokladem.
Studentům R. Votřelové a M. Šafaříkovi tímto děkujeme, přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu a zároveň věříme, že jejich návštěva u nás nebyla poslední.
zaznamenala : Říhová D.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem našim spoluobčanům, kteří v dubnu slaví svá jubilea, srdečně blahopřejeme:
Společenská kronika – duben 2006
Antonín Strnad, Koclířov 138
Stanislav Křivý, Koclířov 122
Slavěna Zajícová, Koclířov 89
Růžena Dítětová, Koclířov 200
František Blaha, Koclířov – Hřebeč 4

Koclířovská kapela HRDINA NEUMÍRÁ
zve dne 31. 3. 2007 všechny hudebníky
na volné hraní a improvizaci do sálu kulturního domu v Koclířově. Začátek akce je
v 11:00 hodin. Vstupné 50,-Kč
Info na: www.hrdinaneumira.estranky.cz

Marta Prokopová, Koclířov 234
Libuše Bürgerová, Koclířov 182
Ladislav Mrštný, Koclířov 188
Anna Telcová, Koclířov 124
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PROGRAM FARNOSTI KOCLÍŘOV
A FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU
Přehled bohoslužeb
Neděle 1. 4. Květná neděle – zahájení Svatého týdne
9.00 hod. Poutní kostel ČM Fatimy slavnostní žehnání ratolestí a průvod do farního kostela. Zde pašije a mše sv. 17.30 hod. Svatý růženec (ČMFa); 18.00 hod. Křížová cesta
SVATÉ TRIDUUM – VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
Zelený čtvrtek 5. 4. 2007 v 18.00 hod. slavná mše sv. - Památka Večeře Páně
20.00 hod. Svatá hodinka v Getsemanské zahradě; Adorace v Getsemanech do
24.00 hod.
Velký pátek 6.4.2007 v 9.30 hod. modlitební shromáždění, biblický výklad; 10.30
hod. křížová cesta v areálu ČMFA; 15.00 hod. Velkopáteční obřady v ČMFa; 17.30
hod. Odhalení Svatého hrobu, zahájení novény k Božímu milosrdenství, svatý růženec; 20.00 hod. Přednáška „Smysl a význam utrpení“ – posluchárna – zveme i farníky
Bílá sobota – I. mariánská sobota 7. 4. 2007
8.00 hod. Modlitba sv. růžence; 10.00 hod. Pobožnost ve Svatém hrobě, žehnání a
modlitby za nemocné. Polední tichá adorace ve Svatém hrobě; 14.00 -16.00 hod.
Odpolední formační přednášky I. mariánské soboty; 17.00 hod. Mariánské večeřadlo a Korunka k Božímu Milosrdenství
18.00 hod. Vzkříšení, slavná liturgie, mše sv., sv. křest a biřmování, obnova sv. křtu
Neděle - Hod Boží Velikonoční 8. 4. 2007
9.00 hod. Slavná mše sv. Hodu Božího Velikonočního s udílením sv. křtu; svěcení pokrmů (beránek, vejce)
10.30 hod. Velikonoční setkání farnosti a hostů, beseda s kávou a zákusky
17.30 hod. Mariánské večeřadlo, Te Deum a Svátostné Požehnání
Velikonoční pondělí - Mše sv. v 9.00 hod.
PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB VE VŠEDNÍ DNY:
7.15 nebo 8.00 hod. Společná ranní modlitba; Společná polední modlitba pravidelně ve 12.00 hod.
17.30 HOD. SVATÝ RŮŽENEC; 18.00 HOD. MŠE SV.
Každou středu celodenní adorace 8.00 - 18.00 hod.
V postní době každý pátek křížová cesta ve 12.00 hod.

Nedělní mše sv. farnosti s řeholními sestrami, které v Koclířově prožívaly svoje duchovní
cvičení ve dnech 5. - 11.3.
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SYMBOLY VELIKONOC
Velikonoční beránek
- k velikonocům patří velikonoční
beránek
- symbol beránka byl velmi rozšířený
již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci
- v hebrejské tradici symbolizovaly
ovce Izraelitu jako člena „Božího stáda“, i židovský Bůh je označován za
pastýře, který bere své ovce do náručí
- v křesťanské církvi se beránek stal
symbolem Božího Beránka, Krista a
znázorňuje se s praporem vítězství
- spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy,
kdy se beránek zabíjel, na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví

Velikonoční vajíčko
- je mnoho výkladů, proč je vajíčko
spojováno s Velikonocemi
- protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem
plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo
někde dokonce dáváno do hrobu k
mrtvému
- vejce nacházíme již před křesťanstvím při pohanských oslavách jara
- zvyk konzumovat vejce v době
svátků souvisel pravděpodobně i s
postem, který Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla,
proto lidé netrpělivě čekali, až postní
doba skončí
- ve spojení s lidovou tradicí vznikl
zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr
- od nepaměti symbolizovalo vejce
zárodečný chaos, ze kterého vznikl
svět, ale také životní sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce
i pocit bezpečí
- vejce něco skrývá, je jako zamčený
hrob, ve kterém je přesto ukryt život
- tady je zřetelné symbolické spojení
se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi
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PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI
Rozhovor
s panem Stanislavem Telcem st.
Březnový rozhovor je ve znamení
vzpomínek.
Panu
Telcovi je 83 let, jeho
ženě o dva roky víc a
jejich vitalita je obdivuhodná. Události víc jak šedesát let
staré mi pan Telec
vyprávěl, jako by se
staly včera. Přesto se během našeho povídání několikrát omluvil, že má špatnou paměť
na jména…

Kde žila vaše rodina, než jste přišli
do Koclířova?
Do mých šesti let jsme bydleli v Nových
Hradech. Pak jsme žili až do konce války
v Jarošově. Moji rodiče zde měli obchod.
Počátek války mě zastihl na průmyslovce
v Litomyšli a v r.1943 jsme byli darováni
na práci do Německa. Ale protože jsme
byli strojaři, tak jsme tam nešli. Já jsem
šel pracovat do Vysokého Mýta ke Stratílkům a ostatní kamarádi byli tak různě po
okrese, kde byly strojařské firmy. Všichni
ostatní bohužel museli jít do Německa
na práci.
To jste měl štěstí…
Když válka skončila, museli jsme školu
bleskově dodělat, protože strojaři byli potřeba do praxe.
Proč se vaši rodiče odstěhovali?
Jarošov byla velmi malá obec, měla asi
200 lidí. A byly tam tři obchody. Náš obchod by nás neuživil. K tomu moji rodiče
měli výrobu vyšívaného prádla a prošívaných dek. Taky jsme vyráběli hračky, dětské stavebnice. Dělali jsme za války, co se
dalo. To všechno pak zaniklo. A tak hledal
tatínek někde něco jiného. Projel celé Čechy a Litomyšláci mu nabídli, aby šel do
Koclířova, kde byl volný dům s obchodem. Přestěhovali jsme se 28. září 1945.
Tady už jsme se věnovali jenom obchodu.
Koclířov byl podstatně větší a byl to jediný obchod. Zaměstnal celou naši rodinu.
Jak vzpomínáte na válečné roky, jak
jste je prožíval?
Jarošov u Litomyšle byla ryze česká
vesnice, byl tam akorát jeden Němec, měl
statek. Uměl česky, měl českou manželku
a nemohl si vyskakovat.
Vojáci tam nebyli?
Ne. Vojáci tam byli, až už byl konec války. Ti, co procházeli skrz. A to většinou šli
ještě přes Litomyšl. Tam byli partyzáni, no
partyzáni…. ti hlavně partyzánštili cigarety a jídlo. Sem tam potrestali nějakého
toho kolaboranta. Ale to nebylo přímo v
Jarošově, ale spíš v Nových Hradech. Ale
nejhorší to bylo na konci války, když při-

šli Rusové a partyzáni vylezli ven. První
co bylo, Rusové je chtěli postřílet. A dalo
moc práce, aby to neudělali. Víc nepříjemných zážitků bylo s Rusama.
Například?
Ti sháněli děvušky. Chodili: davaj vejce!
Můj otec byl v té době v Jarošově starostou. Tak jsme je u nás měli pořád. Jeden
byl takový, že by klidně na člověka vytáhl revolver.
A jak to bylo za války s jídlem?
Byly přídělové lístky. A hodně se šmelilo. Na vesnici jste se obešla. Sehnalo se
obilí a mlynáři načerno mleli. Všichni měli
slepice, kačeny, husy. Sedláci taky zabíjeli
načerno. Maso se dalo sehnat. Jinak lístky. To byla strašně protivná práce. Přišli
jsme ze školy, v sobotu, v neděli, pořád se
lepily lístky na takový archy a podle toho
se zase dostal příděl zpátky do obchodu.
Co jste v obchodě prodávali?
Na vsi jako byl Jarošov jste s moukou
moc nepochodila, to byl hlavně cukr, sůl,
káva, cukroví, ryby se hodně za války prodávaly - nahrazovaly maso. To byli slanečci a tresky. Tresky, ty měly kolik metráků.
Odkud se ryby vozily?
Z Německa a z Polska.
A pak v koclířovském obchodě?
Ze začátku to bylo stejné. Co bylo na
lístky, to se prodávalo. Mýdlo, sádlo, salámy, ale ty se tady málo prodávaly. Ovoce,
cukr byl v homolích, buď v malých nebo
velkých, ty měly až 25 kg. A to se sekalo.
Někdo chtěl jenom homole. Starší lidi na
to byli zvyklí. Ale prodával se i krystal.
Housky, to byl zázrak, ty se neprodávaly.
Ty se daly sehnat jenom ve městech. Na
vesnicích byl většinou jen chleba, pětikilové bochníky. Byl dobrý, vydržel týden.
Jak to tady tenkrát vypadalo?
Ves byla úplně německá, bylo tady jen
pár Čechů. Byl zde přidělený správce vládní komisař. Koclířov a Hřebeč patřili do okresu Litomyšl. Svitavy byl okres
Moravská Třebová. Sem přicházeli většinou lidi z Litomyšle. Když my jsme sem
přišli, první vlna vystěhovalců už byla
pryč. To byli ti bohatší. Chudých bylo
hodně, to byla druhá vlna. Ti šli postupně, poslední až v r. 1946. Ale někteří Němci tady zůstali.Ti, co je obec potřebovala.
Třeba Tastovi. Pan Tast, to byl krejčí. Byl to
velmi šikovný člověk a spravoval všechna auta. Huschkovi tady zůstali, protože
paní Huschková byla porodní asistentka.
Potom Killarovi a ještě pár dalších, ty už si
ani nepamatuju.
Obecní úřad byl jako dnes v prvním poschodí. Dole byli četníci, kde je dnes školka. Byl tady kovář, byla tady cukrárna, tři
hospody, pekař, prodávala se tady obuv.
Pošta tady byla, hasiči, škola, truhláři, řemeslníci, švec a holič. Byla tady pila a pilař
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pan Killar. Sedláci z Litomyšlska u nás založili pastevní družstvo. Chtěli tady pást
dobytek, pro ně to byly hory. Pak jak se to
mlelo, přišli komunisti, družstvo zrušili a
byl z toho státní statek.
Před válkou tady žilo 1500 lidí. Teď v Koclířově už je hromada baráků pryč, zmizely. Tady, jak my máme zahradu, byl velký
hostinec. Ten Rusové vypálili. Kvůli kořalce. A pak, co ještě bylo vypáleného… Na
Spáleništi, tam bylo jedno stavení, nejblíž
ke Svitavám, jak je autobusová zastávka,
to vypálili taky Rusové.
Tak proto se to jmenuje Na Spáleništi?
Proto.
V kronice z r. 1945, kterou psal váš
tatínek, jsem vyčetla, že Němci celou tu dobu, co zde žili, chtěli zpátky
do říše, takže se dočkali. Myslíte, že
opravdu byli úplně všichni stejní?
To bychom museli začít už první republikou. Oni byli opravdu hodně zfanatizovaní. Ale bylo tady několik Němců, kteří
uměli dobře česky. Náš dům, to byl původně obchod, tady byl pan Elefant, ten
uměl dobře česky. Naproti bylo Lamačovo. Lamač to byl bývalý starosta a měl
velký majetek. Ten uměl naprosto plynně
česky. A ještě i jiní. Ale většinou jsme se s
nima domlouvali německy. My jsme německy uměli.
Během války a před ní tady bydleli
výhradně Němci nebo i nějací Češi?
Ne, jenom samí Němci. Já o žádném
Čechovi jsem tady neslyšel.
Začátky po přestěhování asi nebyly
lehké …
Když jsme přišli, dům byl úplně prázdný, totálně vykradený. Nejdřív tady sídlilo
československé vojsko, které to zde první
obsazovalo. Tady všude byly nabité takové velké krováky, ke kterým poutali zajaté
Němce. Obchod jsme jako živnost provozovali do roku 1949, kdy jsme ho museli
předat Jednotě. U nich jsem ještě vydržel
pracovat celý rok a pak mě to dopálilo a
šel jsem dělat svoji původní profesi. Odešel jsem do Svitav, do nynějšího TOSu a
vydržel jsem tam 41 let až do důchodu.
Jak vzpomínáte na roky prožité v Koclířově?
To máte tak, já jsem ráno odjel do fabriky a večer se vrátil. Tenkrát v té době,
když člověk dělal 8 hodin, tak se na něj
koukali skrz prsty. Já jsem většinou jezdil
domů tak kolem páté, šesté hodiny. Dělal
jsem hlavního mechanika a když mně někde vypadl mistr, tak jsem to dělal za něj.
Takže já jsem se toho života tady moc neúčastnil.
Dagmar Fialová
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Zprávičky ze školičky základní ...
Na středu 21.3. jsme se již delší dobu těšili nejen proto, že je prvním jarním dnem, ale hlavně proto, že naše malá školička byla vybrána z velkého množství škol celého Pardubického kraje, aby jí byly pro žáky předány dva počítače. Celou akci pro školy zorganizovali zástupci firmy Panasonic a členka Rady Pardubického kraje pí. Mgr.Bc.Jana Smetanová, která s dětmi o této firmě krátce pohovořila. Po té se již všichni věnovali kratičkému programu, který si žáci připravili jako poděkování. Na závěr hosté na památku na
tento jedinečný den dostali drobný dárek.
Celou akci nám nafotil a též za Obec Koclířov poděkoval pan starosta B. Kysílko, kterému patří též můj dík.
Chci se s vámi všemi podělit o tuto radost, a proto v příloze najdete několik fotografií, které vám, pro nás tak významnou, akci přiblíží.

....a ještě mateřské
Zveme rodiče na tradiční Velikonoční
dílnu do mateřské školy, kde si s dětmi
mohou ozdobit vajíčka, vyrobit zajíčka
či kuřátka. Přineste s sebou, prosím, nějaký osvědčený recept na cokoli Velikonočního.
Přesné datum včas sdělíme. Těšíme se
na Vás.
Vlasta Stöhrová,
ředitelka ZŠ a MŠ

březen 2007

ÚDRŽBA STROMŮ V OBCI
V době rozhodování o možných postupech v problematice stromů probíhala
příprava rozpočtu na letošní rok. Podařilo
se do něj začlenit zcela objektivní a nutnou položku využitelnou na nejnutnější
zásahy a údržbu obecních stromů. Celková výše finančních prostředků pro letošní
rok byla rozpočtem stanovena na 50.000
Kč. Zajisté bude tato částka mnohým
z občanů připadat vysoká, ovšem není
tomu tak. Jelikož v obci je zapotřebí postupně dohnat léta zanedbávanou údržbu stromů, pokryje objem těchto rozpočtem uvolněných prostředků nejnutnější
zásahy odstraňující nebo zabezpečující
nejrizikovější defekty na některých stromech. Předpokladem samozřejmě je postupné rozšiřování péče na další významnější stromy v následujících letech. Půjde
o práci náročnou, neboť mnoho stromů
v naší obci vyrostlo na svých stanovištích
„neplánovaně“ a je tedy zapotřebí je odbornou péčí přizpůsobit k prospěšnému
soužití s člověkem.

Koclířovský zpravodaj
Možná si mnozí řeknou proč tolik obstrukcí kvůli obyčejným stromům, ze
kterých je na podzim jen zbytečné listí,
případně nám vadí jejich stín. Ovšem je
třeba vyzdvihnout i pozitivní vlivy, které
mají. Mezi nejvýznamnější pro zastavěné
území a obyvatele v něm žijící patří snižování teploty vzduchu vegetačním povrchem (každému v parném létě příjemné) a zvyšování vlhkosti vzduchu (rovněž
příjemné pro lepší dýchání). Dalším nezanedbatelným vlivem na okolí je výrazné
snižování prašnosti díky velké ploše listů
a díky snižování rychlosti proudění vzduchu. Pokračovat ve výčtu kladného působení stromů v zástavbě můžeme pozitivním vlivem na snižování hlučnosti,
vylučováním biologicky aktivních látek
(např. příjemné vůně stromů) a produkcí
kyslíku za spotřeby oxidu uhličitého. Nejsubjektivnějším parametrem je estetická
funkce dřevin. Stejný strom může být vnímán zcela rozdílně z pozice člověka, který
rozumí jeho sadovnické, historické či druhové hodnotě, a naprosto odlišně člověkem vnímajícím pouze negativa plynoucí

Není tomu dlouho, co naši i některé okolní země bičoval překvapivě silný vítr a přinesl
s sebou množství různých škod. Celorepublikově se nedávné vichřice podepsaly značně
na lesích a dalších dřevinných porostech. Rovněž v naší obci jsme se řádění přírodních
živlů nevyhnuli a několik doposud zjevně ničím nehrozících stromů dalo znát, jaké skrývají nebezpečí spojené s pádem jejich částí, či dokonce jich samotných. Jelikož se vedení
naší obce seznámilo „na vlastní kůži“ s výsledky pádu stromu na nemovitost a následně
začali přibývat žádosti občanů o různé formy bezpečnostních zásahů na stromech stojích v blízkosti jejich nemovitosti, rozvinula se jednání o stromové zeleni v obci.
Prostředí současné zástavby (urbanizované prostředí) je od toho pro stromy přirozeného (lesy, volná krajina) výrazně odlišné. Jelikož naše obec nepatří mezi sídlo
se svým prostředím srostlé (jako např.
horská obec o několika samotách), je zapotřebí uvědomit si, že po většinu svého
života byly a jsou místní stromy vystaveny negativním – stresujícím faktorům
majícím vliv na jejich vitalitu a současný
stav. Obecně je prospěšná existence stromů v městském, ale i vesnickém prostředí
odvislá jak na eliminaci negativních vlivů
působících na stromy, tak i na snížení negativního působení stromů na své okolí.
Pro správné provedení udržovacích prací
v naší obci, ale i všeobecně, budou tyto
vlivy hodnoceny a spolu se zjištěním aktuálního stavu stromu poslouží jako vodítko pro následnou péči. Při zjišťování
aktuálního stavu budou použity speciální metody pro hodnocení provozní bezpečnosti stromů, pomocí nichž je možné definovat jednotlivé vady, které se
na stromě nacházejí a opět určit postup
údržbových a sanačních prací (hodnocení v současné době probíhá).

z jeho růstu. Avšak celospolečenský efekt
je nepopiratelný, stejně jako přítomnost
vzrostlé zeleně pro ráz obce.
Péče o strom je povinností jeho vlastníka, čili vlastníka pozemku, na němž strom
roste. Bez souhlasu vlastníka nelze provádět jakékoliv zásahy, ani není možné jednat o pokácení stromu či jeho výsadbě.
Ovšem nestačí dbát pouze práv vlastníka
pozemku či stromu, ochrana je poskytována i právům vlastníků pozemků sousedních. Občanský zákoník hovoří takto:
„vlastník určité věci, ale též každý kdo
jedná na jeho objednávku či z jeho příkazu, se musí zdržet všeho, čím by nad míru
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného
nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho
práv“. Porušení tohoto ustanovení může
být způsobeno například výsadbou příliš vzrůstných dřevin u hranice pozemku,
případně zanedbáváním péče o takové
dřeviny, ale také třeba prováděním péče
v nevhodnou dobu či špatnou technologií. Každý, kdo porušil nějakou povinnost,
odpovídá za škodu, která tím případně
vznikla (občanský zákoník) a zprostit se
odpovědnosti je možné jedině tehdy,
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prokáže-li původce škody, že ji nezavinil.
Mnohé z vás jistě napadne, že řešením,
jak se zbavit tohoto břemene povinností,
je pokácení stromu. Především z důvodu
takovýchto razantních řešení je tato otázka opět ošetřena zákonným předpisem,
aby nedošlo k odzelenění krajiny a sídel
kvůli jednostrannému lidskému pohledu
(tj. povinnost požádat orgán ochrany přírody o vyjádření ke kácení).
Vážení spoluobčané, doufám, že jsem
Vám alespoň částečně nastínil problematiku spojenou s plánovanou údržbou
stromů ze strany Obce, ale i podal informaci o povinnostech těch, kteří na svých
pozemcích nějaké stromy mají. Jelikož
není možné všechny záležitosti spojené
s veřejnou zelení jako takovou, obsáhnout v jednom článku, rozhodla se komise životního prostředí po dohodě s vedením Obce, že Vás bude prostřednictvím
Koclířovského zpravodaje s tímto tématem pravidelně seznamovat. Poněvadž
se nemalé množství pro prostředí obce
významných stromů nachází i na soukromých pozemcích, nabízí Obec případným zájemcům o provedení údržbových
nebo zabezpečovacích prací poskytnout
na požádání provedení návrhu a konzultaci o možných postupech. Rovněž
v době přítomnosti techniky provádějící údržbu bude po předchozí domluvě
a dojednání podmínek s Obecním úřadem, možné ji využít.
René Kulhan
člen komise životního prostředí

Koclířovský zpravodaj
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PO STOPÁCH YETTIHO

Dne 24. února se konal již III. ročník
výšlapu s názvem „Po stopách Yettiho“,
pořádaný SDH Koclířov za pomoci a zejména účasti jejich příznivců, přátel a
kohokoliv, kdo chtěl příjemně a aktivně
strávit sobotní odpoledne. Letos však
rozmary rádoby zimního počasí nedovolily vyrazit na běžkách, a tak se 30 výletníků muselo spolehnout při zdolávání zhruba osmikilometrové trasy jen na
vlastní nohy.
V jednu hodinu odpoledne se začali na
parkovišti před hasičárnou scházet první
dobrodruzi nejrůznějšího věku, od dětí až
po seniory, všichni v dobré náladě a připraveni vyrazit. Někteří zvolili pohodlnější cestu traktorem s panem Mahelem, aby
připravili základnu u rybníčku „Bahýnko“
ještě před příchodem ostatních.
Když byli účastníci pochodu přepočítáni, sečteni a podtrženi (včetně dvou psů),
vyrazila skupina směrem k hornímu koc-

lířovskému rybníku, kde ještě stále plní energie a
optimismu odbočili vlevo ke Křížku a pokračovali biokoridorem
mezi pastvinami
až k lesu. Tady už
se začínali ti rychlejší vzdalovat od
zbytku skupiny,
a proto se udělalo pár krátkých
zastávek, aby se
snad někdo neztratil. Jakmile byla zase celá výprava
pohromadě, šlo se již o něco pomaleji a
v případech mnohých i s mírným vyčerpáním Hraniční cestou dál za hrdinného
zdolávání překážek, jako byly rozblácené kaluže,
větve nebo padlý strom a pak po
červené značce k
Vysokému Poli.
Po sestupu z
nepříjemně prudkého svahu už
chybělo jen pár
desítek metrů k
odpočinkovému
stanovišti, kde již
hořel oheň a na
všechny čekal čaj,
pro dospělé i s rumem (koneckonců i když nebyl sníh, byl chladný den),
koblížky paní Konopáčové a možnost opéct si párek na zahnání
hladu po náročné
cestě.
Někteří hodovali, děti pobíhaly
kolem vody, hasiči
se snažili zprovoznit nové plovoucí čerpadlo, které
chtěli při této příležitosti předvést
a ti, které nebavilo jen tak sedět a
povídat si s přá-

teli, se mohli zúčastnit střelecké soutěže,
kterou zorganizovali pánové Mahel a Zemach, kteří i zapůjčili vzduchovky a obstarali terče. Nakonec si zastříleli všichni
a při vyhlašování vítězů panovala skvělá
nálada bez ohledu na výsledky.
Jenže jako všechno i výšlap musí jednou skončit, a tak se začali lidé postupně
v menších skupinkách rozcházet údolím
za odchovnou směrem ke Koclířovu. Stoly, lavice, várnice na čaj a všechny ostatní
věci se naložily na traktor spolu s těmi výletníky, kterým už se nechtělo chodit pěšky, a jelo se domů.
Zhodnocení a prodiskutování průběhu celé akce a také promítání videa, které
pořídili pan a paní Zemachovi, proběhlo
ve večerních hodinách v restauraci Fatima, kde i nadále pokračovala přátelská
zábava.

Co dodat – výšlap se vydařil a SDH Koclířov i všichni ti, kdo se na organizaci a přípravách podíleli, si za to zaslouží obrovskou pochvalu. My ostatní už se těšíme
na příští rok a budeme doufat, že zima zařídí aspoň trochu toho sněhu, aby se nám
na běžky jen tak neprášilo.
Jana Lacková
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