KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ
Zaujala Vás fotografická procházka
zmizelých okamžiků naší obce,
nebo jste tuto nestihli navštívit?
Starosta obce, p. Jaromír Lenoch Vás zve
na fotografickou procházku zaniklým
Koclířovem II., tentokrát po největších
usedlostech, z vlastní sbírky fotografií.
Kam? Do obecní knihovny.
Kdy? Ve čtvrtek 16.09.2010 v 18:00 hod.
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v ovládání ovcí pomocí psa
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Upozorňujeme občany, že dnem,
31. 8. 2010 skončila splatnost poplatku
za komunální odpad.
Ti, kteří tak neučinili, mají poslední možnost
uhradit poplatek ještě do konce měsíce září
bez navýšení. Počínaje měsícem října bude
poplatek navýšen až trojnásobně.

Ve dnech 18.-19. září 2010 se bude v naší obci
konat již tradičně Mistrovství republiky pracovních
ovčáckých psů.
Tuto akci pořádá Klub pracovních ovčáckých psů
jehož jsme členy.
S přípravou areálu a organizací občerstvení nám
pomáhají koclířovští hasiči, letos poprvé nám se
zajištěním akce budou pomáhat i studenti SZeŠ
Lanškroun.
Proběhnou soutěže započítávané do kvalifikace na
Mistrovství Evropy 2011, kde uvidíte současnou elitu
ovčáckých psů v naší republice, ale také soutěž
lehčího typu pro mladé psy či začínající psovody.
Vlastní Mistrovství republiky proběhne v tzv.
farmářském stylu, který je i pro diváky atraktivnější.
Trať může obsahovat různé netradiční překážky
a závod tak prověřuje všestrannost a praktickou
využitelnost našich psů při běžné práci na farmě.
Velká část členů našeho klubu totiž se svými psy
nejen soutěží, ale především je používá jako
nenahraditelné pomocníky na farmách při práci
s ovcemi, kozami nebo hovězím dobytkem.
Pro účastníky i pro diváky bude zajištěno bohaté
občerstvení.
Všechny srdečně zveme.

Jitka a Jan Látalovi

Jana Látalová

Výbor ZO ČZS v Koclířově oznamuje občanům Koclířova, že ve dnech 2. a 3. října 2010
uspořádá v Kulturním domě v Koclířově ve spolupráci s Obcí Koclířov
a územním sdružením Svitavy

OKRESNÍ VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY.
Jako každý rok i letos prosíme všechny občany, kteří jsou ochotni a mají co
vystavit, a to jak ovoce, tak zeleninu, aby poskytli vzorky na výstavu. Víme, že
letošní rok není příznivý na úrodu. O to víc Vás žádáme o spolupráci, abychom
mohli výstavu uskutečnit a měli co vystavovat. Bližší informace budou poskytnuty
během měsíce září, a to formou plakátů a místním rozhlasem.
Věříme, že nás podpoříte a děkujeme za pochopení.
Výbor ZO ČZS Koclířov

Chtěla bych vás pozvat na již
6. k r a j s k o u v ý s t a v u o v c í a k o z
která se koná v Pardubicích ve dnech 3. - 5. září
2010 v rámci 12 ročníku mezinárodní výstavy „Koně
v akci“, největšího setkání koní a lidí v domovském
areálu Velké pardubické.
Letošní ročník má motto „ Království tradic“
a návštěvníky opět čeká velmi pestrý program.
V rámci krajské výstavy ovcí a koz se bude v sobotu
4.září konat také Nákupní trh plemenných beranů.
V hlavním programu se již poněkolikáté zúčastníme
ukázkou pasení ovcí pomocí psa a tentokrát i koně,
které předvádí Jana Látalová.
Jitka Látalová, členka rady Pardubického krajského
sdružení SCHOK v ČR
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Nezaměstnanost
k 31. 7. 2010

Společenská kronika – září 2010
V měsíci září se dožívají svých životních jubileí tito naši
spoluobčané:
Jindřiška Musilová, Koclířov 122
Lenka Šabová, Koclířov 230
František Přikryl, Koclířov 133
Václav Petraš, Koclířov 212
Jana Augustová, Koclířov 205
Alena Petrašová, Koclířov 212
Erna Bělohlávková, Koclířov 220
Milan Hoždora, Koclířov 239
Božena Látalová, Koclířov 122
Blahopřejeme!
Dne 15.07.2010 se manželům Kateřině
a Pavlovi Kohoutovým narodil syn Jan.
Rodičům blahopřejeme k narození syna a přejeme dlouhý, spokojený a šťastný život.
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Koclířov
Kamenná Horka
Dětřichov
Opatov
Opatovec
Svitavy

53 nezam.
25 nezam.
24 nezam.
87 nezam.
36 nezam.
1.045 nezam.

tj. 15,14 %
tj. 18,38 %
tj. 16,33 %
tj. 15,76 %
tj. 11,73 %
tj. 11,41 %

Svitavsko
M. Třebovsko
Jevíčsko
Poličsko
Litomyšlsko
Okres celkem

2.062
1.453
474
687
1.103
5.779

tj. 12,88 %
tj. 13,73 %
tj. 14,64 %
tj. 7,26 %
tj. 8,46 %
tj. 10,59 %

nezam.
nezam.
nezam.
nezam.
nezam.
nezam.

V ÚTERÝ 7. 9. 2010 se uskuteční
SETKÁNÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
Kde? VIDEOKAVÁRNA VE FATIMSKÉM
KLÁŠTEŘE
Kdy? OD 15:30 HOD.
Pokud si chcete zpestřit všední
odpoledne, přijďte s námi kreslit,
tvořit, zpívat, tančit nebo si jen
popovídat u kávy.
Těší se na vás
Gabriela Veselá s dcerou Klárkou.

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov
AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V NOUZI
MOST NADĚJE
Azyláček navštívil brněnskou ZOO
Společně s dětmi a maminkami z Azylového domu ve Svitavách se vypravil i náš Azyláček 17. srpna do brněnské ZOO. Děti se již od samého
rána na výlet těšily. Maminky připravily bohaté svačinky a za doprovodu pracovnice v soc. službách jsme se vydali na cestu do Brna.
Po příjezdu do ZOO jsme všichni postupně začali procházet jednotlivé expozice. Některé maminky využily malé vláčky, které je i s dětmi
pomaloučku povozily po celém areálu ZOO. Děti nejvíce obdivovaly lachtany, vlky, lamy, opičky, australské želvy a lední medvědy. Některá zvířátka
ve výbězích byla nadšena, že se něco děje a běžela nás pozdravit z blízka. Také indiánské chýše, kterých bylo v ZOO několik, si děti s maminkami
pečlivě prohlédly.
V Dětské zoo se děti dostatečně vydováděly na houpacích konících, houpačkách, na kreslících tabulích si mohly vyzkoušet namalovat své
oblíbené zvířátko.
Pro děti byla návštěva zoologické zahrady opravdovým prázdninovým dárkem.
Výlet se uskutečnil v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby.

Koclírovský zpravodaj
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Nejlepší knihovna v kraji
Ve středu 25.8.2010 proběhlo předání diplomu nejlepší knihovně
Pardubického kraje. Protože touto knihovnou v rámci soutěže Vesnice
roku, se stala právě naše knihovna, jel si cenu převzít starosta,
místostarosta a především knihovnice paní Gabriela Sodomková do
obce Střemošice. Tato obec je letošním vítězem soutěže za Pardubický
kraj, a proto hostila všechny oceněné v soutěži. Bohatý program,
v němž předvedli místní, jak a čím se v obci baví a proč vlastně byla
tato obec vyzdvižena na vrchol žebříčku za pospolitost a společný
příjemný život v obci, zabral celé dopoledne. Převzetí ceny pak
společně s ostatními proběhlo v odpoledních hodinách. Pardubický kraj
dotuje ocenění pro naši knihovnu částkou 25.000,-, která je dotací pro
naší knihovnu a její provoz. Po tomto úspěchu postupujeme do
celostátního kola, v němž bude veliká snaha a péče naší paní knihovnice, doufejme, také oceněna.
starosta
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S cestou už se začalo …
V pondělí 23.8. jsme zahájili obnovu cesty na Vysoké Pole
údolím za střediskem u váhy. Cesta začíná u křížku při silničce na
Dětřichov a vede podél lesa až do ústí mezi lesy. Pak cesta
pokračuje lesem až k cestě na hranici katastru Koclířova
a Dětřichova. Celá cesta je zarostlá nálety, které úspěšně likviduje
pan Pavel Jež za vydatné pomoci paní Marie Dršťkové, Evy
Konečné, Věry Chodilové a Jana Poláčkové. Pomocnou ruku
přiložil i pan Jiří Hárych a samozřejmě i pan Libor Maňák. Na
začátku cesty bude nutné pro nájezd z asfaltové cesty provést
násyp a tím celou cestu propojit s okolím. Po celé ploše cesty bude
nutné odstranit vyčnívající pařízky a celou ji pak zplanýrovat. Tato
akce by měla být dokončena do října a cesta bude určena
především pro pěší, výjimečně pro vozidla. Pochopitelně, že
celkové završení akce, se zeleným oddělujícím pásem na straně
k louce i oddělení pozemkové v rámci katastrální situace proběhne
až v roce následujícím podle skutečného stavu. Všichni, kteří chtějí
pomoci s obnovou této cesty podél údolí budou srdečně vítáni,
práce je tu opravdu dost!
Jaromír Lenoch

Společná zařízení
Termín z nadpisu je základní věc, která se týká Komplexních
pozemkových úprav, o nichž je psáno více na jiném místě. Společná
zařízení jsou obecně prospěšná díla na katastru obce. Pod tímto
termínem se skrývají úpravy v podobě kompletní cestní sítě včetně
příslušenství, rybníčků, poldrů, odpočivadel, eroze území a podobně.
Všechny tyto věci musí být v souladu s územním plánem a územním
systémem ekologické stability. Plánem společných zařízení se bude
zabývat sbor zástupců majitelů pozemků a následně zastupitelstvo, než
bude předložen orgánům státní správy. Už v tuto chvíli jsou některé věci
jasné. Třeba cestní síť, některé poldry v údolích obce i většina prvků
ekologické stability území.
V rámci těchto úprav bude možné za státní peníze zajistit i zpevnění
obnovovaných či zřizovaných komunikací. V našem případě by se to
jistě týkalo obnovy části zrušené cesty na Hřebeč, případně spojka
Koclířova s Kamennou Horkou po tzv. Kostelní cestě o „polních“
komunikacích směrem na Svitavy i Dětřichov nemluvě.
Důležitým prvkem, který by se
měl řešit je rybník pod prameništěm pod Hřebčí. V těchto místech
je silný pramen, který zásoboval
celý starý vodovod z padesátých
let. Jen v těch největších a nejdelších vedrech přestává přebytečná voda proudit z prameniště
ven a zásobuje pouze starý vodovod. V případě, že se nebude voda
ztrácet v nedalekém mokřišti, kde
patrně prosakuje do Hřebečských
dolů, mělo by se dařit vystavět
v těchto místech rybník a pomocí
jeho retenčních schopností zásobovat Třebovku. Tato stavba by
mohla proběhnout i ve formě polopřírodní, kdy část by sloužila jako
koupaliště.
Jaromír Lenoch

Velká voda
V pondělí 16.8. jsme byli přivoláni k hrozící situaci na Spáleništi, kdy po intenzivním dešti se z polí nad Koclířovem začala nově
opraveným propustkem drát přes pole voda přímo do domu
manželů Tesařových a na hlavní silnici. Tentokrát naštěstí se proud
zastavil těsně před terasou a stočil se potůčkem mezi ploty na
silnici. Tam bohužel nemá kam jinam než po cestě, protože v těchto
místech byly v minulosti zcela zrušeny příkopy po obou stranách
a tak se voda ze silnice dostává zpět mimo komunikaci až po
desítkách metrů. Situaci řešili také manželé Dítětovi, kdy jim právě
voda ze silnice začala neodbytně dobývat zahradu. Naštěstí se
včas prudký déšť uklidnil a tak jsme nemuseli řešit situaci, jako
sousední Svitavy, kde byla z polí nemilosrdně zaplavena část
v okolí kruhového objezdu a blátem byla zatopena benzínová
pumpa i domy směrem na Čtyřicet Lánů.
V této souvislosti i na žádosti okolních obyvatel řešíme
vyčištění dolního rybníčku a také formu možnosti uvolnění stavidla,
aby bylo zabráněno jeho případnému přelití a zaplavení okolí.
Budeme si muset patrně na podobné situace zvykat a být na
ně připravení, neboť troje katastrofální povodně, které v letošním
roce naši republiku postihly nesvědčí o možném zlepšování situace
ale spíše naopak. Rychlé odvádění vody z krajiny, meliorace
a betonové strouhy, které zničily přirozenou retenční schopnost
krajiny, a které náhle přivádějí obrovské množství vody do míst,
kde ji nikdo nečeká, se ukazují jako nejhorší možné zacházení
s krajinou, které se nám může jen vymstít.
Jaromír Lenoch
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Omluva za krádež !
Omluva panu fotografovi Jaroslavu
Horákovi z Hartmanic na Vysočině. V roce
2008 byly pro propagaci otázky v referendu
k větrným elektrárnám v jedné polovině
zpravodaje použity velice pěkné fotografie
Koclířova a nejbližšího okolí. Stalo se tak pod
hlavičkou Obce Koclířov bez jakékoli autorizace. V srpnu letošního roku bylo zjištěno, že
majitelem fotografií je známý fotograf pan
Jaroslav Horák. Sérii fotografií nabídl tehdejšímu představiteli obecního úřadu panu
Bohumilu Kysílkovi k odkoupení. Bohužel se
tak nestalo, fotografie
nebyly jejich autorovi
zaplaceny a přesto byly
zcela bez skrupulí
použity. Tyto de-fakto
ukradené fotografie byly
pak ještě použity týmž
představitelem v soukromém časopise Pohodář a to dokonce pro
fotokoláž s větrnými
elektrárnami a také na internetových stránkách
tohoto občanského sdružení, odkud byly na
upozornění autora okamžitě staženy.
Celou situaci bude nutné patrně vyřešit
koupí těchto fotografií ze strany obce, aby tak
byla kompenzována krádež autorských práv,
která se stala neomaleným používáním cizího
díla obcí Koclířov pro účely propagace
osobních názorů.
Chceme tímto důrazně požádat, aby
navzdory možným vypjatým situacím v následujících volebních kampaních nebyly
používány kradené či jinak autorským právem
dotčené věci, fotografie, články či kresby.
Takové chování je přinejmenším neetické
a velice nízké, protože každá věc dá někomu
práci a má-li být tato práce bez vědomí autora
využívána k obohacení či zviditelnění někoho
jiného, jedná se o trestný čin na základě
autorského zákona.
Starosta
Foto: Jaroslav Horák
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Závěrečná etapa opravy
kabin TJ Koclířov začala
Třetí a poslední etapa opravy dolního hřiště byla
zahájena. Firma Klepocol připevnila ochranné sítě za
branky. V následujících měsících proběhnou terénní
úpravy okolí kabin, bude zbudováno celé oplocení, do
něhož bude zahrnuta i samotná budova kabin. vznikne tu
několik parkovišť a to před i za plotem. V místech, kde je
prostor pro občerstvení, bude provedena zpevněná
plocha pro stolky. Součástí budou i lavičky a zeleň, aby
celý prostor byl důstojným prostorem pro aktivizující se
fotbal a další sportovní aktivity. Záměr a forma byly
probrány společně s aktivní částí sportuchtivé mládeže
a z jejich strany byla přislíbena maximální pomoc při
realizaci i následném provozu a údržbě.

Z fotografické procházky zaniklým Koclířovem I.,
která se uskutečnila v prostorách Obecní knihovny Koclířov dne 19.08.2010 a na které se přítomni dozvěděli, nejen z fotografií, ale i z velice
poutavého vyprávění pana starosty Jaromíra Lenocha, co za dům stávalo v nynějších prolukách, nebo jak vypadaly statky, domy… dříve. Téměř
všichni přítomni odcházeli s otázkou, kdy se uskuteční další „procházka“? A tady je odpověď – ve čtvrtek 16.09.2010 v 18:00 hodin. (viz úvodní
strana)
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Komplexní pozemkové úpravy
Na konci srpna oznámil Pozemkový úřad zahájení Komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Koclířov. Naše snaha, aby po
provedení jednoduchých pozemkových úprav, schválených a zapsaných na začátku tohoto roku, byly urychleně zahájeny i Komplexní
pozemkové úpravy, se podařila. Sehnali jsme dostatek vlastníků
s dostatečným množstvím půdy na našem katastru, pro žádost a tím
bylo vyhlášeno jejich zahájení. Samozřejmě, že skutečné rozběhnutí
prací bude záviset na finančním přídělu ze strany státu na tuto akci.
V tomto ohledu nám víceméně nezbývá než čekat, jak přetahovaní
o miliardy v našem státě dopadne. Máme ale nastartováno a právě
peníze jsou to jediné, co nás dělí od realizace. Způsob, jakým budou
pozemkové úpravy probíhat je odlišný od akce, která tu v posledních
třech letech probíhala. Jednoduché pozemkové úpravy byly pouze
o zpřesnění přídělů. V našem katastru figuruje několik druhů vlastnictví
a také způsobů jejich vyjádření. Původní katastrální mapy, vycházející
z původního stabilního katastru z roku 1843, přestaly po roce 1945
v extravilánu (mimo zastavěné území) platit. Stalo se tak navíc dvojím
způsobem. Byly z počátku nahrazeny přídělovými mapami, což byl
zákres tužkou do původní mapy a ten byl prováděn tehdejším
komisařem na MNV. Ke každé usedlosti či domu byly „přiděleny“ nějaké
hektary za domem pouhým zákresem tužkou. Pozemek dostal své
nové číslo a byl zaknihován k dané usedlosti. Později byly pozemky
opět překresleny, a po rozorání mezí sceleny v tzv. bloky, na nichž
hospodařil Státní statek. Pozemky dostaly opět jiná čísla a tak vznikly
nové katastrální mapy. Po sametové revoluci ovšem přišly restituce
a s nimi opět onen krátkodobý mezičlánek v podobě přídělových map.
Nezřídka se ale stávalo, že vlastnictví k nějakému kusu půdy bylo dvojí.
Jednak podle původní mapy před rokem 1945, tzv. pozemkového
katastru, a pak podle mapy z mezidobí dle přídělu. Tento stav, kdy byl
v mapě často zakreslen pětihektarový pozemek v podobě desetihektarového, či naopak, byl jednoduchými pozemkovými úpravami vyjasněn.
Dnes při pohledu na novou mapu je zcela zřejmé, komu a který
pozemek náleží.
Komplexní pozemkové úpravy by pak měly zajistit tu důležitější
část. Do zpřesněného chaosu vnést řád. Tedy aby cesty byly zakresleny tam, kde jsou, aby patřily obci, případně aby vznikly tam, kde by být
měly. Aby byla obnovena retenční schopnost krajiny a vznikly remízky
i rybníčky. Bude docházet po vzájemné dohodě ke směnám pozemků
a to jak mezi jednotlivými vlastníky, tak mezi obcí a také Pozemkovým
fondem. Celý katastr by měl těmito úpravami získat řád a podobu, aby
nedocházelo k nesmyslným vlastnictvím uvnitř bloku pozemků někoho
jiného a všechny pozemku budou přístupné po veřejných cestách. Tato
nutnost, která v mnoha obcích vyřešila letité spory bude i u nás
přelomovou záležitostí ve využívání a obhospodařování krajiny.
Další snahou bude přesvědčit Katastrální úřad, aby podobnou věc,
tedy digitalizaci, provedl také v zastavěné části obce, kde je doposud
množství „neviditelných“ pozemků, o nichž mnohdy ani majitelé nevědí,
a které se často nacházejí v nejneočekávanějších místech, jako je střed
komunikací a podobně.
starosta
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Úpravy ve středu obce
Neuspořádaný a rozbitý střed obce, který kdysi tvořila téměř
městská ulice dostává několik prvotních čistících zásahů. Za
restaurací Fatima byly odstraněny nálety ve svahu, které tvořily
tmavé zákoutí, neupravený a ošklivý zanedbaný pás „zeleně“.
Prořezávka a úklid nepořádku je jen prvním krokem. Větve byly
zlikvidovány za pomocí štěpkovače zapůjčeného z obce Dětřichov.
Je úmyslem mezi stromy rozvinout cestičku s několika lavičkami
a vytvořit tu takový protipól příjemné intimní cesty pod Memoriálem
Fatimy na protějším svahu. Součástí bude také keřová clona, která
by měla naopak tomuto prostoru dodat intimitu, kterou budou tvořit
listnaté keře v pozadí, oddělující louku k pasení od odpočinkového
prostoru a také ve spodní části odclonit částečně od parkoviště.
V tuto chvíli je hotový ten nejdůležitější základ, kterým jsou vzrostlé
stromy.
Další částí, která byla očištěna od plevelných náletů byla hrana
potoka v prostoru zastávky. I tato část dostane své keřové patro,
které bude doplňovat a zdobit reprezentativní část obce. Také zde se
najde místo pro lavičky a odpadkové koše. Během září zde bude
umístěna plakátovací plocha, která zde výrazně schází.
Prostoru, který nově přibude středu obce v nejbližších dnech,
bude vévodit památná lípa vedle školy. Ta bude vyjmuta z oplocené
školní zahrady a stane se součástí veřejného prostoru. Kolem ní
bude umístěna lavička a celý prostor vysypán štěrkem. Kolem
nového školního plotu bude vysazen a pravidelně zastřihován živý
plot.
Další úpravou prochází svah za Kulturním domem, kde budou
vysazeny polézavé keře a na vrcholu svahu pak živý plot z tavolníku. Dokončena bude také zeď venkovního sezení, kam byly
umístěny na jaře nové lavice od pana Františka Luláka.
Ještě na podzim by měl být upraven předprostor kolem křížku,
který bude v nejbližších dnech rozebrán a odvezen k restaurování.
Kolem křížku, který je nutné umístit o 30 cm výš, protože jeho
současný sokl byl zasypán pod komunikací, vznikne pravděpodobně
jednoduché zábradlí, které jej bude chránit před frekventovanou
dopravou v těchto místech.
Z důvodu divokého parkování před bytovým domem č.p. 128
a prodejnou Qanto je žádoucí se zamyslet nad regulací parkování
a omezení pouze pro majitele bytů. Ostatně i toto parkování si do
budoucna vyžádá řešení, nejlépe v podobě uzamykatelného dvora
za hasičskou zbrojnicí s krytým či garážovým stáním, aby tak vozidla
byla v bezpečí, ale nepřekážela při průjezdu v tomto úzkém místě.
Společně s vlastníkem, Pozemkovým fondem, je naplánováno
provedení úprav zeleně za hřištěm Sluníčko vedle Azylového domu,
kde vysoké stromy a nálety brání v průniku světla na zadní cestu.
I tato úprava má proběhnou po dohodě s vlastníkem v letošním
roce.
Jaromír Lenoch

Opravy obecních budov
Největší a nejpotřebnější údržbou
prochází bytový dům č.p.128 proti škole. Za
pomoci pracovníků Veřejné služby je
vynášena suť ze sklepa, který je po strop
zasypaný a plný vody, která pochopitelně
bez odčerpávání vzlíná do stěn.
Na tomto domě bude před zimou, na
základě rozhodnutí zastupitelstva provedena nová krytina, která zabrání každoročnímu opakování nepříjemných situací ze zatékáním téměř ve všech bytech a při větších nárazových
deštích, o něž není nouze, se situace opakuje i během roku.
Drobnější opravy popraskaných šablon a utržených, či zohýbaných okapů, jsme se rozhodli řešit svépomocně, neboť slíbený klempíř,
který byl dostatečně levný, se nedostavil ani po několika urgencích. Jsou tak opravovány okapy na Azylovém domě, Qantu, poště či
Kulturním domě. Další opravy budou s vlhkostí zdí a to jak vně tak i uvnitř budov.

strana 6

Koclírovský zpravodaj

srpen 2010

FARNÍ OKÉNKO

Během letních měsíců jsme připravovali program pro děti,
rodiny, osamělé a mnohá společenství. Lidé z různých koutů
ČR i ze zahraničí tak mohli prožít chvíle odpočinku v naší
obci. V měsíci červenci se ve středisku konalo velké setkání
mladých s ugandským knězem P. Anthony Vadakkemury
a na konci prázdnin nás čeká evangelizační setkání
s indickým misionářem P. Jamesem Manjackalem, v jehož
závěru bude příležitost k setkání pro širokou veřejnost.
Na počátku srpna proběhlo již druhé putování milostného
obrázku patronky farnosti svaté Filomény v rodinách. Každý
den tak přítomnost obrázku sdílela různé životní osudy,
bolesti, starosti, ale i radosti a vděčnost těch, které navštívil.
Těší nás, že smíme navázat na tradici našich předků
a obnovovat úctu k patronce naší farnosti svaté Filomény.
Vždyť tolik lidí bylo zázračně vyslyšeno v uzdraveních či
jiných zázracích právě na její přímluvu. Úcta k ní je velmi
rozšířená na celém světě.
Program bohoslužeb:
Pondělí - Sobota - mše svaté ve středisku ČM Fatimy v 8.00
nebo v 18.00 hod.
Neděle - pravidelné bohoslužby v 9.00 hod., po skončení malý
prográmek pro děti a farní kavárnička (10-11.30 hod.)
Každou středu - celodenní adorace, k níž zveme i farníky.

Ke svaté Filoméně do Koclířova putují i lidé ze vzdálenějších míst naší vlasti.
Rodiče děkují za narození jejich syna Lukáše a prosí o další Boží ochranu

Neděle 29.8.2010

10-15.30 hod.
Evangelizační
program s indickým misionářem
– P. J a m e s e m
Manjackalem
přístupný pro veřejnost
Sobota 4.9.2010 - celodenní program 1. mariánské soboty
s požehnáním všem školákům a studentům. Modlitby za
uzdravení - 10.00 hod., 10.30 hod. mše svatá na úmysly poutníků, odpolední program 14-16.00 hod, 15.00 hod. samostatný program pro děti, 17.00 hod. hlavní poutní mše svatá
12.9. od 18.00 hod. fatimská vigilie, 13.9. v 9.00 hod. mše sv.,
modlitby za nemocné - fatimský den
Je možné se ještě připojit k poutní cestě do Medžugorje
(Bosna-Hercegovina) - 13.-19.9.2010
V měsíci září bude také pokračovat příprava ke svátosti
biřmování pro mládež a dospělé.
Rodiče mohou opět své děti přihlásit do hodin náboženství,
které bude probíhat během školního roku.

Při poutní bohoslužbě - hlavní poutní den farnosti Koclířov - 8.8.2010

Ve dnech 24. - 28. 9. proběhne ve středisku Českomoravské Fatimy 1. Regionální evropský kongres
Světového apoštolátu Fatimy.
Připomínáme všem dětem (i mládeži) termín uzávěrky
prázdninové soutěže "Bůh nemá nikdy dovču :-)", aneb moje
letošní prázdniny. Své výrobky - obrázky či jiné zajímavé
nápady můžete přinášet na bohoslužbu v neděli 5.9.2010.
Během celého týdne bude probíhat hlasování o nejpěknější
výrobek. Na vítěze čeká hezká odměna.
Přejeme všem pěkné zakončení letních dnů.
Hanka, Římskokatolická farnost a Českomoravská Fatima

Po skončení procesí s patronkou naší obce svatou Filoménou poutníci společně poděkovali
za tento krásný poutní den
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