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Milí Koclířované,
dovolte mi malé zamyšlení před nadcházejícími svatodušními svátky.
Téměř denně chodím kolem pomníku osvoboditelů, který krášlí prostranství před obecním úřadem. Dlouho jsem ho
míjela bez povšimnutí. Teprve nedávno jsem na zadní straně
kamenného podstavce „objevila“ vyrytý letopočet 1914-1918.
Od pamětníků jsem se dozvěděla, že původně tam stála socha
vojáka v rakouské uniformě. Pod ním byly fotografie padlých
vojáků z 1. světové války. Tehdejší obyvatelé si ho postavili sami a za své peníze.
Češi po válce sochu strhli, a na její místo byla umístěna žulová deska s hvězdou a
veršem od Vítězslava Nezvala. Autor pomníku nebyl příliš nápaditý, tentýž verš totiž
zdobí i sochu rudoarmějce ve Svitavách. Pro mě je to projev neúcty k lidským životům. V každé válce většinou nejvíc trpí ti nevinní.
Znovu jsem si uvědomila, že Koclířov není obec „česká“, ale obec dosídlená. Přišli
sem lidé odjinud, kteří zde neměli svoje kořeny. Neměli vnitřní spojení s místem a půdou. I vesnice je jeden velký celek, ve kterém všichni tvoříme systém. Všichni jsme
vzájemně propojeni. Náš systém úzce souvisí se systémem, který tu byl stovky let
před námi. Tenká neviditelná nit, která se
každým systémem táhne a propojuje jednotlivé generace, tady byla přerušena. A to
přináší problémy. Měli bychom pochopit, že
máme jistý „dluh“ vůči těm, kteří tady po
staletí před námi žili, obdělávali půdu, rodili
děti i umírali. A jednoho dne odsud museli
odejít. My jsme zaujali jejich místo.
Nyní v čase dušičkovém máme příležitost
přerušenou nit symbolicky navázat. Prosím
nás všechny, kteří půjdeme v těchto dnech
na hřbitov zapálit svíčku, věnujme tichou
vzpomínku i těm, které neznáme, ale kteří
tu před námi žili. Uctíme-li tímto způsobem
i tyto naše předky, bude se nám dařit lépe.
Uctívání předků je starý rituál, který je důležitý i pro nás právě v dnešní nelehké době.
Dagmar Fialová

V KOCLÍŘOVĚ PROBĚHNE
DRUHÉ REFERENDUM DNE 19. 1. 2008
Na jednání zastupitelstva obce dne 25. 10. 2007 byl předložen návrh na vyhlášení místního referenda k otázce výstavby větrných elektráren na katastru naší
obce. Důvodovou zprávu předložili členové zastupitelstva Jaroslav Drozdek, ing.
Jan Látal a ing. Romana Kulhanová, která zprávu přednesla. Návrh byl předložen
v tomto znění: Místní referendum se uskuteční v sobotu 19. 1. 2008 od 8:00
do 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Koclířov. Otázka položená v referendu bude : „Souhlasíte se záměrem výstavby větrných elektráren v katastrálním území Koclířov?“ K vedení informační kampaně k místnímu referendu se pověřuje Výbor pro místní rozvoj, pod vedením jeho
předsedy Jaroslava Drozdka. Poté k danému tématu proběhla obsáhlá diskuze v níž se všichni zastupitelé postupně vyjadřovali. Hlasování proběhlo takto:
8 PRO ( Sdružení nezávislých, KSČM, ČSSD), 6 PROTI ( Sdružení Pohoda). Z jednání
byl omluven pan Miroslav Klíma.

VYCHÁZÍ DNE 31. 10. 2007
Každý občan by MĚL VĚDĚT, jak má
vypadat tříděný plastový odpad. Žluté pytle jsou k dispozici ZDARMA na
obecním úřadě. Proto nás udivuje, že se
tu a tam při každém svozu objeví v naší
obci něco takového (viz foto). V letošním
roce obec vydala nemalé prostředky na
úklid veřejných prostranství a údržbu
zeleně. Proto nás mrzí, že tímto chováním určití lidé znevažují práci jiných.

Změna pracovní doby
Pošty Koclířov od 1.11.2007
Po 7:30-9:15
Út 7:30-9:15
St 7:30-9:15
Čt 7:30-9:15
Pá 7:30-9:15
So, Ne

13:30-15:45
zavřeno
13:30-15:45
13:30-15:45
13:30-15:45
zavřeno

Pečovatelská služba
,,NÁŠ DOMOV“ Koclířov
Nabízí dovoz obědů
Službu poskytujeme za úhradu
5 Kč za úkon denně.
Případní zájemci si ji mohou objednat
telefonicky na čísle:
732 680 459
461 543 030
467 543 033
Pečovatelská služba nabízí také
zapůjčení termonosičů jídla.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉ 25. 10. 2007
USNESENÍ č. 6/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Koclířov
konaného dne 25. 10. 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) Vyhlášení místního referenda k otázce „Souhlasíte se záměrem výstavby větrných elektráren v k.ú. Koclířov?“ na sobotu 19.1.2008 od 8.00 do 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Koclířov.
Pověřuje Výbor pro místní rozvoj vedením informační kampaně k místnímu referendu. Pro tento účel na jednání výboru budou přizváni paní Dagmar Fialová
a ing. Jana Látal.
2) Prodej pozemků v k. ú. Koclířov z
vlastnictví obce do vlastnictví fyzických
osob:
a) p. p. č. 2617/5 – ostatní plocha o výměře 67 m2 (parcela KN), která byla oddělena GP č. 308-502/2007 manželům
Drozdkovým, za celkovou částku 2.010
Kč. Cena byla stanovena dohodou na základě platné OZV Obce Koclířov.
3) Výpověď z nájmu všech pozemků ve
vlastnictví obce, na které se nevztahuje
nájemní smlouva s předchozími vlastníky na dobu určitou a které užívá p. Libor
Maňák, trvale bytem Dlouhá 7, Klepačov,
678 01 Blansko 1.
4) V souladu s ust. §84 odst. 2, písm.
I) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvo obce schvaluje do funkce předsedy výboru pro místní rozvoj p. Jaroslava
Drozdka a to ode dne 25.10.2007
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1) Informace z jednání rady obce od
posledního jednání zastupitelstva
III. Zastupitelstvo obce ukládá radě
obce:
1) Projednat připomínky vznesené na
tomto zasedání na schůzi rady obce a zá-

věry zveřejnit v Koclířovském zpravodaji.
- zodpovídá: starosta a místostarosta
obce
2) V souladu se schválenou vnitřní organizační směrnicí na prodej majetku
obce zpracovat návrh kupní smlouvy dle
bodu I/2) písm. a) tohoto usnesení.
zodpovídá: starosta a účetní obce
3) Požádat vydavatele Svitavského deníku o písemné stanovisko k článku, týkajícího se místního referenda, zveřejněného na titulní straně vydání ze dne
22.10.2007. Současně žádat, aby bylo
obci sděleno, jaké závěry z této nepravdivé informace byly vyvozeny.
zodpovídá: rada
4) Sdělit p. Liboru Maňákovi k jeho návrhu směnné smlouvy, že zastupitelstvo
s jeho návrhem nesouhlasí a nadále navrhuje směnu pozemků ve vlastnictví p.
Libora Maňáka, které se nachází v údolí
za odchovnou, a jejichž celková výměra
činí 105.820m2, za obecní pozemky vedené ve zjednodušené evidenci – původ
pozemkový katastr označené parcelními
čísly 1335, 1421, 1429 a 1513/2, jejichž
celková výměra je 98.388m2, a které se
nacházejí v okolí lesa „Čtvercáku“, a to v
cenových relacích stanovených soudním
znalcem s finančním vyrovnáním.
zodpovídá: starosta
5) Sdělit p. Liboru Maňákovi k jeho návrhu nájemní smlouvy, že zastupitelstvo
s jeho návrhem nesouhlasí, a rozhodlo,
aby nájemní smlouvy na všechny obecní pozemky užívané p. Liborem Maňákem byly vypovězeny s tím, že o možném
nájmu bude obec s p. Liborem Maňákem
jednat až poté, co uvede své jednání do
souladu se zákonem a zákonem chráněnými zájmy obce.
zodpovídá: starosta
6) Sdělit p. Liboru Maňákovi, že obec
trvá na tom, aby byl dořešen zápis geometrických plánů č. 207-585/2002, 207591/2002, 207-592/2002 (cesta „za kancelářema“), 278-491/2005 (silnička na
Vysoké Pole) a 279/492/2005 (cesta, která
spojuje cestu „za Rumlerem“ s cestou „za
Čajanem“), který byl nesouhlasným stanoviskem p. Libora Maňáka zmařen.
zodpovídá: starosta
Bohumil Kysílko
starosta obce

říjen 2007

Dočkali se svodidel
( z denního tisku)

Dítětovým z Koclířova už nepadají auta na hlavu. Konečně mohou klidně spát.
Koclířov/ Manželé Dítětovi z Koclířova bydlící pod rušnou pětatřicítkou se
konečně dočkali klidnějšího spaní. Silničáři osadili svodidla až k nebezpečné
křižovatce.
„Velice se nám ulevilo. Děkuji všem, kteří nám po celou dobu
pomáhali. Zvláště pak vašim novinám a panu starostovi,“ říká
s dojetím Marie Dítětová. „Léta na nás
všichni kašlali. Pro mocné jsme byli
vzduch. Jsem šťastná, že jsme se domohli
nějaké nápravy,“ dodává Dítětová.
Na jejich dům v minulosti spadly dva
osobní automobily a kamion zůstal po
nehodě ležet pár metrů od domu. Ředitelství silnic a dálnic původně odmítlo vybudovat kolem kritického místa
zábrany. Po medializaci kauzy Svitavským deníkem a jednáních se starostou
Koclířova Bohumilem Kysílkem, se ale
rozhodlo jednat. Po nehodě osobního
automobilu, který dopadl na dvůr a zdemoloval felicii, ze které pár sekund před
tím vystoupil její syn, se Marie Dítětová psychicky sesypala. Dodnes bere prášky na uklidnění. „Nemohla jsem v noci
spát. Při sebemenším hluku jsem vyskočila strachy z postele,“ vzpomíná na těžké chvíle. Starosta obce Bohumil Kysílko
považuje prodloužení svodidel za velký
úspěch: „Je to nejen psychologická, ale i
kvalitní skutečná zábrana.“
Žádný automobil už by nyní neměl
dům manželů Dítětových ohrozit.
RENÉ FLÁŠAR

KADEŘNICTVÍ KOCLÍŘOV
Pracovní doba
Po
zavřeno
Út
zavřeno
St
12 - 18 hodin
Čt
9 - 15:30 hodin
Pá
9 - 15:30 hodin
Telefon: 605880847
AKCE LISTOPAD
Melír jednobarevný
295,-Kč
Trvalá
300,-Kč
Pánský střih
50,-Kč
Ráda bych se omluvila těm z Vás, jenž
mě nezastihli. Vedly k tomu mé zdravotní důvody. Děkuji za pochopení.
Během listopadu by se mělo vše zlepšit.
Novinkou je středa - otevřeno od
12 - 18 hodin.
Platí od 1.11.2007
Těším se na Vaši návštěvu a ještě jednou
se omlouvám a děkuji za pochopení.
Košnarová
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FARNÍ OKÉNKO ČM FATIMY
SEJDEME SE NA HŘBITOVĚ
K pozvání na tak vážnou akci, jako je pietní pobožnost za naše zemřelé, jsem si dovolil použít nadpis,
který nás možná trochu rozesměje.
Protože naše rodiny, obce a společenství jsou rozděleny jakoby na dvě společenství. Živí a zemřelí, přicházíme my živí k hrobům našich zemřelých právě
o svátcích, které římskokatolická církev stanovila na
první listopadový oktáv v termínu 1. - 8.11. každého roku.
Proto také si dovoluji Vás pozvat k těmto shromážděním, kdy si můžeme a máme připomenout naše
drahé a blízké. Rodiče, děti, životní partnery, ale také
kněze, učitele a známé, se kterými byl náš život propojen a kteří již nejsou mezi živými, zde na zemi, ale
jsou pro tento život mrtví.
Máme-li veliký dar víry, můžeme se s nimi v tyto dny zvlášť účinně spojit v modlitbě či dokonce v nejvzácnějším daru plnomocných odpustků - milostí, které můžeme v oktávu dušiček předávat našim zemřelým.
Ve čtvrtek 1.11.2007 začíná tento oktáv zemřelých slavností všech zemřelých svatých, tedy těch, o kterých s jistotou potvrzení a prohlášení církve víme, že prožívaji trvalý stav věčnosti ve spojení s Bohem, tedy v nebi.
V pátek 2.11.2007 budeme vzpomínat na všechny zemřelé a prosíme za ně, stejně jako v dalších dnech oktávu až do 8.11.2007 včetně.
Přijměme tedy pozvání:
Ve čtvrtek o slavnosti všech svatých 1.11.2007 bude slavná mše sv. v kostele ČM
Fatimy v 18.00 hod.
V pátek 2.11.2007 budou 2 mše sv. za zemřelé v našem farním kostele, který je
spojen s hřbitovem, a to v 8.00 hod. ráno a v 18.00 hod. večer.
V sobotu 3.11.2007 bude hlavní PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PŘÍMO NA HŘBITOVĚ S VÝKROPEM HROBŮ NAŠICH BLÍZKÝCH VE 13.30 HOD.
V neděli 4.11.2007 bude pravidelná nedělní bohoslužba v 9.00 hod. (v zimním období jsou vždy v kostele ČM Fatimy-bývalý klášter) a po této bohoslužbě půjdeme
modlitební cestou k pobožnosti za zemřelé na hřbitov.
V dalších dnech oktávu od 5.-8.11. bude modlitba za zemřelé vždy spojena s bohoslužbou.

A JEŠTĚ POZVÁNÍ K RADOSTNÉMU OBDOBÍ
- OČEKÁVÁNÍ VÁNOC - ADVENTU
Slavnostní zahájení adventní doby vychází pro letošní rok na sobotu 1. prosince
2007.
Plánujeme opět v 17.00 hod. společnou bohoslužbu na zahájení adventu a uskuteční-li se opět po roce pěkná tradice vánočního stromu, mohli bychom poté v
18.00 hod. uskutečnit slavnostní rozžehnutí vánočního stromu.
S dětmi pani katechetka chce zase nacvičit pěkné vánoční pásmo, možná i živý
Betlém.
Práce s dětmi je velmi důležitá, protože děti nejtíže nesou naše chyby a jsou nejzranitelnější v duši. Sám jsem vděčný naší katechetce Lence i těm, kdo jí pomáhají,
protože má velmi dobré výsledky. Díky za naše děti.
A ještě připomínáme po celý listopad i advent v prosinci se na vás vždy těšíme o
nedělích v 9.00 hod. Zatím každému kdo přišel, se u nás líbilo.
P. Pavel Dokládal, děkan
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PŘEPNĚTE NA
BOHEMIA ENERGY
Jsme moderní a dynamická sesterská firma společnosti BOHEMIA TELEKOM, která
patří kvalitou a rozsahem poskytovaných
služeb mezi přední telekomunikační firmy
na českém trhu. Tímto spojením došlo k vytvoření komplexního produktu přinášejícího zajímavé úspory v oblasti energetiky a
telekomunikací pro koncového zákazníka.
BOHEMIA ENERGY disponuje vysoce kvalifikovaným a stabilním pracovním týmem
jehož cílem je uspokojit i ty nejnáročnější
požadavky našich zákazníků.
Společnost BOHEMIA ENERGY Entity
spol.s r.o. nakupuje a prodává elektrickou energii koncovým uživatelům, díky
efektivnějšímu a úspornějšímu systému
práce získává dvě základní výhody oproti
konkurenci:
NIŽŠÍ CENA – sleva na silové elektrické
energii se pohybuje až okolo 10 %
VYŠŠÍ KVALITA SLUŽEB - díky nižšímu
počtu zákazníků si můžeme dovolit poskytovat kvalitnější servis související s dodávkou elektrické energie
Společnost
BOHEMIA ENERGTY entity, s.r.o. dodává
silovou elektřinu, cena za distribuci elektrické energie zůstává nadále regulována
státem a je pro každého odběratele stejná bez ohledu na dodavatele, což znamená, že veškeré opravy vedení, údržbu měřících systémů atd. má nadále na starosti
stávající distributor.
KOLIK UŠETŘÍM? Pochopitelně velmi
záleží na Vašem tarifu a individuálních
podmínkách, pokud však budeme počítat nejběžnějšího zákazníka a velmi
nízkou průměrnou spotřebu 20MWh
/rok dělá tato částka cca 2000,- Kč každý rok! Pochopitelně každá další MWh =
vyšší úspora!
STÁTNÍ GARANCE. Energetický trh v
České republice je upraven tzv. energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb.)
tento zákon zaručuje každému platícímu
odběrateli elektrické energie její dodávku
za všech okolností! V případě, že stávající dodavatel není schopen plnit tuto povinnost nastupuje na jeho místo okamžitě státem určený tzv. „dodavatel poslední
instance“ který zaručí dodržení litery zákona! Dále tento zákon reguluje cenu distribuce elektrické energie, která je vždy
pro každého odběratele stejná, závislá
pouze na místě dodání.
Kontakt : Jana Paclíková , mob.tel.:
739 633 733,kancel.: Průmyslová 1, Svitavy 568 02
(Tento příspěvek je placená inzerce.)
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KOCLÍŘOVSKÝ
KOTLÍK
Dne 13.10.2007 se konal v Koclířově již
8. ročník pochodu „ Koclířovský kotlík“. Pro
příznivce pěší i cyklo byly připraveny 4 trasy.
Trasa 5 km – vedla okolím Koclířova,
vysázenou alejí nad Lamačkou směrem
nad poštu, kde je překrásný pohled na
Koclířov – „ podzimní idylka“, pasoucí se
stáda oveček, koně a nádherně zbarvené stromy, ozářené podzimním sluncem,
i když bylo chladno a foukal vítr, stálo to
zato!!
Trasa 13 km – vedla na Hřebeč přes Kamennou Horku, okolo kostela v K. Horce
a tzv. Postelovou cestou přes les Lamačkou na hřiště. Tuto trasu absolvovaly naše
děti ze ZŠ s p. učitelkou Honzírkovou a
také čtyři účastnice z Vendolí a někteří
další sportovci.
Trasa 25 km – vedla směrem na Hřebeč, Hraniční cestou až na Vísku ke „ Generálovi“, dále na Mladějovecké hradisko,
kde je krásný výhled na okolní vesnice
a za příznivého počasí je vidět Praděd,
což někteří viděli. Zpět přes Vysoké Pole,
údolím k odchovně a vesnicí na hřiště do
cíle.
Poslední cyklotrasa 40 km – vedla
také na Hřebeč, Hraniční cestou k rozcestí
na Vísku (Generál ), pokračovaní na Mladějovecké hradisko, kde byla zastávka s
občerstvením a vyhlídkou. Cesta dolů do
Mladějova byla opravdu pro zdatné, ale
zvládli to všichni, zkratkou přes lesní cestu do Kunčiny, Sušic a M. Třebové a pod
lesem cestou na Udánky k Hřebečskému
mostu a serpentinami přes Hřebeč do cíle
na hřišti.
V cíli čekalo na všechny občerstvení, opečení buřta a odpočinek po krásné podzimní procházce a cyklotrase. Na
dětech bylo nejlépe vidět, že je cesta nezmohla a v cíli si ještě zahrály a zasoutěžily.
Na tratích bylo celkem 70 příznivců od
dětí v kočárku, školáky, mládež a také senioři se nebáli jít pěšky a hlavně na kolech. Vrátili se s dobrou náladou a nechybělo také poděkování organizátorům s
tím, aby další ročníky pokračovaly.
A na závěr „ kameraman“ p. Zdeněk Zemích promítl v hasičské klubovně film z
cyklotrasy, všichni se pobavili a zasmáli a
odešli s myšlenkou pokračovat.
Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří pomohli při organizaci a propagaci této akce. Hlavním organizátorem
i do budoucna bude Občanské sdružení
„ Náš domov“ Koclířov – Azylový dům a
další spolky SDH, Klub mladých, ZŠ, MŠ,
Lesy ČR, vše pod záštitou Obce Koclířov.
Pro příští ročníky bychom chtěli připravit
nové trasy a také cyklotrasu pro děti, po-

Koclířovský zpravodaj
dívat se do okolí na druhou stranu, směr
Opatov, Helvíkov, České Třebová, nebo
Sklené, Pohledy, Březová. Budeme se těšit na nové nápady, které můžete sdělit asistentkám na Azylový dům nebo
p. Votřelové Růženě na DPS a také mě.
Napsala:
Zlata Zemachová
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA LISTOPAD 2007
Všem našim spoluobčanům, kteří
v měsíci listopadu slaví svá jubilea,
srdečně blahopřejeme:
Břeň Miroslav, Koclířov 190
Bulvová Aloisie, Koclířov 197
Varga Alexandr, Koclířov 208
Búšová Alžběta, Koclířov 128
Synková Ludmila, Koclířov 155
Koutecká Drahomíra, Koclířov 89
Honišová Marie, Koclířov 175

8. KOTLÍK

KLUB MLADÝCH
Milí příznivci Klubu mladých,
už to je rok, co KM Koclířov funguje pod naším novým vedením, proto
Vám patří veliký dík za přítomnost na
námi pořádaných akcích. Tím nám totiž dokazujete, že naše činnost a čas
vložen do ní není vkládán nadarmo.
Zároveň bychom chtěli poděkovat celému zastupitelstvu za poskytnutí finančních prostředků.
Za tuto dobu jsme pro Vás zorganizovali mnoho úspěšných diskoték,
soutěží pro děti a mnoho dalších. Snažíme se obohatit a zpestřit kulturní
život v naší obci a v této snaze chceme i nadále pokračovat. Budeme též
rádi, když i Vy přijdete s novými nápady. Také nové zájemce o členství rádi
mezi sebe přijmeme. Doufám, že další
rok bude minimálně stejně úspěšný a
toto naše úsilí podpoříte.
Rádi bychom pro děti nejen z Koclířova připravili na nadcházející zimní víkendy nějaký zájmový kroužek.
Chtěli bychom zjistit, o jakou oblast
mají největší zájem, a proto prosíme
o vyplnění anketního dotazníku, které
děti obdrží v místní ZŠ nebo je najdou
ve svých poštovních schránkách. Vyplněné anketní lístky odevzdejte zpět
do ZŠ. Děkujeme.
Klub mladých Koclířov

Na jeden z posledních víkendů babího
léta připadl 8. ročník „Koclířovského kotlíku“. Letos byl podzimní pochod pořádaný Lesy České republiky, ZŠ a MŠ Koclířov, SHD Koclířov, Klubem mladých
Koclířov a OS „Náš domov“ Koclířov pod
záštitou Obce Koclířov.
Příznivcům turistiky byly nabídnuty
trasy 5 km, 13 km a 25 km, cyklotrasa
byla dlouhá 40 km. Děti, které nemohly
jít se svými rodiči, šly společně s učitelkou. Z domluveného počtu sice zbyla jen
hrstka 6 dětí, ale to nám nebránilo s chutí
vyrazit na trasu mezi prvními.
Na otevřené planině silně foukalo, přesto vyhlídka z vrcholků byla úžasná. Znovu jsme si uvědomili, jak krásné je okolí
Koclířova. A navíc jsme měli velké štěstí
a cestou jsme potkali několik koní, které
jsme si mohli pohladit, kus cesty nás doprovodilo stádo koz a štěkotem nás popohnala řada psů.
Do cíle na hřišti u kulturního domu
jsme dorazili krátce po poledni. Trasy zde
byly zakončeny soutěžemi pro děti a opékáním vuřtů. Děti rázem zapomněly na
únavu a okamžitě se zapojily do her a
soutěží pod vedením Klubu mladých. Pochvalu zaslouží Karolínka Rumlerová a
Kristýnka Valová, které celou 13 km trasu zvládly bez stěžování. Isabela a Mirek
Burianovi zase předvedli, jak má vypadat
vzájemná podpora a pomoc. Starší chlapci Dominik Rumler a Milan Skoták byli
„hnacím motorem“ našeho týmu a za to
jim také patří pochvala.
Počasí se po obědě umoudřilo a ukázalo svou přívětivější tvář. Turisté tak mohli
chvilku posedět s přáteli a známými pod
slunečnou oblohou a pochvalovat si, že to
nebyl zbytečně promarněný den.
H. Honzírková, učitelka ZŠ
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Z USNESENÍ RADY OBCE OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
24. 9. 2007
- Dražby nemovitosti č.p. 96 v obci Koclířov se
zúčastní B. Kysílko a S. Telec. Vyvolávací cena
199 500, maximální možná částka pro vydražení byla stanovena na 250 tis. s tím, že starosta
má možnost částku zvýšit na max. 300 tisíc Kč.
- Rada byla seznámena o jednání s firmou Š-Bet
Janov, které se koná 3.10.2007 v 15.00 hod.
- Žádost p. Jiřího Tesaře o darování nebo prodeji unimobuněk pro oddíl hokejbalu. Rada doporučuje dva kusy přenechat s tím, že jeden kus za
cenu 5 tis. Kč a druhý za demontáž ostatních ve
prospěch obce. Bude osloven i FC Koclířov.
- 1.10.2007 v 16.00 hod. se uskuteční schůzka výboru pro místní rozvoj.
- 15.10.2007 v 15.00 hod. jednání s firmou S+M
CZ Jevíčko.
- Žádost o rozdělení a odkoupení parcely p.č.
1152/1 o výměře 586 m2. Parcela bude prodána p. Pudilovi a pí. Vachutkové. Rada s rozdělením a prodejem souhlasí. Vyzvat manžele Pudilovy, aby si v GP nechali vytýčit hranice
celého pozemku (návaznost na hranice potoka
Třebovky).
- Zajistit podání žádosti o dotaci na úroky z úvěru na rekonstrukci a dostavbu MŠ.
8. 10. 2007
- Plnění úkolů z minulé rady – přednesl starosta.
- na dražbě domu č.p. 96 obec neuspěla. Vydražil ing. David Dvořák, Skalní 397/25, 408 01
Rumburk, za 305 000,- Kč.
- Koupě pozemku od Krojidlových – byl zaslán
dopis, Krojidlovi byli pozváni na jednání k podpisu kupní smlouvy
- informace o jednání výboru pro místní rozvoj
– přednesla pí. Kulhanová. Hlavním bodem byla
záležitost podnikatelských aktivit v katastru
obce pana Libora Maňáka. Bylo rozhodnuto doporučit radě svolat besedu zastupitelů, na které
bude problematika osvětlena všem členům zastupitelstva. Dále bylo jednáno o možné změně
ÚPO. Pracovní schůzka zastupitelstva bude svolána 17.10.2007. Vybraní členové VPMR připraví
zprávu o stavu věcí s p. Maňákem.
- Schůzky s firmami, které mají zájem výstavby
VE, proběhnou 15.10. a 22.10. v 15.00 hod. A tím
by byla ukončena tato pracovní jednání.
- Sdělení stanoviska nadřízeného orgánu k
uspořádání místního referenda. Přednesl ing.
Látal. Kopie sdělení je součástí zápisu z rady
obce.

- Prac. schůzka zastupitelů proběhne 17.10., tj.
den před soudním jednáním s p. Maňákem. Především proto, aby byl znám názor všech zastupitelů.
- Jednání OZ – příprava programu.
Jednací řád OZ bude předložen až na zasedání
v listopadu.
- Vyhlášení referenda – o tomto návrhu se hlasovalo s tímto výsledkem: 2 se zdrželi, 3 pro, 0
proti.
p. Drozdek: Připravit návrh zdůvodnění vyhlášení referenda v písemné formě, nejpozději do porady zastupitelů předat zastupitelům. Určit, kdo
přednese návrh.
Starosta navrhuje, aby p. Drozdek, p. Látal, p.
Kulhanová připravili zdůvodnění na poradu zastupitelů dne 17.10.2007.
- Využití spodního střediska ŽV – fa Qanto
- byl osloven p. Boháč, aby nacenil spodní středisko (do 31. 10. 2007)
- Různé
- Žádost manželů Drozdkových o stanovisko k
provedeným stavebním úpravám na domě č.p.
48 – přednesl místostarosta (v návaznosti na
vratku fin. prostředků).
Rada žádost projednala, pověřuje starostu vyhotovením stanoviska a odesláním na ÚZSVM
pod č.j. UZSVM/H/15274/2007-PSLO/-74/9/-Sy.
- Žádost o souhlas s umístěním pamětního kříže pravoslavné církve na hřbitově u hřbitovní zdi
mezi tujemi.
Rada žádost projednala – souhlasí.
- Možnost doplnění redakční rady. Nejsou příliš
dobré odezvy na úroveň Koclířovského zpravodaje. Bude projednáno na příští schůzi.
- Zvážit možnost dát hasičům prostředky za to,
že vytvořili hodnotu díla v hasičárně. Projednat
v příští radě.
22. 10. 2007
Financování školy a MŠ (příspěvkové organizace).
K této problematice hovořili ing. Telec a pí.
Stöhrová. Bylo diskutováno o potřebě navýšení
rozpočtu školy v souvislosti s dovybavením kuchyně a některými dalšími náklady za platby
nábytku a dalších věcí DHIM.
- Starosta podal informaci o návštěvě ing. Boháče, který připraví hrubý odhad ocenění budov
na spodním středisku bývalého statku. Kalkulace bude předložena do 31.10.2007.

že bude využito vhodné příležitosti jejich předání.
- Byla vzata na vědomí informace o žádosti týkající se koupě pozemku po demolici č.p. 49 za
účelem stavby RD. Žádost podala Ivana Mixánová z Boršova
- Rada byla seznámena se žádostí o registraci
zájemce o pozemek – pí. Novákové ze Svitav. Pozemky jsou v žádosti specifikovány p.č. 2081/5 a
p.č. 2081/1.
- Starosta seznámil radu s texty dopisů, které zaslalo zaslalo MVČR k úloze KV a možnosti
účasti předsedy KV na jednáních rady. Současně bylo vzato na vědomí usnesení KV ze dne
12.10.2007.
Rada po diskusi rozhodla takto:
členové KV budou přizváni na nejbližší jednání rady, což je 5.11.207 s tím, že budou
zpracovány podklady pro listopadové jednání
zastupitelstva obce k této věci a k návrhům v
usnesení KV uvedeným.
- Starosta seznámil radu s textem dopisu obyvatel DPS ze dne 3.10.2007. Po diskusi, ve které se
členové rady k problému vyjádřili, přijala rada
toto usnesení:
a) Bylo doporučeno starostovi, aby svolal besedu nájemníků za účasti členů rady a zástupce KV
k dané problematice.
b) Starosta znovu prověří správnost vyúčtování
sporné položky za nájemné ke dni 31.12.2006,
které bylo v souladu se zákonem provedeno v
termínu do 30.6.2007. Bude-li nezbytné, vyžádat stanovisko právníka.
c) Starosta osobně navštíví DPS kde dohodne
termín schůzky a požádá o posečkání ve vyřízení
dopisu v souladu s §16,odst.2,písmeno f, a to do
90 dnů ode dne podání s tím, že záležitost bude
předložena zastupitelům v listopadu 2007.
Různé:
- Rada ukládá starostovi, aby vyzval p. Antonína
Hožďoru v souladu s kupní smlouvou ke stanovisku výstavby RD.
- Starosta prověří způsob prodeje RD č.p. 120,
který vlastnil p. Sterenčák, s podmínkami stanovenými v kupní smlouvě.
- Písemnou formou reagovat na dopis p. Olgy
Hájkové, která vlastní nemovitost v havarijním
stavu, dům č.p. 84 s tím, že bude vyzvána aby
sdělila, jak chce naložit s tímto domem.

- Starosta informoval o podání žádosti o dotace 470 000 Kč na RŠOV (70%dotace,30%vlastní
zdroje). Je reálná šance být jedinou RŠOV v kraji,
proto navýšení zvýšení dotace.

- Informaci o soudním sporu s p. Maňákem podal ing. Telec. Podrobně informoval o průběhu
jednání na Okresním soudu ve Svitavách.
Rada ukládá starostovi, aby sdělil právnímu zástupci JUDr. Skoupému, že obec požaduje, aby v
souladu s platným zákonem, vymáhal soudní
výlohy, které byly obci okr. soudem přiznány.

JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK

- Žádost pí. Libuše Bergerové o umístění v DPS.
Jde o opakovanou žádost. Rada žádost projednala a schvaluje za předpokladu, že splňuje
podmínky umístění v DPS ( lékařské potvrzení).

- Starosta navrhl, aby SDH byl za iniciativní přístup při stavebních úpravách hasičárny udělen
finanční dar ve výši 15 000,- Kč.
Rada tento návrh schválila jednomyslně s tím,

V KLUBOVNĚ
KULTURNÍHO DOMU

22. 11. 2007
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DRAKIÁDA

Strašidelný průvod

Nastal podzim a s tím samozřejmě souvisí i pouštění draků. V dnešní zmodernizované a uspěchané době je pouštění draků stále velmi populární. To se také prokázalo na dalším ročníku Drakiády, pořádaném naší Základní školou. Celé klání proběhlo 2. října 2007 na kopci nad Koclířovem. I přes to, že vítr nebyl dosti příznivý, se tu
sešlo mnoho dětí i se svými rodiči. Po startu se na obloze začali vznášet první draci
různých tvarů a barev. Letos byla k vidění přehlídka originálních draků v podobě netopýrů, orlů a letadel. Naše porota složená z učitelek ZŠ a jednoho žáčka, Romana
Chodila, bedlivě sledovala průběh soutěže. Nakonec vyřkla tento verdikt. V mladší
kategorii se na prvních třech místech umístili- Kája Olbert, Eliška Drdlová a Raduška Bredová. V kategorii starších se na prvních pozicích umístili- Lukáš Král, Kristýnka
Valová a Patrik Vala, Kuba Látal.Výherci byli odměněni diplomem a sladká odměna
neminula žádného účastníka soutěže. Tímto jsme ukončili letošní ročník Drakiády,
který se stal velice úspěšným. My se již dnes těšíme, že se zase za rok setkáme.

Zveme všechny děti a nejen je na
„Strašidelný průvod“. Konat se bude ve
středu 31.10. od 16 hodin. Sejdeme se
na školním dvoře. My s dětmi ve škole
si budeme vydlabávat dýně, od ostatních účastníků očekáváme alespoň
převleky a nějaká světla do průvodu.
H. Honzírková

Za Základní školu
Lucie Stöhrová, vychovatelka.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY
V sobotu 13. 10. sehráli žáci poslední
podzimní zápasy v Městečku Trnávce :
M.Trnávka - Koclířov 0 : 0
Koclířov - Dl. Loučka 0 : 3
Koclířov - Linhartice 0 : 1
Po podzimní části jsou naši nejmenší fotbalisté na sedmém místě se ziskem sedmi bodů.
Také muži v sobotu 13. 10. odjeli do
Rohozné odehrát další kolo soutěže,
kde po výborném výkonu vyhráli 0 : 1
a odvezli si zaslouženě 3 body.
Muži odehrají před zimní přestávkou
ještě tři zápasy:
27. 10. ve 14:00 hodin
Koclířov - Boršov
3. 11. ve 14:00 hodin
Opatovec - Koclířov
10. 11. ve 14:00 hodin
Koclířov - Jevíčko B
Po uzávěrce:
Koclířov - Boršov 1:3
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ROZHOVOR SE SENÁTOREM PANEM VÁCLAVEM KOUKALEM
Senátor Parlamentu České republiky za volební obvod č.50
Členství:
Výbor pro záležitosti Evropské unie (místopředseda)
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
(člen)
Senátorský klub Křesťanské a demokratické
unie – Československé strany lidové (člen)

Už rok jste senátorem za náš volební obvod…
Kromě toho jsem ještě zastupitel Města Svitavy, člen městské rady,
člen krajského zastupitelstva, předseda krajského Výboru pro regionální rozvoj a vnější
vztahy, člen rady NUTS.
To říkám proto, že někdy je toho příliš mnoho.
Dá se to všechno vůbec stíhat?
Ona ta funkční období samozřejmě dojíždí. Ve městě určitě budu muset zůstat, ale
na kraji to opouštím. Protože to už nejde
dohromady. Kříží se mi pak termíny, koliduje mi to s prací městského zastupitelstva a
to už vůbec nemluvím o Senátu, kde jsou
komise, výbory, plénum…
Předpokládám, že jste měl od vašeho
předchůdce pana Brýdla dostatek informací, jak o vlastní senátorské práci, tak i
o poměrech, které v Senátu vládnou. Bylo
přesto něco, co vás zaskočilo, na co jste
nebyl připravený?
Měl jsem desetiletou průpravu, do Senátu jsem s Jiřím Brýdlem jezdil. Takže jsem
tam nebloudil, když jsem nastoupil. Znal
jsem řadu senátorů, věděl jsem, co asi ta
práce obnáší, ale co mě překvapilo, byla
ohromná změna rytmu. Starosta na radnici, to je v podstatě diář zaplněný na hodiny, spíše na půlhodiny. Starostování je dost
akční. A jednání v Senátu je jiné, má jakýsi
svůj logický vývoj. Takže čas od děje k ději
plyne pomaleji. Já jsem měl chviličku pocit
nevytíženosti. Ale je to jenom, než se člověk
rozhlédne. Pak zjistí, že věci, které se připravují na jednání do pléna nebo do komisí, se
předjednávají ve výborech, kde se hodně
pracuje. Materiály chodí s velkým časovým
předstihem, třeba několikaměsíčním. A člověk se může připravit na to, co se bude projednávat a seznámit se s tématem. Ať se třeba jedná o vinařství nebo o dopravu.
No a pak se pracuje také stranicky, i když
nejsem členem KDU-ČSL, byl jsem za ni navržen. Věci se diskutují také politicky, a tak
to má smysl. Kdysi jsem se domníval, že
je možné, aby Senát byl složen z lidí volně plovoucích, to znamená politicky neukotvených. Ale ono když pak přijde vlastní
jednání o zákonu, tak by se dohoda hledala strašně těžko. Senátoři by se museli
uměle sdružovat buď do nějakých profesních nebo zájmových uskupení, aby se ve
většině našel nějaký náhled na zákon. Takže
pak se pracuje v senátních klubech a tam se
na každou normu diskutuje společný názor.

Ale není pravda, že by se hlasovalo podle
politických klubů jednotně. Když se kdokoliv podívá na to, jak se hlasovalo v Senátu, je
vidět, že individualismus, stáří a zkušenost
senátorů, se promítá také do hlasování a do
připomínek.
Už jste mluvil o tom, že politika vychází z politických stran. Myslíte si, že politik
jako jedinec, jako osobnost, má vůbec nějakou šanci významněji politiku ovlivnit?
Může sám něco udělat?
Ano, ale musí si to odpracovat. Chce to
velkou přípravu. Když máte pocit, že je potřeba zákonem něco upravit nebo zákon ,
který se připravuje, má podle vás některé
nedostatky nebo chyby, je potřeba na ně
reagovat. Musíte pak hledat spojence. Vysvětlit kolegům, že vy jste v tomto orientován, že problematiku znáte, a že si myslíte,
že by to mělo být jinak. A musíte zaujmout
svým návrhem a zdůvodnit ho. Pak je to
docela běžný způsob, tak se to dostane na
plénum jednání. Ale musíte s tím kolegy seznámit. Protože my jsme v podstatě „poučení laici“. Všichni senátoři. Nikdo není takovým odborníkem, že by alespoň ve třech
disciplínách dokázal být orientován.Vždycky je to práce odborného týmu, který zákon
připravuje. To je rozumné. Pak do toho začnou vstupovat poslanci ve Sněmovně, pak
senátoři, a někdy to dopadne skutečně tak,
že původní záměr se trošičku posune a ne
úplně šťastně. Ale to už je asi tak všude ve
světě.
Obce se potýkají s nedostatkem peněz.
Před pár dny sněmovnou neprošla novela zákona o financování obcí. Jaký je na
to váš názor?
Vedl jsem svou volební kampaň v tom
duchu, že by bylo potřeba tuto nespravedlnost odstranit. V r. 1990, kdy se tvořily zákony o obcích, my, jako noví starostové na
radnicích, jsme přemýšleli, jaký algoritmus
by měla mít daň pro výpočet pro jednotlivé obce. Řeknu příklad. Městečko Trnávka
tvoří asi 11 obcí. To jsou desítky a desítky
kilometrů komunikací, osvětlení a všech
sítí. Tohle spravovat je složité. A zrovna tak
je těžké srovnávat obec někde v Krušných
Horách, kde fučí a kde nepadá sníh jen v
červenci a v srpnu, s vesnicí na jižní Moravě,
která je v rovině. Tam, když chtějí udělat kus
silnice, sejmou ornici, jsou na písku, položí
štěrk a je to. Kdežto tady musí kutat někde v
kopcích, takže investice a údržba obcí jsou
nesrovnatelné. Byl by vhodný nějaký polohový a možná katastrální koeficient. Navíc
každá obec je jinak velká, jedna je sevřená,
kde je náves a kolem baráky, jiná je velmi
roztažená.
Napadlo mě, jestli si má vůbec obec velké investice hradit sama?
V určitých případech to je povinnost.
Obce od určité velikosti mají např. povinnost zbudovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod. To ale Koclířov nečeká.
Ale za pár let to může být jinak. Připadá vám správné, že si obce musí veškeré
investice uhradit ze svých rozpočtů? Protože např. nová kanalizace, plynofikace,
čistírna odpadních vod, apod., to jsou výdaje ve výši desítek milionů. A obce nejsou
schopné všechno z vlastních zdrojů hra-

dit. Není namístě uvažovat o jiném systému? Navíc se to dělá jednorázově, jednou
za několik desítek let.
Víte co nejvíc funguje? To, co si sami vybudujete. Ne to, co dostanete. Tak si myslím, že by to mělo být pořád. Rozpočtové
určení daní ovšem není dobře postavené.
Praha má na jednoho obyvatele 26 000 Kč,
Svitavy 8 000 a nejmenší obce asi 5 000.
Jestli se tím sledovalo, aby se obce spojovaly, tak to nefunguje. Po roce 1990 odskočily od Svitav obce a nechtějí se vrátit. Ten
pocit z Koclířova, tady si to děláme, to je
naše, ten je tak silný, že když se Koclířov stane součástí Svitav, tak si myslím, že lidi přestanou být aktivní a budou se ptát, co pro
nás uděláte?
Dneska jsou obce odkázané především
na peníze z různých fondů…
K tomu ale musíte mít také svoje vlastní
peníze!
Jakým způsobem by podle vás měly
obce řešit získávání peněz z fondů? Systém přidělování dotací v ČR je nesmírně
složitý, a připravit projekt včetně žádosti
není nic snadného. Navíc obec na to nemá
žádný aparát. Není lepší zaplatit si profesionální agenturu, která se touto činností
zabývá?
V Pardubickém kraji existuje Regionální rozvojová agentura, sídlí v Pardubicích
a má za cíl regionální rozvoj. Takže pokud
obec má potřebu něco udělat, může se na
ně obrátit. V servisní poradně se můžete
dovědět co a jak. Je k tomu potřeba především zpracovat kvalitní projekt a žádost.
Agentura je k tomu uzpůsobená, je založená za tím cílem a obcím může pomáhat. Na
internetu poskytuje informace o nových
možnostech. V případě potřeby jsem ochoten pomoci i já.
A co komise z řad občanů, nevím, jestli
by dokázala fundovaně sepsat třeba žádost…
Nepodceňuji, ale u složitějších případů
asi ne.
Není výhodnější zadat to přímo agentuře?
Ano, ale musíte mít jasnou představu.
Musíte vytvořit tým lidí z místa, kteří k tomu
tématu mají nějakým způsobem blízko,
abyste zpracovali zadání, abyste také dohlíželi na průběh zpracování třeba projektové části, to nemůžete nechat jen tak volně
běžet. Pracovní skupiny jsou určitě důležité. Teď se pokoušel Mikroregion Svitavsko
vytvořit MASKU, to je místní akční skupina, která je z 51% složena z podnikatelů a
tyto akční skupiny zpracují potom nějaký
projekt rozvoje té oblasti. Potom na to dostanou peníze a pak už je rozdělují jenom
podle projektů, které si zpracovali. Těch
možností je hodně. To jsou čisté peníze,
které ta skupina potom dostane, jen musí
doložit, že byly použity v souladu s žádostí. Těch možností je celá řada, u evropských
peněz pro obce je velká výhoda, že tam se
dá dosáhnout až na 85% dotací a můžou zaplatit i projekt včetně zpracování žádosti,
pokud je úspěšná.
Děkuji za rozhovor
Dagmar Fialová
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VÝROČÍ ŠEDESÁTI LET NÁVRATU VOLYŇSKÝCH ČECHŮ DO VLASTI 1947  2007
V sobotu dne 20. 10. 2007 se na místním hřbitově uskutečnilo za
účasti Jeho Blaženosti Kryštofa, arcibiskupa pražského a metropolity
Čech a Slovenska, svěcení pravoslavného pamětního kříže. Tento akt
se konal u příležitosti výročí 60 let od návratu volyňských Čechu zpět
do vlasti.
V krátkosti bych rád připomněl pohnutou historii volyňských Čechů.
Ve druhé polovině 19. století odešlo z Rakouska-Uherska do carského Ruska téměř 16 tisíc Čechů. Důvodem jejich odchodu byly těžké životní podmínky v českých zemích a zvěsti o prosperitě v ruské říši, kde
bylo velké množství nevyužité zemědělské půdy.
Carská vláda lákala nové přistěhovalce řadou výhod, kromě zemědělství se začali čeští přistěhovalci zabývat i dalšími činnostmi, jako byl
průmysl, obchod a řemesla. Češi podstatnou mírou přispěli ke zvýšení hospodářské a kulturní úrovně v osazených územích. Převážná část
Čechů se usadila ve volyňských újezdech Rovno, Dubno, Luck, Žitomír,
Ostroh a další. Některé vesnice byly zakládány „na zelené louce,“ jiné
se nacházely při ukrajinských vesnicích, kde tvořily místní části s původním názvem vesnice, který byl doplněn přídomkem „český“ (např.
České Noviny, Český Malín, Český Boratín, Český Straklov atd.)
Po vypuknutí první světové války bojovali volyňští Češi jako příslušníci ruské armády v tzv. České družině, která se později stala zárodkem
českých legií v Rusku. Po roce 1921, již pod vládou Sovětského svazu,
se české obyvatelstvo na Ukrajině stalo obětí násilnické národnostní
politiky sovětské vlády. Bylo omezováno české školství, kultura i náboženství, lidé přicházeli o majetek, byly násilně zakládány kolchozy.
Represe se dotýkaly zejména české inteligence, ale nevyhnuly se žádné složce obyvatelstva. Mnoho volyňských Čechů bylo odsouzeno k
trestu smrti nebo skončilo v nechvalně proslulých sovětských táborech – gulazích.
Ve druhé světové válce volyňští muži, bojovali v řadách Rudé armády. Ti, kteří pobývali v sovětském zajetí, vytvořili roku 1942 značnou
část 1. čs. armádního sboru v SSSR. Někteří z nich dokonce odešli bojovat i do čs. jednotek v západní Evropě. Situace volyňských Čechů, žijících ve vesnicích pod německou okupační správou, se mnoho nezměnila. Represálie Sovětů byly nahrazeny násilím ze strany ukrajinských nacionalistů, a terorem nacistů.
Do čs. vojska se přihlásilo kolem 12 tisíc volyňských Čechů vč. šesti stovek žen. Díky tomu se z brigády stal První československý
armádní sbor, který prošel bojovou cestu až do Prahy. Po osvobození Československa zůstali volyňští Češi, kteří byli příslušníky čs.
armády, dislokováni v Žatci. Po válce se otevřely dveře reemigraci volyňských Čechů do Československa. První transport byl v Žatci
uvítán počátkem roku 1947, přičemž do Československa začali přijíždět nejen ti, kteří žili v SSSR, ale i ti, kteří se vraceli z nucených
prací na bývalém území Třetí říše.
Celkem se jednalo o zhruba 40 tisíc osob. Většina z nich byla usídlena na území, které byli nuceni opustit sudetští Němci. V této
době se i do Koclířova přistěhovalo několik rodin Volyňských Čechu, za všechny bych jmenoval Břeňovi, Krejbychovi, Drozdíkovi,
Pražákovi, Zajícovi, Němečkovi, Holcovi, Koutečtí, Říhovi a další. Za pomoc při výčtu těchto jmen bych chtěl poděkovat panu Josefu
Břeňovi. Rád vzpomínám na pana Krejbycha s manželkou, byl to svérázný, sečtělý a čestný člověk, jeden z těch kteří prošli dlouhou
cestu s Prvním československým armádním sborem přes Duklu. Vyprávěl o válce a o životě, který prožil, stejně jako mnoho dalších
volyňských Čechů, kteří podávali informace o skutečném životě v Sovětském svazu a varovali před zakládáním kolchozů. To vedlo k
tomu, že po nástupu komunismu v Československu roku 1948 byli tito lidé pronásledováni. Někteří volyňští Češi zůstali v Sovětském
svazu i po skončení druhé světové války. Za sovětské éry byla komunita volyňských Čechů, ale nejen nich, nejvíce postižena havárií
atomové elektrárny v Černobylu roku 1986.
V 80. letech minulého století žilo na Ukrajině ještě deset tisíc Čechů. Na počátku 90. let pozvalo vedení Československé republiky
potomky našich krajanů k návratu do Čech a na Moravu, čehož roku 1993 využilo téměř 2 000 osob, další lidé přišli do Česka v pozdějších letech.
Po celá desetiletí si komunita volyňských Čechů dokázala uchránit svůj jazyk, lásku ke své České vlasti a víru v boha, jejich víra
musela projít řadou dějinných a společenských zvratů, stejně jako jejich životy. Národní i náboženské zkušeností, sjednotily české
kolonisty na Volyni. Tato jednota později vedla k vytvoření samostatné České pravoslavné církve v předválečném Československu.
Po hromadné reemigraci několika desítek tisíc volyňských pravoslavných Čechů do vlasti r. 1947 získala Pravoslavná církev v Československu samostatnost. Pravoslavní bratři a sestry z Volyně založili v Čechách a na Moravě nové, vlastní církevní obce, ke kterým se
připojili i věřící rodiny z druhé vlny reemigrace r. 1991, z nichž se opět většina hlásí k cyrilometodějské pravoslavné víře.
Chtěl bych všem našim volyňským spoluobčanům poděkovat za všechno, co doposud pro rozvoj naší obce vykonali a v budoucnu ještě určitě vykonají.
Bohumil Kysílko
starosta obce
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60 let Českého hasičstva v Koclířově
1947 – 2007
29.9.2007 v naší obci proběhla oslava 60. výročí založení Českého hasičského sboru v Koclířově. Společně jsme zavzpomínali na začátky po válce až do dnešních dnů. Něco málo z historie i ze současnosti.
1947 – HISTORIE
Po konci války a odsunu Němců ze Sudet se do prázdných domů Koclířova začali stěhovat noví obyvatelé. Ti si brzy uvědomili, potřebu ochrany svých majetků
před požáry. Proto byl 20.4.1947 na první valné hromadě založen hasičský sbor o
35 členech. Dobrovolní hasiči se aktivně zapojili do dění v obci pořádáním kulturních a společenských akcí, jako dožínkové zábavy, plesy, zájezdy apod., podíleli
se na obnově vesnice, zajišťovali hasičské hlídky při žních, protipožární kontroly objektů, komínů, absolvovali odbornou přípravu a protipožární cvičení. K jejich činnosti jim chybělo základní vybavení, ve
sboru nebyla hasičská stříkačka ani nezbytná výzbroj a výstroj. Postupně, za spolupráce vedení obce,
se podařilo vybavit sbor potřebnou technikou. Sborem prošlo mnoho schopných lidí ve funkcích starostů, velitelů, samaritánů, strojníků atd. Za uplynulá desetiletí byli hasiči vždy chloubou Koclířova.
2007- SOUČASNOST
V současnosti mají koclířovští hasiči 54 členů. Aktivně se podílejí na dění v obci, stejně jako v minulosti pořádají spoustu akcí – zábavy, plesy, akce pro děti, výlety, soutěže, reprezentují obec v požárním
sportu, věnují se odborné přípravě. Požární hlídky provádí preventivní dohled při veřejných akcích v
obci. Požární ochranu zajišťuje jednotka požární ochrany obce. V posledních letech se dobře daří rozšiřovat členskou základnu, hlavně dorost a mládež. Obec rovněž ochotně zajišťuje technické vybavení, údržbu výstroje, výzbroje, a podílí se na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Po dlouhých letech se podařilo do obce opět získat hasičské výjezdové vozidlo. Hasiči Koclířov jsou připraveni poskytnout svou odbornou pomoc všem, kteří ji budou potřebovat. Naším přáním je, aby krizových situací a zásahů bylo co nejméně.
V sobotu 29.9. si návštěvníci oslav měli možnost prohlédnout nově zrekonstruovanou zbrojnici, její vybavení, nové vozidlo, výzbroj, výstroj a veškerou dostupnou fotodokumentaci, která pomohla vytvořit představu o práci stovek obětavých lidí. Šest desetiletí se ve spolupráci s obcí podílí na veřejném životě, údržbě majetku, pomoci občanům a ostatních potřebách. Tisíce hodin, které
odpracovali, posunulo obec do dnešní podoby.
Bohatý program nabízel prohlídku historických stříkaček, techniku HZS ze Svitav, vyprošťování osob z havarovaného vozidla, požární útoky, hašení, výsuvný žebřík apod. Velkou atrakcí byly obrněné transportéry z Ludvíkova. Pan farář nám vysvětil hasičárnu a
zajistil pěkné počasí, děkujeme. Po celý den bylo zajištěno občerstvení a různé pochutiny. Dobroty od Irenky i štrůdl od děvčat ze
školky mají jedničku.
Realizace oslavy byla náročná, dnes jsme však rádi, neboť to byla mimořádná příležitost vzpomenout si a poděkovat těm, kteří
tady začínali. Budou nám ostatním vždy dobrým příkladem. Několik málo jmen: p. Vodehnal, Trpák, Beneš, Havlíček, Brabec, Navrátil, Ille, Trčka, Zajíc, Sýkora, Strnad, Kabrhel, Malina, Knápek, Poláček a další. Poděkování patří sponzorům: p. Bačovský, LČR, p. Bukovský „ U tety“, Fatima-Královi, Autobazar Zavadilka p. Oulehla, p. Čermák-Toptools, p. Vodička-Qanto, p. Kyncl-Klepocol, obec Koclířov,
hasiči Koclířov. Za dobrou spolupráci a finanční podporu SDH děkuje obecnímu úřadu.
Závěrem chceme poděkovat všem hasičům a jejich příznivcům, kteří se příprav na oslavu zúčastnili. Všem občanům děkujeme za
přízeň a těšíme se na další spolupráci.
SDH Koclířov
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OKRESNÍ VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY 2007
V KOCLÍŘOVĚ
Rok 2007 je pro Český zahrádkářský svaz jubilejní, neboť právě v tuto dobu (29. 9.)
jsme vzpomínali 50.letého výročí založení svazu.
Naše ZO ČZS v letošním roce slaví 10. leté výročí vzniku. Při této příležitosti jsme v loňském roce požádali Územní radu ČZS ve Svitavách, že bychom zajistili konání Okresní
výstavy ovoce a zeleniny v Koclířově. ÚR ČZS ve Svitavách náš požadavek na plenárním
zasedání 1. dubna 2007 odsouhlasila. Současně nás požádala, aby se výstava konala
5. – 7. 10. 2007. Důvodem bylo konání „Flora Olomouc – Hortikomplex“ Výstaviště Flora
Olomouc. Jednalo se o „Celostátní výstavu ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků“.
Naši výstavu zajistila ZO ČZS Koclířov a Územní sdružení ČZS ve Svitavách pod patronací Obce Koclířov a ve spolupráci s místními myslivci a včelaři.
Výstava byla propagačně zajištěna takto:
oznámení v časopise Zahrádkář
„
v měsíčníku Městského úřadu Svitavy „Naše město“
„
v deníku „Noviny Svitavska“
„
v Českém rozhlasu Pardubice
„
v místním vysílání televize Svitavy
„
v místních rozhlasech, kde jsou ZO ČZS
„
ve zpravodajích, které vydávají obce, kde jsou ZO ČZS
vylepení plakátů ve Svitavách, Mor. Třebové, Jevíčku, Poličce, Litomyšli, dále
v sousedních obcích a v obcích, kde jsou ZO ČZS
Doprovodnou akcí byl včelařský koutek, ukázka loveckých trofejí místních myslivců,
přednáška prof. ing. Vojtěcha Řezníčka CsC. a keramická výstava s možností vyrobit si
keramický předmět (hlavně děti) členky naší organizace paní Adély Vostřelové.
Výstavu navštívilo 884 občanů: pátek 128, sobota 553, neděle 203.
Bylo vystaveno 615 vzorků, z toho:
505 jablek
22 jablek novošlechtění
45 hrušek
8 jablkohrušek NASHI
14 kdoulí
1 kdoulovec
20 hrozno.
Dále bylo vystaveno několik desítek druhů zeleniny a brambor.
Z 25 obcí a organizací vystavovalo 274 pěstitelů.
Závěrem bych chtěl poděkovat:
starostovi obce p. B. Kysílkovi za aktivní spolupráci, finanční podporu a zajištění cen do tomboly
P. Mgr. P. Dokládalovi děkanovi, který nám velmi ochotně zanechal sál Kulturního domu, i když ve dnech konání výstavy měl sál zajištěn pro celostátní mariánskou
konferenci a formační seminář
všem dárcům a sponzorům, kteří přispěli cenami do tomboly
p. P. Konopáčovi za včelařský koutek, který měl u všech návštěvníků velký
ohlas
místním myslivcům za vystavené lovecké trofeje
p. A. Vostřelové za vystavenou keramiku a ukázky výroby keramiky
Nakonec chci poděkovat všem členům ZO, kteří se podíleli na přípravě a realizaci výstavy. Až na malou výjimku se všichni do přípravy zapojili.
Věřím, že i příští výstavy budou zdárné a ještě lepší. Hodnocení výstavy by měl provést
někdo, kdo je nestranný. Skutečnost je taková, že tato výstava měla největší návštěvnost ze všech deseti výstav, které jsme v Koclířově uskutečnili.
František Blaha, předseda ZO ČZS Koclířov
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