9. ROČNÍK

ČÍSLO 5/2007

V pátek 18. 5. 2007 se v našem farním kostele uskutečnilo společné vystoupení
pěveckých sdružení Dalibor Svitavy a Alpini Valtanaro z Itálie. Koncert byl součástí Královéhradeckých slavností ve sborovém zpěvu. Akci pořádala Obec Koclířov
a ČM Fatima. Koncert se návštěvníkům velice líbil a určitě budeme v podobných akcích pokračovat.

VYCHÁZÍ DNE 31. 5. 2007

LHŮTA SKONČILA !!!
V měsíci únoru jsme písemně upozornili ty občany, kteří v termínu neuhradili poplatek za svoz komunálního
odpadu a dluh na nájemném v obecních bytech, aby tak neprodleně učinili. Většina tuto povinnost ve stanovené lhůtě splnila.
Těm ostatním bude v těchto dnech
vystaven platební výměr na dlužnou
částku a dojde k soudnímu vymáhání. Celková dlužná částka činí přes
40 000 Kč. Dlužník musí rovněž počítat s tím, že k jeho dluhu se mu navíc
připočítají soudní poplatky za náklady řízení.
starosta
Sportovní klub, klub mladých a hasiči Koclířov pořádají v neděli 3.6.2007
od 13:00 na dolním fotbalovém hřišti

PS Dalibor Svitavy

Foto: ing. Hana Frančáková

Poděkování
Dobrý den, pane starosto.
Vám i všem Vašim spolupracovníkům velmi děkuji za vstřícnost,
ochotu a pomoc při zajištění všeho potřebného pro pobyt italského
sboru na Svitavsku. Byli velmi spokojeni a především velmi překvapeni milým přístupem, ochotou
a především „že to vše bez problémů funguje“. Nemohli to pochopit.
V Hradci Králové to zdůrazňovali i při oficiálních projevech před
ostatními 28 sbory.
Je to naše a Vaše zásluha. I díky
Vám jsme pozváni na koncerty
k nim do Alessandrie. Jsem moc
ráda, že jsme společně s Vámi
mohli celou věc uskutečnit. Lidé
v Koclířově jsou báječní, atmosféra
koncertu byla nádherná, vždycky
je to neopakovatelný zážitek. Ne
všude se setkáváme s takovým zájmem. Jsem ráda, že se naše spolupráce daří.
Ještě jednou děkuji.

Mužský sbor Alpini Valtanaro z Itálie

Mirka Ducháčková

DĚTSKÝ DEN

Bohatý program:
(skákací hrad-zdarma,hasiči Svitavy
s technikou)
soutěže o zajímavé ceny, občerstvení
a krásné počasí zajištěno
Vážení spoluobčané,
jako každoročně, se naši hasiči i letos
zúčastní prestižní okrskové soutěže
v požárním sportu. Letošní pořadatelé, SDH SY-Lány, zorganizovali tuto
soutěž v areálu koupaliště (Na žabce)
v Hradci nad Svitavou. Start je
2.6.2007 v 9:00h. Přijďte podpořit
dvě družstva našich hasičů !
ZDAR SBOR!!!
velitel jednotky
Konopáč Pavel
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Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov
Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi
Most naděje

Nadace „NAŠE DÍTĚ“ pomáhá azylovému domu
Touto cestou bychom chtěli nadaci „Naše dítě“ poděkovat, že i našemu Azylovému domu pro matky s dětmi v nouzi v Koclířově pomohla. Věnovala nám 2 počítače
pro děti, které je využívají jak na výuku, tak i ke hrám nejmenších dětí spolu s maminkami. A dále nadace poskytla finanční dar v celkové hodnotě 30 tis. Kč . Jejich
pomoc a záslužnou činnost velmi oceňujeme a doufáme, že naše spolupráce s nadací bude pokračovat i nadále.
Nadace „Naše dítě“ byla založena 1.října 1993 jako nezisková organizace s posláním pomáhat ohroženým dětem, které se ocitly v krizi. V roce 2005 rozšířila nadace
svou činnost o další pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným a opuštěným
dětem.Stala se zakladatelkou projektu „Skládačka“ s posláním finančně podporovat a spolupracovat s vybranými humanitárními projekty na pomoc dětem v celé
České republice .V říjnu téhož roku odstartovala dlouhodobou kampaň nazvanou
„ Stop násilí na dětech“.
Narodily se nám dvě miminka
Dne 24.4.2007 se na AD narodila naší mamince pí. Mušukové holčička Marcelka,
14.5.07 mamince pí. Fischer chlapeček Dominik. Oběma blahopřejeme a přejeme
jim i jejich dětem do dalšího života jen to nejlepší.
Jaro přišlo na „Sluníčko“
Dne 29.4. děti vítaly „JARO“ na hřišti Sluníčko, kde pro ně pracovnice AD v rámci
Klubáčku připravily soutěživé odpoledne.Děti soutěžily v běhu na cíl, házely míčky
do kruhu.
S lžící, na které nesly malou kuličku, musely oběhnout několik překážek v podobě
kuželů, rozmotávaly roličky papíru a zpětně namotávaly, driblovaly s pálkami a míčkem, házely mince do kbelíku s vodou, v níž byla na dně ponořena sklenička – cíl
hodu. Válením sudů měla být celá akce zakončena, ale dětským pokřikem: „Chceme
si ještě hrát !“ jsme vymýšleli ještě další zábavné hry.
Připravujeme :
6.6. Návštěva krytého bazénu ve Svitavách
18.6. Přednáška „ Péče o dítě“
26.6. Loučení se školou aneb vítání prázdnin – zábavné odpoledne na „Sluníčku“

květen 2007

ROZHLASOVÉ POSVÍCENÍ
V pondělí 30. 4. 2007 v naší obci natáčel hodinový pořad redaktor Pardubického rádia Filip Novotný. Rozhlasové posvícení bylo odvysíláno v neděli 6. 5. 2007
a repríza v úterý 8. 5. 2007. Jelikož materiálu
bylo natočeno podstatně více, byly další rozhovory odvysílány v Posvícenském nášupu
v neděli 27. 5. 2007.
Na obecním úřadu v Koclířově je uloženo
CD se záznamem tohoto pořadu. Pokud by
někdo z občanů měl zájem o kopii CD, může
se nahlásit u paní Zacpalové na tel. čísle
461 543 116.

Informace o připravovaných akcích budou k dispozici na letácích na obci,v ZŠ, MŠ .

HLEDÁNÍ POKLADU
21 . dubna odpoledne jsme se sešli na hřišti u kostela na akci, kterou jsme nazvali
Hledání pokladu. Účastníky jsme rozdělili do tří skupin. Tyto skupiny postupně vyrážely na trasu, která měřila pět kilometrů. Na ní plnili různé úkoly, mezi nimiž byly
například základy první pomoci, poznávání dopravních značek a zásad silničního
provozu, určování názvů bylin a stromů, snažili se rozluštit pár vět pomocí Morseovy abecedy a jiné. Poté co poslední tým dorazil zpátky na hřiště mohli si všichni
opéct buřty, nebo ochutnat doma pečené koláčky. Nakonec si děti mohly na hřišti
najít čokoládové mince a jeden z nich měl štěstí a našel i krabičku s pokladem. Také
byl vyhodnocen nejlepší tým, který obdržel pěkné věcné ceny .
Moc děkujeme sponzorům.
Byli jimi – VZP, OL spol.
Za KM Věra Chodilová

Ve čtvrtek 21. 6. 2007 se od 18:00 hod. uskuteční
v klubovně kulturního domu
veřejné ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.
Foto: Bohumil Kysílko
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PŘIVÍTALI JSME
PĚT NOVÝCH OBČÁNKŮ
V neděli 27. 5. 2007 se v kulturním domě konalo již tradiční vítání občánků. Sbor pro občanské záležitosti vše připravil
a tak jsme mohli slavnostně přivítat
a do Pamětní knihy obce zapsat tato
jména:
Anna Preiserová, nar. 29. 11 .2006
Julie Sodomková, nar. 15. 3. 2007
Adam Petričák, nar. 27. 3. 2007
Gabriel Ihnát, nar. 14. 4. 2007
Tomáš Mazanec, nar. 21. 4. 2007
Poděkování patří i dětem z naší školy, kteří si pro tuto akci připravily krátký kulturní program. Slavnostní odpoledne zdokumentoval místostarosta
obce ing. Stanislav Telec.

Koclířovský zpravodaj
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVEN 2007
Všem našim spoluobčanům, kteří v červnu slaví svá jubilea, srdečně blahopřejeme:
Zdeněk Prokeš, Koclířov 143
Stanislav Telec nejst., Koclířov 124
Zdenka Furiková, Koclířov 88
Růžena Hečková, Koclířov 223
Josef Látal, Koclířov 122
Mária Houdková, Koclířov 122

Narození: duben 2007
Tomáš Mazanec, nar. 21. 4. 2007, Koclířov 164
Vzpomínka:
Dne 9. května 2007 uplynul jeden rok od úmrtí pana Josefa Kouteckého.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina
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Otištěné fotografie nepotřebují zvláštní komentář. Stačí se projít po naší zadní cestě
a člověk se nestačí divit. Na straně jedné jsou obyvatelé, a těch je drtivá většina, kteří mají
vzorně udržované domky, zahrádky a prostranství. Těm je třeba poděkovat. Na straně druhé jsou i tací, kterým zřejmě nevadí, že kolem svých domů mají nehorázný nepořádek.

květen 2007

Inzerce:
V sobotu 2. 6. 2007 v 16.00 hod. pořádá Auto-moto-klub Svitavy PŘEBOR
ČESKÉ REPUBLIKY NA PLOCHÉ DRÁZE,
který se koná na Plochodrážním stadionu ve Svitavách. Startovat budou
družstva Březolup, Mšena, Markéty
Praha a Svitav.

Zprávičky ze školičky
základní a mateřské
Na úplný konec
školního
roku si ještě
pár týdnů počkáme, ale už
nyní můžeme
pozvat všechny
rodiče a přátele dětí základní
i mateřské školy na závěrečné setkání v kulturním domě, tradičně
nazvaném „Poslední zvonění“. Přestože
je školní provoz omezen, děti svůj program připraví a předvedou.
Rozloučení s odcházejícími žáky, kterými jsou Filip Zemánek, Zdeňka Křivánková, Pavel Křivánek, Jakub Švanda,
Nikola Zahálková a Kamila Štoudková
ze základní školy a Verunka Daňková,
Pavlínka Šmídová, Honzík Vodehnal,
Adámek Poláček a Anička Bartošová
ze školy mateřské, proběhne ve středu
27. 6. 2007. Kromě toho pro děti chystáme dopravní soutěž, na kterou se připravovaly při návštěvách dopravního hřiště
ve Svitavách. A také nás čekají dva výlety. Nejdříve se podíváme do vojenské
vesničky, kde se děti projedou obrněným transportérem, prohlédnou vojenskou techniku, a na dalším se vrátíme
do minulosti až do období dobývání
Divokého Západu, které se uskuteční ve
westernovém městečku v Boskovicích.
Naším záměrem je pobývat co nejvíce
v přírodě a umožnit dětem pohyb na
čerstvém vzduchu, ale také získat nové
informace.
Nezapomínáme však ani na současnost, a proto přivítáme nové občánky
Koclířova krátkým kulturním vystoupením. Především však budeme usilovat
o splnění všech učebních povinností,
abychom na prázdniny odcházeli s pocitem dobře vykonané práce. Po nich zahájíme školní rok v nových podmínkách
a s novými předsevzetími.
Hana Honzírková,
učitelka ZŠ
Foto: Bohumil Kysílko
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Historie internetu
Sice jistě většina z vás zná základy o vzniku internetu a jeho prudkém rozvoji, ale
my vám v tomto krátkém článku osvětlíme jeho historii už od prvních teorií až po
začátek rychlého rozvoje!
Není tomu nijak dlouho, co internet mohl poprvé okusit český člověk, teprve
něco málo přes deset let. Český internet poznal rychlý rozvoj a dohnal, ne-li předehnal, úroveň světového internetu, i když je pravda, že český internet se rozvíjí víceméně bez výraznější podpory státních orgánů (neberu v potaz zavádění internetu
do škol), zatímco v USA je internet chráněn jako národní bohatství. Vždyť Spojené
státy Americké jsou také vlastně takovou matkou světového internetu, spravuje ty
nejvýznamnější domény a hostuje ty nejnavštěvovanější servery, i když vše to začalo už ve Švýcarsku. Takže já vám nyní povím o minulosti internetu. První teorii, na
které je v současné době internet založen, vyložil vynálezce počítačové myši Douglas Engelbert, který ovšem neměl šanci na úspěch - přece jen 70. léta 19. století jsou
brzy! Trošičku úspěšnějším byl Ted Nelson, který v roce 1980 (resp. 1988) začal pracovat společně s kapitálově silnou společností Autodesk na projektu „Xanadu“. Projekt sice došel do určitého stádia, ale šance zde byla malá, vždyť neexistoval žádný
Windows či Linux. Proto projekt člověka, který poprvé použil slovo hypertext skončil definitivně v roce 1991. Dalším prastrýčkem byl Charles Goldfarb, který vytvořil
programovací jazyk SGML předchůdce HTML. Tvořil ho ve smyslu, že nedefinoval
přesně jak se má dojít k výsledku, ale jak by měl výsledek vypadat, což znamenalo, že se odstranily rozdíly různorodosti mezi různými typy OS, počítačů,... Tím, kdo
však dosáhl toho opravdového třesku byl v roce 1989 člen výzkumného střediska
CERN ve švýcarské Ženevě Tim Berners-lee, který definoval hypertextový systém a
vyzkoušel ho, a prosto se stal tento člověk legendou dle jeho slov pojmenovaného
„World Wide Webu“. No a nyní už to šlo jako po másle. Hned, jak se o tomto úspěšném postavení první lokální sítě na světě dozvěděla americká vláda, začala pracovat na jeho rozvoji ve vojenské oblasti. Již v roce 1992 existovalo několik desítek
vzájemně propojených serverů na světě. Do praktického života však internet přišel
až s příchodem slavného operačního systému „Windows“ vymyšleným Billem Gatesem a vymyšlením několika technologií, na kterých je internet provozován dodnes.
Jednalo se o protokol http, první podoby html,... Krom toho se i rychle objevují i první browsery bez nichž není možné webové stránky prohlížet jako je Midas, Viola a
později Marca Adressena a Erica Biny vytvořené v Národním středisku pro superpočítačové aplikace v Illinois. V tuto chvíli
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
si většina vlád severního Atlantiku uvědomila obrovské možnosti, která tato, v
ČERVEN 2007
tuto dobu stále ještě nedokonalá techKLUBOVNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY
nologie, nabízí. A tak nejenže společný- INTERNET
mi silami zakládají konsorcium W3C, ale
začínají hromadně financovat další rozvoj. Již v roce 1995 je na světě necelých
100 tisíc počítačových serverů! No a pak
již další vývoj jistě znáte - nové technologie (HTML 4.0 jako standart, PHP, CSS,
XHTML,..), prohlížeče (Netscape od Jima
Clarka,...) a další různé serepetičky s tím
spojené.
No dobře, ale jak to bylo v Česku? U
nás se o něčem jako je internet nevědělo až do roku 1989. První servery se začínají vyskytovat na vysokých školách,
kde byly využity dostupné technologie (a těch ještě stále moc nebylo) a byli
založeny na operačním systému UNIX.
Opravdový začátek rozvoje v Zemích
koruny české je datován rokem 1994,
kdy došlo k obrovské expanzi i do běžného života!
Rychlost rozvoje internetu je stále nezastavená a o nějaké stagnaci v nejbližší
době nemá cenu ani uvažovat!

LICHÝ TÝDEN :
PONDĚLÍ, ÚTERÝ A PÁTEK
OD 16.00 – 19.00 HODIN
SOBOTA – PROMÍTÁNÍ FILMŮ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ OD 15.00 HODIN
( program bude upřesněn
na nástěnce v KD )
SUDÝ TÝDEN :
STŘEDA, ČTVRTEK
OD 16.00 – 19.00 HODIN

II. KURZ
VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT PŘÍMO
V KLUBOVNĚ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
NEBO NA OBECNÍM ÚŘADĚ DO KONCE KVĚTNA 2007.
CENA KURZU : 150,- Kč
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VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
PRO DĚTI
24 . BŘEZNA SE V SÁLE KULTURNÍHO DOMU
USKUTEČNILO ODPOLEDNE PRO DĚTI, KTERÉ BYLO
VĚNOVÁNO VELIKONOČNÍM ZVYKŮM A VÝROBĚ VELIKONOČNÍCH OZDOB. ZAČALI JSME TÍM, ŽE JSME
SI VYZKOUŠELI PROJÍT SLALOMOVOU DRÁHU S VAJÍČKEM NA LŽÍCI A MUSELI JSME UZNAT, ŽE I NEJVĚTŠÍM SPORTOVCŮM TATO DISCIPLÍNA DALA ZABRAT. POTÉ SI DĚTI MOHLY NAPŘÍKLAD OZDOBIT
RŮZNÝMI TECHNIKAMI VAŘENÁ VEJCE, VYMALOVAT PAPÍROVÁ VAJÍČKA NEBO OZDOBIT POLEVOU
PERNÍČKY. PŘESTOŽE DĚTI BYLY VELICE UPATLANÉ,
BYLY SE SVOJÍ PRACÍ SPOKOJENI. OZDOBOU CELÉHO ODPOLEDNE BYLA VÝSTAVKA VYTVOŘENÁ
Z KRASLIC NAŠICH DĚTÍ. NEJLEPŠÍ VÝTVORY BYLY
ODMĚNĚNY CENAMI, KTERÉ UDĚLOVAL KLUB MLADÝCH I DIVÁCI. DIVÁKŮM SE NEJVÍCE LÍBILI KRASLICE LUBOMÍRA KRHOVSKÉHO A TEREZKY POLÁČKOVÉ. TITO DVA ZÍSKALI OCENĚNÍ I Z NAŠEHO KLUBU A
S BRONZOVOU MEDAILÍ K NIM PŘIBYL JEŠTĚ ADAM
POLÁČEK. NA ZAVĚR BYLA PŘIPRAVENA TÝMOVÁ
SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ MELODIÍ Z POHÁDEK A DĚTSKÝCH FILMŮ. NĚKTERÉ PÍSNIČKY SE DĚTEM ZDÁLY
VELMI JEDNODUCHÉ, NAD JINÝMI SE NAOPAK VELICE POTRÁPILY. NEJLEPŠÍ TÝM, KTERÝ BYL ZA SVŮJ
VÝKON ODMĚNĚN DROBNÝMI CENAMI, PRACOVAL
VE SLOŽENÍ: R. CHODILOVÁ, R. BUREŠOVÁ, M. BINDER , L. KRHOVSKÝ, Z. BINDEROVÁ, R . CHODIL
MYSLÍME, ŽE SE TATO AKCE POVEDLA A DOUFÁME, ŽE SE DĚTEM LÍBILA NATOLIK, ŽE PŘI DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI MEZI NÁS OPĚT PŘIJDOU. NAŠE PODĚKOVÁNÍ I POCHVALA PATŘÍ SAMOZŘEJMĚ I VŠEM
TĚM, KTEŘÍ SICE ŽÁDNÉ OCENĚNÍ NEDOSTALI, ALE
SVŮJ VOLNÝ ČAS VĚNOVALI VÝROBĚ KRASLIC DO
NAŠÍ SOUTĚŽE. BYLY TO TYTO DĚTI: R . STEJSKAL , Š
. BREDOVÁ, R . CHODILOVÁ, R . CHODIL, P . CHODIL,
A . BŘENOVÁ, D . GINOVÁ, K. RUMLEROVÁ, Z . BINDEROVÁ, M . BINDER, J. PETKOV, V. STRNADOVÁ, P.
KŘIVÁNEK .
ZA KM
VĚRA CHODILOVÁ
A MILENA STEJSKALOVÁ
VELKÝ DÍK PATŘÍ I VŠEM SPONZORŮM, KTERÝMI
JSOU: L. HOŘOVSKÁ, ČESKÁ POJIŠTOVNA, VZP, POLICIE ČR, V. CHODILOVÁ, BILLA, P . EHRENBERGEROVÁ
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RADOST PRO VŠECHNY
Milí farníci a spoluobčané,
dovolte mi malé ohlédnutí, které chci vložit právě do těchto slov - Radost pro
všechny.
Tak jsme prožívali májový měsíc květen, který byl letos 90. výročím zjevení Matky
Boží, Panny Marie v portugalské vesničce Fatima, která je nyní světovým poutním
místem, jež nese název oltář světa.
Naše vesnice Koclířov je místem, které si Panna Maria vyvolila pro svou národní
Fatimu v ČR.
Květen 2007 a hlavně pak neděli 13. 5. jsme prožili ve spojení s mnohými poutníky, ale také s našimi maminkami. Měl jsem velkou radost, že jsem mohl požehnat a
obdarovat 74 maminek, které na tuto krásnou slavnost přišly.
Velké překvapení jsem pak zažil v pátek 18.5. v našem farním kostele při společném
koncertu Dalibora s italskými hosty. Byl to skutečně překrásný a nevšední zážitek
a moje radost byla o to větší, že kostel byl úplně plný našich farníků a spoluobčanů.
Také jsme zvládali zatěžkávající zkoušku při seminářích vedených P. Eliasem Vellou, exrocistou z Malty. Nejprve na víkend přijelo přes 250 účastníků, na naši farní
bohoslužbu v neděli v přírodním areálu mnoho dalších a pak opět nová stejně početná skupina na týdenní exercicie.
Nyní očekáváme první červnový víkend 1-3.6.2007 při sympoziu o vynikající
osobnosti, českobudějovickém biskupovi ThDr. Josefu Hlouchovi, od jehož narození uplyne letos 105 roků, 60 let od jeho biskupského svěcení a 35 let od jeho úmrtí(10.6.2007)
V areálu Minutěnka bude slavnostně odhalen památník jako vzpomínka na jeho
téměř šestiletý pobyt při internaci v naší obci v době totality.
Osobnost biskupa Hloucha přiláká do naší obce mnoho významných osobností,
a to odborníků jako je např. Doc. Weis, vedoucí katedry církevních dějin, P. Marturkanič z Chlumce, ale také naše biskupy, otce opata Kramára a nejvýznamnější osobností bude pan kardinál Miloslav Vlk.
Opět budeme moci prožít koncert sboru Dalibor v našem farním kostele, pěveckého sdružení Musica Animáta z Třebíče, které povede večerní program spirituálů a
písní Taize, či umělecké vystoupení Alfréda Strejčka při ztvárnění básně Milion duší,
kterou složil právě biskup Josef Hlouch.
Najděte si čas a z progamu sympozia si vyberte to, co Vám bude příjemné a třeba i prospěšné.
Hned po ukončení sympozia v neděli 3.6. po obědě odjíždíme do Francie a Belgie
na poznávácí zájezd. Kdyby někdo chtěl využít této možnosti, je srdečně vítán.
Po návratu prožijeme v neděli 10. 6. tradiční farní program Božího Těla a budem
se těšit, že bývalí rodáci z naší farnosti přijedou se svými příbuznými prožít týdenní
dovolenou v naší obci.
Jsou to všechno velké věci, které chceme také společně se všemi organizacemi
mající vztah k naší obci či okolí - regionu zúrodnit v projektu euro-venkov, na kterém intenzivně pracujeme. Pokud se vše podaří, budeme všichni příjemně překvapeni.
Pěkné dny s radostí pro nás všechny přeje a žehná

Již poněkolikáté navštěvuje naši obec P. Elias
Vella, exorcista z Malty. Jeho duchovní cvičení
do naší obce zve vždy mnoho lidí - také mladých. Foto je z požehnání v přírodním areálu
ČM Fatimy.

... a také se slavilo a hodovalo na nádvoří
střediska Českomoravské Fatimy. Fatimské koláče zná už mnoho poutníků. Tentokrát jsme
pohostili všechny, kdo přišli oslavit den Matek.
Otec Pavel zve všechny ke společnému přípitku a volá - Všechno je dvojí - máme nejen duši,
ale i tělo :-)

K poslechu i příjemné atmosféře hrála dechová kapela Petruška.

Pavel Dokládal

Farní okénko:

Farní bohoslužby
Pondělí - Sobota - mše sv. 18.00 hod. (17.30 hod. - modlitba sv. růžence)
Neděle - Mše sv. v 9.00 hod. (8.30 hod. - modlitba sv. růžence)
Pravidelné adorace - vždy ve středu - celodenní výstav Nejsv. Sv. Oltářní
Možnost sv. zpovědi vždy půl hodiny před mši sv. každý den, případně kdykoliv
dle domluvy.
Kontakt: tel. 461 543 164 nebo osobně na recepci v restauraci - penzionu Fatima

K požehnání maminek naší koclířovské farnosti se připojili i poutníci. Jenom maminky úplně zaplnily celou tribunu. Byl to velmi dojemný
pohled. Vzpomínali jsme také na ty maminky,
které už nejsou mezi námi. Nakonec všechny
maminky dostaly na památku tohoto dne malý
dárek i požehnání k jejich životnímu poslání, pro
jejich děti i rodiny.
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ROZHOVOR S PANÍ IVANOU JEDLIČKOVOU

S redaktorem ČR Pardubice Filipem Novotným při natáčení pořadu Posvícení.

Paní Jedličková je vedoucí Azylového domu
pro matky s dětmi v nouzi a zároveň jednatelkou Občanského sdružení „Náš domov“ Koclířov, které je provozovatelem azylového domu
pro matky s dětmi v nouzi, pečovatelské služby
a projektu Most Naděje – azylového domu pro
rodiče s dětmi.
Jaké je poslání azylového domu v Koclířově?
Hlavním posláním a cílem azylového domu
je pomoci lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci, bez přístřeší a jsou ohroženi sociálním vyloučením.
My jsme jedním z mála azylových domů
pro matky s dětmi v Pardubickém kraji. Když
nebudu počítat Pardubice, tak další je ve Svitavách, ten má menší kapacitu než Koclířov a
letos na jaře se otevřel azylový dům v Žamberku. Jinak tato služba v regionu chyběla. Naším
hlavním cílem je, aby se naše maminky znovu
začlenily do společnosti. V tomhle nám pomáhá i obec. Pořádáme nejen s obcí, ale i s Klubem mladých a s hasiči společné akce.
Jaké ženy k vám přicházejí?
Sociální služby poskytujeme těhotným ženám a maminkám, které mají děti ve vlastní
péči, a to od narození do 18 let věku.
V jaké jsou životní situaci, že se dostanou
až do azylového domu?
Těch problémů je hned několik. Ať už je to
třeba ztráta bydlení, kdy matka z nějakých důvodů přijde o střechu nad hlavou nebo bydlí v podmínkách, které nevyhovují tomu, aby
zde vychovávala děti. To znamená, že v domě
není elektřina, není tam topení, není tam teplá voda a podobně. Další věc je, když holčina
otěhotní a rodina ji odmítne. Rodiče řeknou:
„Nesmíš mi přes práh, nesmíš mi do baráku!“.
Tak hledá místo, kde by bydlela. Někdy přichází zcela bez prostředků a s igelitovou taškou
nejnutnějších věcí. Dalším důvodem může
být rozvod. Rozvádí se manželé, byt je manžela a on řekne prostě běž! Dostávají se sem
maminy, které před tím úplně normálně fungovaly a prostě jenom zjistily, že muž začal
brát drogy, do toho alkohol, nějaká ta facka a
nechtějí s ním už být, chtějí se z toho vymanit.
Rychle se snaží získat bydlení. Domácí násilí je
dnes celkem velký problém. A to nejen domácí násilí mezi partnery, ale i domácí násilí mezi
generacemi. Kdy mladí manželé bydlí u tchána, u tchýně a tchán napadá oba dva partnery. Dojde to tak daleko, že jsou nuceni se odstěhovat. I proto máme na č. 89 v pronájmu
dva byty – Most naděje, kde může být ubytována maminka společně s partnerem. Je to
druhý azylový dům pro rodiče s dětmi.

Takže některé matky se odsud stěhují tam?
Ano, většinou to tak chceme. Když přijde
maminka přímo z ulice, tak nevíme, jak se umí
postarat o děti, jak vychází s penězi, jestli umí
uvařit. To zjistíme, až když je tady. Takže většinou je maminka po nějakou dobu ubytována
u nás, abychom zjistili, jak se dokáže postarat
o rodinu a do jaké míry je samostatná. Když
se nám zdá, že všechno zvládá poměrně dobře, tak potom může být ubytována na Mostu
naděje. Pokud matka má manžela, popřípadě partnera a je předpoklad, že rodina bude
normálně fungovat, tak ji umístíme na Most
naděje.
Jak dlouho u vás mohou bydlet?
Podle zákona o sociálních službách zde matky mohou být ubytovány jeden rok. Smlouvu
o poskytované službě uzavíráme na půl roku s
možností prodloužení na jeden rok. Ve smlouvě je samozřejmě tříměsíční zkušební doba.
Máme stanovena vnitřní pravidla, která musí
dodržovat. Pokud pravidla nedodržují a nějakým hrubým způsobem je porušují, tak může
být jejich pobyt ukončen.
Máte zpětnou vazbu, jak se jim dál daří,
co je s nimi, když odejdou, ozývají se vám?
Ozývají se velice často. Někdy je to všechno dobré, když odejdou, najdou si podnájem nebo dostanou byt. Ozvou se, přijedou,
pošlou pohled. Také je zveme na naše setkání. Někdo se ozve, někdo ne. Někdy se samozřejmě stane, že po odchodu maminka
situaci nezvládne a nezačlení se zpět do společnosti. Dozvíme se, že je v dalším azylovém
domě. Loňský rok byl celkem úspěšný, 64 %
maminek, které odešly z našeho azylového
domu, získaly vlastní bydlení, nebo se vrátily
zpět k rodině. Snažíme se působit i na její rodinu, když víme, že rodiče mají velký dům, že
by maminku s dětmi mohli vzít zpátky. Postupem času dochází k tomu, že první emoce odcházejí a ona se vrátí k vlastní rodině.
Vaše klientky jsou pod stálým dohledem
asistentek?
Ano, ale podle nového zákona o sociálních
službách už pracovnice nenazýváme asistentkami, ale máme sociální pracovnici, ostatní
jsou pracovníci v sociálních službách.
Ten zákon platí od kdy?
Od 1. ledna 2007 a vymezuje přesně rozsah
poskytované služby a podmínky, za kterých
služby mohou být poskytovány. Hlavním úkolem v letošním roce pro nás je registrace poskytovaných služeb na Pardubickém kraji a zavedení standardů kvality sociálních služeb do
praxe. Maminky, které k nám přicházejí, chce-
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me připravit na to, aby byly schopné vést kvalitní život ve společnosti. Se sociální pracovnicí si stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle
toho, čeho chtějí dosáhnout. Krátkodobý cíl
může být například to, že maminka potřebuje koupit dětem věci do školy. Naplánuje si, že
je musí do týdne koupit. Po týdnu se zhodnotí, zda tohoto cíle bylo dosaženo. Pokud věci
nenakoupí, povídá si se sociální pracovnicí ,
proč se jí to nepovedlo a je zjednána náprava. Obdobně tomu je například s vařením,
pečením, osobní hygienou, péčí o děti a podobně. Dlouhodobé cíle jsou většinou ty, že
si chtějí vyřešit svou rodinnou situaci, to znamená požádat o rozvod, vyřídit dávky na které
mají nárok, vyřešit styk druhého rodiče s dítětem. Sociální pracovnice jim poradí a pomůže
s vyřizováním těchto záležitostí. Samozřejmě
prvořadý dlouhodobý cíl pro každou naši klientku je získání bydlení a začlenění zpátky do
společnosti. Některé maminky, kterým končí rodičovská dovolená, si musí hledat práci.
Někdy se to daří, někdy se to nedaří. A zase
se po nějaké době hodnotí, jestli je cíl reálný, jestli ho může klientka dosáhnout. Potom
může dojít k přehodnocení stanovených cílů
a stanovení nových. Pracovnice v sociálních
službách na maminky dohlíží a pomáhají jim
v tom, aby se dobře staraly o děti, aby se naučily hospodařit s penězi, aby se naučily vařit,
sleduje se hygiena u dětí, jestli jsou pravidelné
stravovací návyky, jestli vaří teplé jídlo, jestli
se vlastně o domácnost dokáží postarat. Jestli
mají uklizeno, jestli mají vypráno. A v tomhle
všem, když to neumí, tak jí poradí, pomůžou.
Často přichází maminky, které samy vyrůstaly
v dětském domově nebo jejich vlastní rodina
nefungovala tak, jak měla a ony se neměly kde
tyto věci naučit.
Jaký je v azylovém domě denní režim?
Máme pevnější denní režim. Každý den má
jedna maminka službu. V osm hodin musí
odemknout společnou kuchyň, teď přes léto
musí odemknout i dětské hřiště. Má na starosti úklid azylového domu i jeho okolí. Večer,
když Sluníčko zamyká, dohlédne, aby tam byl
pořádek. Dopoledne maminky vaří, jdou na
nákup, nebo odjíždí vyřizovat si svoje záležitosti po úřadech. Po obědě je polední klid a
odpoledne se mohou děti i maminky zúčastnit volnočasových aktivit, které pro ně pořádáme. Večer musí být s malými dětmi do 19
hodin zpět na azylovém domě.
Jak jste na tom s financemi?
Objekt patří obci, my jsme ho dostali do výpůjčky. Financování našich sociálních služeb
je zčásti z dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí, dále z grantů Pardubického kraje,
získáváme finance od různých nadací, městských úřadů a sponzorů. Jsme závislí také na
dotacích z úřadu práce. Letos jsme dostali
dotace na mzdy od úřadu práce jen do konce srpna, takže všichni pracovníci mají smlouvu do srpna a nevíme, jak to bude dál. Další
naše příjmy jsou přímo od klientů. Oni tady
samozřejmě nebydlí zadarmo. Neplatí si sociální služby, které jim poskytujeme, ale platí
si ubytování, vodu, energie atd.. Takže veškeré naše příjmy jsou velice nejisté. U pečovatelky je situace ještě složitější, protože finanční
prostředky jdou přímo ke klientovi a ten by si
služby měl hradit zcela sám. To se ovšem děje
jen za předpokladu pokud má nějaký stupeň
závislosti na jiné osobě. Trošku se zapomíná
na seniory, kteří jsou prostě jen starší a méně
soběstační a žádné příplatky k důchodu na
bezmocnost nedostávají. Tady by bylo potřeba zvýšit dotace přímo pečovatelské službě,
abychom pro tyto občany mohli poskytovat
služby co nejlevněji.
Dagmar Fialová
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KVĚTNOVÉ POSTŘEHY Z NAŠÍ OBCE
Fotografie: Bohumil Kysílko

Tak takhle začalo vyklízení mateřské školy před bouráním a přestavbou,
která vypukla 2. 5. 2007.

Firma VPO Protivanov provedla během jednoho dne na budově obecního úřadu osazení plastovými okny. Rozpočet na tuto akci činí
240 000 Kč .

Terezka a Verunka Hovorkovy, Honzík Vodehnal, Verunka Daňková
a Eliška Drdlová se loučí před odjezdem do náhradní dětřichovské školky. Tímto děkujeme za ochotu a vstřícnost ing. Vladimíru Královi, který
naše děti do Dětřichova denně odváží.

Prostory MŠ se proměnily ve staveniště. Zatím všechny práce probíhají podle harmonogramu. Kolaudace je plánována na konec měsíce července. K 1. 9. 2007 bude školka opět v provozu.

Firma LIKO a.s. Svitavy provedla odvoz 35 tun odpadu včetně nelegálně uložené sutě za hřbitovní zdí. Obec za tuto akci zaplatila částku
25 000 Kč.

Každoročně se v naší obci koná svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Jak je vidět, firmě LIKO máme stále co nabízet.

Koclířovský zpravodaj: Vychází 1x měsíčně. Vydavatel Obec Koclířov, 569 11, Koclířov 123, tel.: 461 543 116, e-mail: obec.koclirov@worldonline.cz. Šéfredaktorka: Dagmar Fialová, členové rady: Jaroslava Zacpalová, Vlasta Stöhrová, Bohumil Kysílko. Povoleno MK ČR, reg. číslo MK ČR E 12055.
Náklad 300 výtisků. Domácnostem bezplatně, volně 3,-Kč. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Další číslo vychází ve čtvrtek 29. 6. 2007.
Grafická realizace: Bohumil Kysílko, tisk: Svitavská tiskárna, tel.: 461 530 618. Uzávěrka příštího čísla je 22. 6. 2007.

