9. ROČNÍK

PRÁZDNINOVÉ DVOJČÍSLO 7-8/2007

KOCLÍŘOV OČIMA
PŘEDSEDKYNĚ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Díky letošní zimě, která nebyla tak „milosrdná“ jako ty předchozí a nezakryla nepořádek v obci vrstvou bílého sněhu, mohli jsme všechny vady na kráse Koclířova obdivovat dosytnosti a
některé můžeme bohužel obdivovat nadále. To ale nemění nic
na skutečnosti, že obec v letošním roce pro zkvalitnění života
svých občanů vykonala nemálo.
Příkladem může být úklid odpadu za hřbitovní zdí, který se
zde hromadil několik předchozích let, a zprovoznění kontejneru
na odpad ze hřbitova. Bylo odvezeno 35 tun odpadu a celkové
náklady byly neuvěřitelných 24 000 Kč. Bohužel povaha českého
člověka je taková, že když už tam nebo tuhle něco leží, proč by
něco nepřihodil. Tomu se bude obec v případě hřbitovního odpadu snažit zabránit jeho soustavným vyvážením. Prosím proto
každého návštěvníka hřbitova, který by zjistil, že je nejvyšší čas na odvoz, aby tuto skutečnost oznámil na obecní úřad.
Za zmínku jistě stojí i zkulturnění prostoru u bývalého teletníku, které v současné době
ještě probíhá a dále plánovaná údržba významných stromů v obci. Půjde především o bezpečnostní řezy a první vlaštovkou bylo svázání lip u kulturního domu. O obou těchto akcích
budete informováni po jejich dokončení.
Problémem, který v letních měsících trápí všechny nejvíce je kosení trávy. Práce je to nelehká a nevděčná, neboť je nutné ji po několika dnech opakovat, na což, vzhledem k délce
naší vesnice a počtu sekaných ploch, obec nemá dostatečnou kapacitu pracovníků. Naštěstí v obci přibývá občanů, kteří se poctivě starají nejen o své pozemky, ale i o jejich nejbližší okolí. Obec si jejich snahy váží a děkuje za ní. Při procházce Koclířovem jsou taková místa
balzámem na duši. Bohužel v některých úsecích si musíte dávat pozor spíše na to, do čeho
šlápnete, než se koukat po krásách okolních zahrad. Přestože platí obecně závazná vyhláška
o zákazu volného pobíhání drůbeže, pro některé (a není jich mnoho) je zvyk železná košile,
a tak si můžete „voňavý poklad“ donést až do předsíně, případně s ním nedobrovolně procestovat republiku.
Strašákem celé republiky je odpad. Bohužel ani Koclířov není výjimkou v tom, že by na
území obce nebyly černé skládky. Obecní rada o této problematice jednala, nenašla však zatím řešení. Na vyčištění obce od skládek nemáme v našem i tak napjatém rozpočtu dostatek peněz.
Stále je co zlepšovat a obec si je toho vědoma a snaží se dělat maximum, z obecního rozpočtu však není možné financovat jen údržbu veřejných prostranství. Proto buďme trpěliví
a nebuďme lhostejní. Obec je vizitkou svých obyvatel a stoprocentně platí úsloví: „Jakou si
obec uděláme, takovou ji budeme mít“.
Ing. Romana Kulhanová (Prokopová)

V pátek 31. 8. 2007 od 14:00 do 18:00 hod. se uskuteční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v nově zrekontruovaných
prostorách budovy Obecního úřadu a Mateřské školy v Koclířově. Zveme tímto
srdečně všechny občany,
děti a mládež.

VYCHÁZÍ DNE 8. 8. 2007

PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce jsou u obce zaměstnáni pracovníci Marie Drštková, Helena Kulhanová, Zdeněk
Prokeš, Josef Bršlica a Pavel Jež,
kteří převážně vykonávají práce
v lese a při údržbě veřejné zeleně
v obci. Práce je to určitě nelehká a
myslím si, že i naši občané to dokáží
ocenit. Touto cestou bych chtěl všem
našim pracovníkům za odváděnou
práci poděkovat.
Bohumil Kysílko
starosta obce

OBEC KOCLÍŘOV
PŘIJME DO PRACOVNÍHO
POMĚRU NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE VYUČENÉHO
ZEDNÍKA. JEDNÁ SE O PRACOVNÍ POMER NA DOBU URČITOU DO 31. 10 2007. BLIŽŠÍ INFORMACE PODÁME NA
OBECNÍM ÚŘADĚ.

POZVÁNKA
V sobotu 11.8.2007 ve
20:00 hod. se v kulturním
domě Koclířov koná tradiční pouťová zábava.
K tanci, poslechu a dobré
zábavě hraje
skupina Minimax X Přerov.
Venkovní posezení
s občerstvením
(jídlo,pití co hrdlo ráčí).
Srdečně zvou
HASIČI KOCLÍŘOV.
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
25. 6. 2007
- účast na soudních jednáních ohledně sporu s p. Liborem Maňákem; stanovisko
k nařízení odstranění stavby oplocení na pozemcích v k. ú. Koclířov
9. 7. 2007
- informace o postupu prací na rekonstrukci a přístavbě mateřské školy (práce
probíhají v termínu)
- žádosti o prodej a pronájem obecního majetku
- veřejná dražba domu čp. 96 v Koclířově; dořešení stavu domu čp. 84
- žádost o příspěvek na provoz areálu Sluníčko u azylového domu
- informace o přípravách akce ČMFA v srpnu 2007 a záměru zbudování víceúčelového hřiště pod klášterem
- vyúčtování záloh na správcovství v domě čp. 128
- různé
16. 7. 2007
- informace o odročení soudního jednání s p. Liborem Maňákem na 7. 8. 2007
- návrh plánu práce zastupitelstva a rady obce na r. 2007
- žádosti o prodej a pronájem obecního majetku
- finanční nabídky firmy ABNER, s. r. o. Moravská Třebová na dodávku vybavení školní kuchyně v MŠ Koclířov
- rozpočet na výměnu zbytku střešní krytiny na domě čp. 123
- návrh na změnu domovního řádu v domě s pečovatelskou službou
23. 7. 2007
- informace o změnách v oblasti pečovatelské služby na základě nového zákona o
sociálních službách; příspěvek na provoz pečovatelské služby pro r. 2008 včetně
úklidu společných prostor
- změna domovního a provozního řádu domu s pečovatelskou službou (zrušení domovního výboru a povolení chovu domácích zvířat) od 1. 8. 2007
- různé

USNESENÍ č. 4/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 19. 7. 2007 v 18.00
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) Rozpočtové opatření č. 3 na úpravu
rozpočtu obce Koclířov r. 2007 dle písemného návrhu s tím, že rozpočet zůstane
v nezměněné výši, pouze dojde k přesunům na výdajových položkách a navýšení
v části financování v důsledku přijetí úvěru ve výši 1 mil. Kč na financování rekonstrukce obecního úřadu dle usnesení zastupitelstva obce z 21. 6. 2007.

ře 1.624 m2 (parcela KN) oddělena GP č.
305-421/2007 sl. Nelly Ihnátové, bytem
Koclířov 227, za celkovou částku 48.720
Kč,
b)
p. p. č. 1086/2 – ostatní plocha o
výměře 800 m2 (parcela KN) p. Ladislavu
Slavíčkovi, bytem Opatovec 99, za celkovou částku 24.000 Kč,
3) Pronájem pozemků v k. ú. Koclířov fyzickým osobám:
a)
p. p. č. 1297/7 – trvalý travní porost o výměře 2.185 m2 (parcela KN) pí.
Taťáně Mikulkové, bytem Svitavy, Kijevská 11B, za částku 874 Kč/rok,
b)
p. p. č. 1149 – zahrada o výměře
205 m2, p. p. č. 1155 – zahrada o výměře
143 m2 a 1 p. p. č. 1210 – zahrada o celkové výměře 1.059 m2, tj. 530 m2 (parcely KN)
p. Vladimíru Bredovi, bytem
Koclířov 222, za částku 351 Kč/rok.
4) Plán činnosti zastupitelstva obce na
rok 2007, s výhledem do roku 2010

2) Prodej pozemků v k. ú. Koclířov z vlastnictví obce do vlastnictví fyzických osob:

III. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:

a)

1) Projednat připomínky vznesené na

p. p. č. 1658/4 – zahrada o výmě-
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tomto zasedání na schůzi rady obce a závěry zveřejnit v Koclířovském zpravodaji.
- zodpovídá: starosta a místostarosta
obce
2) Zpracovat návrhy kupních a nájemních
smluv dle bodu I/2-3) tohoto usnesení.
- zodpovídá: starosta a účetní
obce

POZVÁNKA
NA KULTURNÍ AKCE
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále RRA PK) Vám
nabízí kalendář akcí z regionu, které se
uskuteční v měsíci srpnu.
Jednota divadelních ochotníků „Jaroslav“ Luže a město Luže Vás zvou
dne 18.8. 2007 od 19.00 hod. na „Letní country večer“. K poslechu a tanci bude hrát country kapela „Bolaso“
Luže. Akce se uskuteční na nádvoří
hradu Košumberk. Více na tel. č. 469
671 101, mestskyurad@luze.cz.
„Den Sil podpory a výcviku CIHELNA 2007“ - 10. ročník pořádný k 62.
výročí konce 2. světové války se uskuteční dne 18.8. 2007 od 9.00 do 17.00
hod. na předváděcí ploše u Vojenského muzea v Králíkách. Vstupné včetně
návštěvy muzea: pro dospělé je 100,Kč, pro děti 60,- Kč a rodinné je 220,Kč. Více na tel. č. 465 632 466 nebo
na
muzeum@armyfort.com,http:
//www.armyfort.com,
http://
militaryclub.info/cihelna/akce.htm.
Ve dnech 18. - 19.8. 2007 můžete od
9.00 do 16.00 hod. shlédnout „Jak se
dříve hospodařilo“, ukázky tradičního
způsobu sklizně a zpracování zemědělských plodin v Souboru lidových
staveb Vysočina na Veselém Kopci.
Vstupné 50,- Kč pro dospělé a 35,- Kč
pro děti a důchodce. Více na tel. č. 469
333 175, 469 311 429, 469 326 415,
sls.vysocina@atlas.cz.
Ve dnech 18. - 24.8. 2007 se od 8.00
do 17.00 hod. koná „Výstava květů
pozdního léta“. Prodejní výstavu věnovanou zemědělství, pěstitelství a
zahradnictví můžete navštívit v Areálu Ovocných a okrasných školek na ul.
T.G. Masaryka v Litomyšli. Akci pořádá
Školky Litomyšl, spol. s.r.o., tel. č. 461
615 621, 461 612 070, skolky@skolky.cz, http://www.skolky.cz.
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FARNÍ OKÉNKO
ČM FATIMY
Vzájemnost a spřátelování
- svatodušní idea v praxi
Týdenní pobyt rodáků z Německa v
Koclířově
Arcibiskup Karel Otčenášek (r.1920)
prožil ve svém životě mnoho nenapravitelných křivd. Přesto po celý svůj život, z velké části prožívaný v těžkých
kriminálech, rozvíjel ideu svatodušního univerzálního spřátelování, tedy
vzájemné lásky všech se všemi a především s Bohem. A právě tato idea
nám sloužila za vzor při přípravě i realizaci mimořádného týdne, který prožili v naší obci rodáci z Německa.
Pro mnohé z nich, už na sklonku života, to byla možná i poslední návštěva jejich rodiště.
Vše bylo připraveno ve velké shodě, které odpovídá tato aricibiskupova
idea. MUDr. Josef Horntrich je jedním
z těch, kteří se zde narodili a prožili první roky svého života. Díky jeho
organizačním schopnostem a jistě i s
pomocí jeho milé manželky se vydařil
ve spolupráci s naší farností opravdu
pěkný týden.
Společenská i duchovní setkání v
obnoveném farním kostele, setkání s představiteli samosprávy obce,
návštěva Hřebče, výlety do Litomyšle, Brna a okolí s návštěvou Mohyly
míru, Olomouce, Sv. Kopečku, hradu
Bouzov. Krásný večer na rozloučenou,
„Grillabend“ v naší dvorní kavárně s
harmonikou, písněmi, vzpomínkami a
nakonec skutečný vrchol poslední den
v neděli 24. 6. 2007, kdy svatodušní
idea vzájemnosti byla skutečně i prakticky ztvrzena v našem farním kostele.
A když jsme se dokázali dobře postarat i po stránce služeb o téměř stovku
hostů z Německa, mohli jsme opravdu
společně poděkovat.
Byla a je to velká událost, kterou
jsme společně dokázali. Němečtí rodáci by rádi po sobě zanechali opravený areál s reliéfy křížové cesty a výjevy
ze života sv. Filomény. My si zase tolik
přejeme, aby celá naše obec, v tak velmi nadějném „rozjezdu“, dokázala překročit - obrazně řečeno - svůj stín v nás
ve všech.
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Milí spoluobčané a farníci,
chtěl bych Vás oficiálně informovat, že letošní prázdninový měsíc srpen, a to konkrétně ve dnech 4. 8. - 19. 8. 2007 bude naše obec hostit mimořádnou osobnost Josepha Billa z Indie. Je z Ugandy a koná mimořádnou misii uzdravení po celém světě.
Protože jde o mimořádnou osobnost a lidé z ČR mají možnost se s ním setkat jenom u nás v Koclířově, jde opravdu o mimořádnou událost, která se také projeví v
návštěvnosti naší obce v těchto dnech.
Prosím Vás tedy, abyste neměli mi za zlé, že se tak bude dít mnoho mimořádného v tyto dny.
Chtěli jsme pro tuto akci pronajmout seník, velkou halu na konci obce, ale nebylo
to zcela možné a nakonec i vhodné, proto se přednášky i modlitby za uzdravení budou konat ve fatimském centru.
Zároveň budeme slavit naši farní pouť, a to převážně v sobotu 11.8. a v neděli 12.
8.. Protože ji povede tato mimořádná osobnost, očekáváme také mimořádnou návštěvnost naší farní pouti.
Děkuji všem za pochopení a mohu zodpovědně slíbit, že to, co tato akce obci přinese, nelze ničím vyvážit. Díky těm, kdo pomohou. Ubytují hosty ve svých domácnostech, pomohou s úklidem, přípravami, organizováním dopravy apod..
Velmi rád bych byl naší obci nápomocen v mnoha dalších věcech, ale zamýšlené
tenisové kurty a hřiště pro školy - jak základní tak mateřskou, na které jsem sehnal
prostředky, také stavět nemůžeme. Je to velká škoda.
Ale vše s důvěrou přijímám a věřím...
Váš P. Pavel Dokládal,
Děkan farnosti a president hnutí Fatima
PROGRAM:
I. sobota 4.8. Celodenní program; hlavní bohoslužby v 10.00 a v 18.00 hod.
Neděle 5.8. bohoslužby v 9.00 a v 17.00 hod. ve farním kostele. Večer uvítání P. Josepha Billa. Následuje týden obnovy s mládeží z celé ČR a Slovenska.
Sobota 11.8. v 10.00 hod. zahájení pouti ke sv. Filoméně ve farním kostele, v
15.00 hod. hlavní poutní bohoslužba za uzdravení P. Joseph Bill - přírodní areál
Neděle 12.8. pouť - hlavní poutní mše sv. a průvod obcí s hudbou s poutní sochou sv. Filomény v 9.00 hod., další bohoslužby ve 12.00 hod. a v 18.00 hod. mše sv.,
zahájení fatimské vigílie.
Následuje týden s P. Josephem Billem pro dospělé.
Pondělí 13. 8. dopoledne program Fatimského dne ve farním kostele.
Po ukončení mimořádné misie P. Billa v naší zemi odjíždíme v pondělí 20. 8. na
pouť do Chorvatska a Medžugorje. Zveme srdečně i naše farníky.
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POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Nastal konec roku a s ním i poslední zvonění. Naši „páťáci“ napsali a rozeslali pozvánky na celé klání, které se
konalo 27.6. 2007 v KD. Diváky čekal
bohatý program. Nástup všech žáků
zahájil zábavné odpoledne. Nejprve
diváci shlédli vystoupení prvňáčků s
pásmem Rok, ve kterém děti recitovaly básničky, poté všichni zazpívali
písničku doprovázenou veselými obrázky. Představili se také žáci 2. roč. s
pohádkou Lesní král, při které se mnozí z nás pobavili. Následovalo taneční
vystoupení angličtinářů, v anglickém
znění zahráli pohádku O heřmánku, nechyběly ani písničky v podání
flétnistů, taneční kreace odvážného
prvňáčka Mirka a vítězové recitační
soutěže nám přednesli svou báseň. Ve
veselých kostýmech přednesli žáci 3.
roč. báseň Popelnice.
Nejnovější módní trendy byly k vidění na módní přehlídce. Naši modelové, nabiti energií a elánem, nám
představili kolekci pohodlných modelů na léto. Jako poslední nám předvedl tým roztleskávačů a roztleskávaček
svoje vtipné pohybové vystoupení.
Vrcholem zábavného odpoledne
bylo vyřazení žáků 5. ročníku ( Pavel
Křivánek, Kamila Štoudková, Jakub
Švanda, Zdeňka Křivánková, Nikola
Zahálková, Filip Zemánek), kteří dostali památeční tričko a upomínkové CD.
I předškolní děti z MŠ obdržely knihy a upomínkové předměty. Rozloučili
jsme se s Aničkou Bartošovou, Honzíkem Vodehnalem, Verunkou Daňkovou, Adámkem Poláčkem a Pavlínkou
Šmídovou.
Děti se s diváky rozloučily písní
Prázdniny a rozešly se domů.
Na závěr se s dětmi rozloučil i pan
starosta, který jim popřál mnoho
úspěchů v nové škole a pěkné prožití
prázdnin bez úrazů.
Za zapůjčenou aparaturu, finanční příspěvek a spolupráci děkujeme
Obecnímu úřadu Koclířov a p. starostovi B. Kysílkovi, který nám celou akci
zdokumentoval.
Za přípravný a realizační tým
Lucie Stöhrová,
vychovatelka ZŠ
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ROZHOVOR S DR. SC. MED. Josefem Horntrichem
V červnu u nás proběhlo v pořadí již druhé setkání německých rodáků z Koclířova. Pod záštitou Fatimy zde strávila týden
zhruba stovka lidí. Využila jsem této příležitosti, abych položila pár otázek doktoru
Hontrichovi, který jako čtrnáctiletý chlapec
zažil odsun v 45. roce.

Jak velká byla vaše rodina?
Bylo nás 6 dětí, z toho jedna sestra už
byla vdaná a z baráku pryč. Pět z nás ještě
žije. Žijeme jak ve východní, tak i v západní části Německa a v USA.
Válka a následný odsun, to byla velmi těžká doba, jak vy na ni vzpomínáte?
Odešli jsme 28. 6. 1945. Bylo to strašné
a těžko popsatelné. Během dvou hodin
jsme museli být shromážděni na Lamačově dvoře, na rychtě. Rodiště jsme museli
opustit. Mohli jsme si vzít jen pár nejnutnějších věcí. V té době měla dědina 1600
až 1700 lidí. V první várce nás odešlo tak
800. První noc jsme přespali v Opatově, v
dnešní Vigoně. Následující den, 29., nás
naložili do vagonů. Osmdesát lidí narvali do jednoho vagonu, byla to hrůza. Tři
dny jsme byli na cestě. Pak jsme dojeli
až k hranici Odra - Nisa. Bylo nám řečeno, že příští stanice je Polsko a Poláci nás
hned pošlou zase zpět do republiky. Nebylo to vůbec nijak oraganizované, nikdo
ten vlak nevedl. Když lidi cítili, že se polská stanice blíží, tak z těch vagonů vyskákali. Jediný možný směr byl na západ.
Silnice byly všechny přecpané vyhnancema ze Slezska a ze Sudet. Těhotné ženy a
starci, ti tam už zůstali ležet, ti se nedostali nikam. Ostatní, ti co měli ještě dost síly,
se dokázali doplazit ještě o sto kilometrů dál. Tam se nás na jedné myslivně ujal
fořt. Větší skupina odjela, dostala se až
do městečka Pitzefeldu, kde většina lidí

žije dodneška. Tam byly briketárny, uhelná pánev. Dostalo se tam zhruba 400 lidí
z Koclířova, pracovali tam. Většina těch,
co jsou zde na návštěvě, je odtamtud. To
bylo východní Německo. První roky byly
strašně těžké, byl hlad. Neměli jsme se na
koho obrátit.
Kam jste se
všichni nastěhovali? Byly tam nějaké
prázdné domy?
Tam byly takové baráky, teletníky, pro lidi, co tam
pracovali na brigádách. Tam se všichni
nouzově ubytovali.
Podle Postupimské
dohody, jak se potom velmoci domluvily, se to změnilo.
Část lidí odešla do
Meklenburgu (NDR)
a část šla do Bavorska. Jediná touha
byla přežít! Já jsem dva roky pracoval jako
lesní dělník, pak jsem se rozhodoval, jestli jako dělník zůstanu v lese nebo půjdu
studovat. Rozhodl jsem se pro studium.
Vystudoval jsem nejprve gymnázium,
udělal jsem maturitu, potom jsem pět let
studoval medicínu v Halle. Z Halle jsem se
dostal do Cottbusu, to je asi 100 km od
Berlína. Tam jsem nastoupil do nemocnice. Chtěl jsem tam jeden rok dělat praxi a
zůstal jsem tam dvaatřicet let. Dvaadvacet let jsem dělal primáře na chirurgii. A
nakonec jsem dělal osm let ředitele nemocnice. Je to velká nemocnice, měla na
1300 lůžek. Byla to největší nemocnice v
té oblasti. Mnozí z těch, co se mnou odešli z domova, když potřebovali operaci,
chodili za mnou.
Hodně z nás vystudovalo různé školy. Koclířov byla v té době bohatá vesnice?
Byli zde jak chudší lidi, tak ti bohatší, ale
ani ti velcí sedláci nebyli až zas tak bohatí.
Všichni museli tvrdě pracovat. Lidi, kteří
měli nějakou existenci nebo jim to myslelo, se ani později neztratili.
Jaký vztah měli koclířovští Němci k
Hitlerovi? Hlásili se k němu? Jak moc
se lidi na vesnici starali o politiku?
Hitlerovi nefandili. Dali se k Henleinovi,
mysleli si, že budou mít práci a nějakou
budoucnost. Tak se k jeho straně přihlásili, ale byl to pobočník Hitlera. Bylo to
přesně podle pořekadla „spadnout z bláta do louže“. Mysleli si, že si polepší, že se
budou mít líp a zatím se dostali do války.
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Z koclířovských kluků, co museli narukovat, co já vím, stovka se jich už nevrátila.
Byly to těžké chvíle, ale bohužel se to tak
stalo a nikdo to už nezmění….
Ve východním Německu vyhnanství
neexistovalo, tam to brali jako přestěhování. Žádné spolky, jako třeba landsmanschaft, tam nebyly. V západním Německu
už v tom počátku se dědiny scházely, lidi
se sdružovali a tvořili různé spolky. Tam
to bylo povolené. V NDR to neexistovalo.
Bylo to zakázané. Až od r. 1989 východní
Němci mohli navštívit své příbuzné, svoje
rodiny na západě. Přede mnou naše srazy vedl pan Albin Huschka. Po jeho smrti
se k tomu nikdo neměl, tak jsem to převzal. Už to vedu čtvrtý rok. Prostřednictvím Pepíka Veselého byli u nás v Německu na srazu Koclířováků a Hřebče i Hanka
Frančáková s p. Dokládalem. Na oplátku
oni pozvali nás sem do Koclířova. To bylo
před dvěma roky. Nechtěl jsem návštěvu
organizovat za zády starostovi. Tak jsem
ho kontaktoval, že když přijede stovka
lidí, aby o tom věděl. Zpočátku z toho byl
přepadlý, pak se to nějak srovnalo a přijal
to. Při zdejší poslední návštěvě byli všichni moc spokojeni, tak jsou tady dneska
znovu. Vlastně se další návštěva dělala
i kvůli těm, kteří zde minule nebyli. Protože, když slyšeli od ostatních, jak se jim
zde líbilo, musel jsem zorganizovat ještě
jednu návštěvu. Původně jsem myslel, že
už to je naposledy. Mám taky už 75 roků,
ale mluví se o tom, že se tady bude dělat
křížová cesta, na kterou chceme také přispět. Až to bude hotové, tak bychom ještě na vysvěcení rádi přijeli.
Bývalý starosta naznačoval už před
2 lety, že by se Pitzefeld mohl stát partnerským městem Koclířova. Dneska
v kostele řekl, že se to neuskutečnilo a že
doufá, že to ještě bude. Já myslím, že se
to těžko uskuteční, protože během pár
let prostě všichni vymřou. Tenkrát jsme
byly děcka, dnes máme většinou 60-80
roků, každým rokem je nás méně a méně.
Přijde čas, kdy to zanikne úplně.
Které místo považujete za svůj domov?
Domov je tam, kde jsem se narodil, kde
jsem prožil své dětství. V Cottbusu jenom
bydlím, jsem tam sice doma, ale zde mám
rodiště. Četl jsem knihy vašeho spisovatele Čapka. Ten taky píše o tom, že existuje jen jeden domov. Já ale dnes nemusím nikam pryč, nemám žádné problémy.
Sem k vám přijíždíme jen jako hosté.
Poděkování patří panu Josefovi Veselému, který mi rozhovor zprostředkoval
a také přetlumočil.
Dagmar Fialová
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CHVÁLÍME
HEZKÉ PROSTŘEDÍ

Všem našim spoluobčanům, kteří v srpnu slaví svá jubilea, srdečně blahopřejeme:
V tomto čísle zpravodaje otiskujeme
několik fotografií z okolí domu čp. 89.
Nájemníci si zde vlastními silami vybudovali velice hezké prostředí k relaxaci
a odpočinku.

František Veselý, Koclířov 196
Vladimír Prokop, Koclířov 234
Josef Břeň, Koclířov 50
Josef Pokorný, Koclířov 98
Ladislav Prchal, Koclířov 90
Úmrtí
Alexander Toman, Koclířov 122
Antonín Strnad, Koclířov 138

Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov
Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi
Most naděje

SPONZOŘI NADÁLE POMÁHAJÍ AZYLOVÉMU DOMU V
KOCLÍŘOVĚ
Již několik let vděčíme mnoha sponzorům za to, že Azylový dům pro matky
s dětmi v Koclířově může maminkám a dětem vytvářet co nejlepší podmínky pro
jejich dočasný domov. Tentokrát bychom chtěli poděkovat Geodézii Svitavy a firmě JKS z Koclířova za finanční dar, který využijeme částečně na dovybavení her a
sportovních potřeb na hřiště „Sluníčko“. V rámci „Klubáčku“ připravujeme akce pro
děti a maminky – jako např. návštěva ZOO, krytého bazénu, kina, výlety na hrady a
zámky.
Další aktuální zprávy:
Hřiště „Sluníčko“ je od konce června po zrevidování opět v provozu. Bylo nutno
provést opravu skluzavky, houpaček, průlezek, pískoviště.
I děti v Azylovém domě prožívají prázdniny naplno. Asistentky se jim tyto celé
dva měsíce snaží zpříjemnit mnoha zajímavými akcemi. Pořádají pro děti zábavná
odpoledne na „Sluníčku“, vycházky do okolí. V deštivých dnech děti soutěží ve stolních hrách, sledují pohádky na videu, učí se pracovat s počítačem. Při pěkném počasí se děti koupou v nafukovacím bazénku před AD, večer spolu s maminkami a
asistentkou grilují párky.
KLUBÁČEK PŘIPRAVUJE :

Výlet na Hřebeč
Soutěživé odpoledne na „Sluníčku“
(téma: nejkrásnější stavba z písku)
Návštěva koupaliště
Tématické vycházky do přírody
(poznávání stromů,
stopovaná – hledání pokladu)
Soutěž – obrázky foukacími barvami
zaznamenala: Říhová Dana
asistentka

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany,
kteří dosud neuhradili poplatek za svoz odpadu za
letošní rok, aby tak učinili
nejpozději do 31. 8. 2007.
Poplatek činí 480 Kč/os.
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FOTOPOSTŘEHY Z NAŠÍ OBCE
Fotografie: Bohumil Kysílko

Správa a údržba silnic začátkem měsíce nahrubo vyspravila odstavné
plochy u autobusových zastávek na Spáleništi. V těchto dnech se práce dokončují.

Povodí Labe a.s. tento měsíc provedlo vyčištění koryta Třebovky na dvou
inkriminovaných místech. Největší úprava byla před domem manželů
Říhových. Čištění koryts by mělo pokračovat ještě letos na podzim.

Současně s vyčištěním potoka Třebovky jsme nechali opravit a rozšířit
mostek mezi domy čp. 99 a čp. 93. Práce provedla firma Klepocol s.r.o.

Na horním konci obce vedle domu čp. 23 provedli naši pracovníci vyčištění pozemku od náletových dřevin.

Byla provedena prořezávka předem vytipovaných stromů podél silnice
a zadní cesty.

Podle plánu probíhají práce na rekontrukci a dostavby MŠ. Stavba by
měla být předána v polovině měsíce srpna. Koncem prázdnin se uskuteční v budově MŠ a OÚ Den otevřených dveří.
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