KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ
6. zasedání
zastupitelstva
proběhne 13.10.2010
v 17:00 v klubovně KD

FARNÍ PĚVECKÝ
SBOR-SCHOLA
Zveme všechny, kteří si rádi zazpívají,
k našemu prvnímu setkání i nácviku písniček
nejen pro nedělní bohoslužby, ale také pro
slavnosti liturgického roku. Jako první nás
čekají vánoce v naší farnosti a slavná půlnoční
- už ťuká na dveře. Tak neváhejme a do
zpívání se dejme, nejen pro radost naši, ale
zvláště druhých.
Pro všechny zájemce se uskuteční první
zkouška ve středu 29. září 2010 v 15.30
v kostele Českomoravské Fatimy. Hudební
nástroje, které používáte, s sebou. Věk
nerozhoduje. Pokud nestihnete první zkoušku, stačí kdykoliv přijít se domluvit po skončení
nedělní bohoslužby. Počet zpěváků či hráčů
bez omezení :-)
Těšíme se na Vás. Martin, Gabka, Janča,
Hanka, Lucka, Helča

Gratulujeme
výhercům výtvarné prázdninové soutěže
"Bůh nemá nikdy dovču", jejichž výtvory byly
vyhodnoceny na začátku školního roku. Na
1. místě se umístil Ondřej Kössler z Dětřichova
a na 2.-3. místě Štěpánka a Renatka
Dobešovy z Koclířova. Cenu si ale zasloužily
i ostatní soutěžící, kteří namalovali krásné
obrázky z prázdnin.
Těšíme se už nyní na naši adventněvánoční soutěž.
Za ŘkFarnost Koclířov Hanka :-)

Spolupráce obce s panem
Liborem Maňákem
je podepsána
Na zasedání zastupitelstva 15.října byla
uzavřena schválením smluv a dohod
spolupráce s podnikatelem panem Liborem
Maňákem na výměně některých pozemků,
budov a celkovém budoucím fungování
vzájemných vztahů. Jak jste byli informování
v minulých číslech Zpravodaje, byla tím
zahájena přelomová spolupráce a budou tak
vyřešeny mnohé vleklé záležitosti ve
vzájemných vztazích.

Volby do zastupitelstva obce
konané ve dnech
15. a 16. října 2010
dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 491/2001Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
se uskuteční
v pátek 15.října od 14:00 do 22:00 hod.
a v sobotu 16.října od 08:00 do 14:00 hod.
v jídelně MŠ a ZŠ v budově MŠ a Obecního
úřadu v Koclířově, Koclířov 123, 1. podlaží.
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Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky

Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov
(v rámci „Týdne sociálních služeb“)

Vás co nejsrdečněji zve na
Den otevřených dveří Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi v Koclířově,
který se uskuteční v úterý 5. 10. 2010 od 9:00 do 17:00 hodin.
Jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu.
MOTTO: „Nejsmutnější je svět, v němž vyrůstají smutné děti“

Vážení přátelé, přijďte navštívit
v sobotu 2. 10. 2010 od 9:00 hod. do 18:00 hod.
a
v neděli 3. 10. 2010 od 9:00 hod. do 17:00 hod.

kterou pořádá ZO ČZS Koclířov ve spolupráci
s Obcí Koclířov a ÚS ČZS Svitavy
v sále Kulturního domu v Koclířově.
V 1. poschodí se uskuteční výstava prací dětí z keramického kroužku
a prodejní výstava keramiky a obrazů Ateliéru u Zeleného plotu Koclířov.
Příjem vystavovaných vzorků proběhne 29. a 30. 9. 2010, vždy od 8:00
do 18:00 hodin.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
Zároveň zveme v sobotu v 10:00 hod. do klubovny KD na besedu s přednáškou pana profesora Řezníčka
spojenou s degustací jablek. Dále prosíme, kdo může poskytnout výpěstky zeleniny, ovoce a květin, aby tak
učinil ve čtvrtek i v pátek od 14:00 do 17:00 hodin. Budeme Vám moc vděční.
Výbor ZO ČZS

Během měsíce října bude zahájena výstavba fotovoltaické elektrárny na Spáleništi firmy
SEKO Koclířov s.r.o. Podrobnou informaci k výstavbě dostali zastupitelé na zasedání zastupitelstva. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele a v tuto chvíli řešíme poslední věc a to je
refinancování celého projektu.
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Nezaměstnanost
k 31. 8. 2010

Společenská kronika – říjen 2010
V měsíci říjnu se dožívají svých životních jubileí tito
naši spoluobčané:
Štěpán Poláček, Koclířov 203
Božena Brhelová, Koclířov 21
Jitka Leksová, Koclířov 25
Marie Votřelová, Koclířov 146
Pavel Krenar, Koclířov 230
Božena Bělohlávková, Koclířov 39
Josef Leskovjan, Koclířov 31
Božena Martinů, Koclířov 121
Josef Moravec, Koclířov 44
Blahopřejeme!
Dne 03. 08. 2010 se manželům Karlovi a Daně
Motejzíkovým narodil syn Karel,
dne 15. 09. 2010 se manželům Josefovi
a Martině Vymazalovým narodil syn Michal a
dne 15. 09. 2010 se manželům Martinovi a Veronice
Paclíkovým narodila dcera Simona
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka a přejeme, aby nový
človíček přinesl do Vaší rodiny hodně lásky, radosti a něhy.

Vzpomínka
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička na hřbitov
zůstala jen.
Dne 11.10.2010 to bude 5. výročí, co nás navždy opustil pan Václav Břeň.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Stále vzpomínají družka a syn s rodinou

Zahájení nového školního roku 2010 / 2011
Školáci již sedí v lavicích a mají před sebou nové povinnosti. 1. září 2010
uvítala naše základní škola 5 prvňáčků (M. Drápelu, L. Peštovou, V. Petrášovou
K. Sodomkovou a V. Slavíkovou) a dalších 11 školáků, kteří jsou rozděleni do
dvou tříd. Třídními učitelkami jsou v I. třídě Jaroslava Telcová, která vyučuje
1. a 3. ročník, ve II. třídě Mgr. Hana Honzírková vyučuje žáky 2. a 5. ročníku.
Vychovatelkou a učitelkou angličtiny je Lucie Hnátová, která se vrátila po
rodičovské dovolené.
Na každoročním setkání žáků, rodičů a učitelů v tělocvičně byl přítomen také
pan starosta Jaromír Lenoch. Představil veřejnosti projekt nové tělocvičny,
pohovořil o nutné rekonstrukci školy a popřál všem přítomným hodně úspěchů
v nadcházejícím školním roce. Po té se žáci i s rodiči a třídními učitelkami odebrali
do svých tříd.
Prvňáčci byli vybaveni balíčkem školních potřeb a drobných dárečků od
sponzorů, který jim darovala škola. Všichni žáci dostali sešity a učebnice.
Nezbytné byly také informace o organizaci výuky a celého školního roku, které
byly dětem, ale i příchozím rodičům, sděleny třídními učitelkami.
Vzpomněli jsme si také na naše loňské „páťáky“, kteří nám odešli do svitavské základní školy (A. Mičková, K. Petrík, D. Rumler, J. Sodomka, R. Stejskal
a P. Švandová), i jim přejeme hodně studijních úspěchů v novém působišti.
Nejen pro žáky základní školy začal školní rok, ale také většina dětí se vrátila
do mateřské školy, která se přes prázdniny proměnila. Byla vymalována herna,
příslušenství a kuchyň, na děti se také těšil krteček, který shlíží vymalovaný ze
zdi. Děti přivítala paní učitelka Dana Šplouchalová a nová paní učitelka Zdenka
Jandíková.
V loňském roce jsme se také přihlásili do projektu „EU – peníze školám“,
který je již schválen. Za ušetřené peníze bychom chtěli vybavit třídy interaktivními
tabulemi, abychom nabízeli žákům plnohodnotnou školu s moderními pomůckami
a kvalifikovanými učiteli. Moc nás mrzí velký odliv žáků přesto, že děti v malém
kolektivu k sobě mají blíž, je jim věnována větší individuální péče a mají
srovnatelné množství nových učebních pomůcek. Zakoupili jsme 4 nové počítače,
všechny jsou s připojením k internetu. Věřím, že i toto je cesta jak udržet žáky
v obci a rodiče by měli vědět, že jme srovnatelná škola ve všech oblastech
výchovy a vzdělávání i mezilidských vztazích. Rodičům, kteří nám vyjadřují
podporu nejen tím, že nám svěřují svoje děti, bych touto cestou chtěla poděkovat.
Děkuji také Ing. Romaně Kulhanové za finanční podporu. Již od měsíce
dubna 2010 nám posílá svoji odměnu zastupitelky Obce Koclířov. Penízky zatím
střádáme; použijeme je na zakoupení výtvarných potřeb a hraček.
Všem dětem přeji mnoho úspěchů, spoustu nových kamarádů, učitelům
mnoho hodných a po vzdělání dychtících žáků, rodičům pak dostatek trpělivosti
a tolerance.
Vlasta Stöhrová, ředitelka ZŠ a MŠ
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Koclířov
Kamenná Horka
Dětřichov
Opatov
Opatovec
Svitavy

56 nezam.
18 nezam.
24 nezam.
84 nezam.
31 nezam.
1.028 nezam.

tj. 16,00 %
tj. 13,24 %
tj. 16,33 %
tj. 15,22 %
tj. 10,10 %
tj. 11,23 %

Svitavsko
M. Třebovsko
Jevíčsko
Poličsko
Litomyšlsko
Okres celkem

2.014
1.437
447
677
1.089
5.664

tj. 12,58 %
tj. 13,58 %
tj. 13,80 %
tj. 7,16 %
tj. 8,36 %
tj. 10,38 %

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

Farnost a ČM Fatima v Koclířově
V uplynulých dnech mnozí z delegátů evropských zemí mariánského
kongresu Fatimy hledali uprostřed Evropy v ČR místo Prahy naši obec Koclířov.
Kdo hledá, nalezne.V roce 2003 přijeli do Koclířova zástupci osmi středoevropských zemí v rámci ročního projektu „Kristus naděje Evropy“ a zasvěcení naší
země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. V roce letošním mezi delegáty
kongresu WAF byli především z vyspělých západních zemi jako je Irsko, Itálie,
Velká Británie, Německo, Belgie, Rakousko, Švýcarsko, Portugalsko, ale také ze
zemí východu, střední Evropy, ale také poprvé např. z Běloruska. Naši obec
navštívil i prezident hnutí Prof. Americo Pablo Lopez z Portorika a jeden z čelních
představitelů hnutí Dave Carollo z USA.
Uvítali jsme také primase českého, pražského arcibiskupa Dominika Duku,
biskupy sousedního Slovenska aj. Vlastní modlitby za Evropu a zasvěcení byli
přítomni i zástupci poslanecké sněmovny a senátu ČR, pardubického kraje, ale
také spolků a společenských organizací.
Kongres byl zakončen společnou účastí hlavních delegátů za národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi v den naší státnosti o slavnosti sv. Václava
28.9.2010, které se také účastnil prezident ČR a hlavní představitelé naši země.
Touto mimořádnou událostí však pro letošní rok naše služba nekončí. Česká
biskupská konference nás pověřila přípravou a řízením národní pouti ČR do
Říma, která se koná po deseti letech (naposledy v roce 2000) a má být
poděkováním Svatému otci Benediktu XVI. za jeho loňskou návštěvu naší země.
Hlavní program této národní pouti se bude konat v Římě ve dnech 9. - 11.11.2010
a s jeho přípravou je spojeno rovněž hodně našeho úsilí.
Pro nás zde v Koclířově je však významným dnem každá neděle, kdy se
setkáváme s vámi, rodinami, dětmi. Každou neděli v 9.00 hod., kdy se scházíme
v naší cukrárně, chystáme hlavní den modlitby dětí a mládeže za ochranu života
na 1. pátek 1.10.2010 v 18 hod. a náš program 1. soboty 2.10., kdy zvláště
odpolední program bude poutavou cestopisnou přednáškou P. Jana Linharta i se
zajímavým promítáním fotografií. Čeká nás ještě na pár dnů pouť do Paříže
a Amsterodamu k Panně Marii, Matce všech národů a jestě také podzimní
komunální a senátní volby. Každý den se scházíme v naší kapli k modlitbám
a nikdy neopomeneme prosit za církev a vlast. Pana prezidenta, vládu, senát,
parlament, naše zastupitele, starostu a volby. Požehnání pro vlast!
A pokud toto vše dobře dopadne, pak nás čeká den farnosti na slavnost
Krista Krále v neděli 21.11.2010, kdy po osmi letech bude v Koclířově biřmování.
Připravuje se 13 biřmovanců.
Dětí je v naší škole málo, ale těší nás, že chtějí chodit do náboženství. Tak
i naše katechetka Lenka nezahálí.
Nedávno se v našem zpravodaji objevily ne zcela přesné informace o naší
starosti o farní kostel a poutní areál vybudovaný našimi předky ke cti sv. Filomény.
Díky dárcům, rodákům z Německa, bude restaurována křížová cesta a následně
hledáme pomoc pro realizaci další etapy a výklenků na západní zdi kostela,
venkovní kazatelny a hrobu Lamačů, který by rádi dárci viděli opravený jako
památku na své předky. Již je stanoven na příští rok termín pro velkou slavnost
Díkůvzdání, Odpuštění a Přátelství 10.-14. srpen 2011. Doposud jsme všechny
prostředky na generální i dílčí opravy farního kostela získali z dotací a od dárců
z Německa, takže finančně obec Koclířov za uplynulých patnáct let ze svého
rozpočtu finační prostředky nevynaložila. To, co jsme mohli vykonat, je velkým
Božím darem nejen pro farnost, ale celou obec a společnost a jsme za to
společně s Vámi vděčni Pánu Bohu a Panně Marii Fatimské a naší patronce
Filoménce. Jsou to opravdové zázraky a trvale viditelné.
Požehnaný podzim a vše dobré Vám přeje a žehná
P. Pavel Dokládal, duchovní srávce farnosti
a národní představitel Světového apoštolátu Fatimy v ČR
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VOLEBNÍ STRANA ČSSD SE PŘEDSTAVUJE
Vážení spoluobčané,
komunální volby klepou na dveře a je načase, abychom koclířovskou veřejnost
seznámili, s kým a s čím volební strana ČSSD přichází oslovit spoluobčany.
Rozhodně nejdeme získávat voliče s kotlem navařeného volebního guláše. Ostatně
pro mnohé může být pěkným gulášem již pět volebních stran s pětasedmdesáti
jmény na kandidátkách v obci, která má 566 registrovaných voličů. Hlavně však
máme pocit, že doba, kdy volič podlehl lákavé ale rychle pomíjivé vůni volebního
guláše, pominula a voliče bude spíše zajímat, zda kandidáti oné volební strany
dávají záruky ke slušným životním podmínkám po celé volební období. Na kandidátce ČSSD najdete jak tváře již prací v zastupitelstvu „ošlehané“, tak tváře mladé
a nové, připravené vnést do volených orgánů svěží vítr, mladický elán a odhodlání
nelitovat energie pro veřejně prospěšnou činnost.
Volební strana ČSSD v Koclířově ve svém volebním programu, který bude všem
domácnostem předložen v samostatném dokumentu, vychází z principů politiky
sociální demokracie. Současně se snaží postihnout aktuální potřeby Koclířova
a jeho obyvatel. Výchozím bodem byla inventura plnění programu minulého.
Smysluplné rozpracované akce je samozřejmě třeba dokončit. Stejně tak se
opakovaně objevují rozvojové akce, které se převážně kvůli chybějícím financím
nepodařilo zahájit a přitom jsou nadále vysoce aktuální.
„Za málo peněz málo muziky“ říká staré přísloví. Jiné zase sděluje, že pouze „malí
lidé si kladou malé cíle“. Cíle, které najdete ve volebním programu ČSSD, určitě malé
nejsou. Přesto jsme přesvědčeni, že jsou to cíle reálné. Reálné tehdy, pokud budoucí
zastupitelstvo bude tvořeno lidmi, kteří mají nejen dostatek vlastních nápadů a pracovitosti, ale budou i schopni vytvořit v zastupitelstvu ovzduší vzájemné soudržnosti,
kdy společný zájem vždy převáží nad zájmy osobními nebo skupinovými.
To ale máte v rukou Vy, Koclířovští voliči

ČSSD

Kandidáti
poř.
číslo příjmení, jméno, tituly věk
1
Bačovský Miroslav Ing. 62
2
Konopáč Pavel
36
3
Prokešová Lucie
21
4
Mrštný Lubomír
40
5 Preisnerová Michaela Mgr. 35
6
Kulhanová Helena
57
7
Paclík Mojmír
61
8
Zemachová Zlata
59
9
Pandula Bohuslav
31
10
Slavík František
58
11
Bartošová Marta
43
12
Kleveta Pavel
46
13
Votřel Josef
55
14
Mrštná Alena
45
15
Prokopová Věra
57

VOLEBNÍ STRANA KSČM
informuje občany o výsledku besedy kandidátů ucházejících se o mandát v zastupitelstvu obce a zveřejňuje
hlavní úkoly a záměry svého volebního programu. Podrobnosti zveřejníme v samostatném dokumentu, který
doručíme do všech domácností.
PODPOROVAT BUDEME PŘEDEVŠÍM:
1) Jen takové investiční akce, které zajistí :
výstavbu nových obecních malometrážních bytů pro mladé rodiny
výstavbu nových nájemních malometrážních bytů pro seniory, kteří svůj domek předají svým dětem nebo jiné početnější
rodině
vybudování ČOV a kanalizace pro celou obec
zkvalitnění provozu základní a mateřské školy
další zlepšování životního prostředí se zvláštním zřetelem na údržbu obecních nemovitostí a komunikací, veřejných
prostranství, zeleně a péče o obecní lesy
rozvoj kulturně – společenské a zájmové činnosti se zvláštním zřetelem na děti a mládež.
2) Takovou činnost rady obce a zastupitelstva, která umožní :
každoročně vytvářet nejméně 10 pracovních míst veřejně prospěšných prací
prorůstový obecní rozpočet s využitím všech možných dotačních titulů
finanční podporu občanským sdružením a spolkům včetně nezbytné pomoci prostřednictvím sociálního fondu pro občany
organizační podporu a pomoc podnikatelům, kteří svou činností vytvářejí pracovní místa a služby pro občany.
3) Úzkou spolupráci se všemi zastupiteli, kteří budou zvoleni na kandidátkách jiných volebních stran a značně a nahlas
podpoří všechno, co je reálným odrazem zájmů a potřeb pracovitých lidí a to bez ohledu na jejich politické a náboženské
přesvědčení.
4) Nepodpoříme šíření pomluv, vydávání polopravd a lží za skutečnost, což se v minulosti projevovalo ve vzájemné
nevraživosti a výrazně negativně ovlivňovalo vztahy mezi občany obce.
5) Učiníme vše proto, aby přátelství a láska zvítězila nad nenávistí a zlobou.
Z debaty nad volebním programem jsme se rozešli s přesvědčením, že do voleb jdeme s dobrým pocitem, neboť na naší
kandidátce se snoubí
ZRALÁ ZKUŠENOST S ELÁNEM MLÁDÍ.
HLAS PRO KANDIDÁTY VOLEBNÍ STRANY KSČM JE HLASEM PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE KOCLÍŘOV!

Koclírovský zpravodaj
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Sdělení: Sdružení nezávislých kandidátů - Pohoda
Nedodalo žádné vyjádření k nabídnutému prostoru ve Zpravodaji
Redakce přikládá seznam kandidátů: Pořadí / jméno / věk/ strana / zaměstnání
1.
2.
3.
4.
5.

Kysílko Bohumil
Kysílková Světlana
Telec Stanislav Ing.
Juránek Ladislav
Veselý Josef

48
54
47
64
34

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

podnikatel
státní zam.
ved. divize
důchodce
zaměstnanec

6. Bureš Jaromír
7. Ihnátová Nelly
8. Groulík Josef
9. Veselá Miluška
10. Bukovská Vlasta

37
32
56
62
65

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

podnikatel
podnikatelka
zaměstnanec
důchodce
důchodce

11. Kala Rudolf
40
12. Hečko Pavel
20
13. Dítě Daniel
18
14. Rumler Ladislav
84
15. Hárychová Ladislava 35

BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP

zaměstnanec
podnikatel
student
důchodce
zaměstnanec

Co chceme Pro Kocandu přinášet následující roky?

Finance a pracovní místa:

Sport a kulturu:

Samostatné hospodaření a těžba v obecních lesích
Zřízení katru a výstavba briketárny a peletárny
Prodej řeziva nikoli kulatiny
Zaměstnávání pracovníků VPP pro údržbu obce

Dokončení rekonstrukce sálu Kulturního domu
Rekonstrukce školy a výstavba tělocvičny
Pokračovat v přehledném informování ve Zpravodaji
Podpora aktivity místních spolků
Příprava sportovního areálu u kostela

Turistiku a úpravu obce:
Výstavba cyklostezky na Svitavy
Výstavba ubytovny na Hřebči
Úprava středu osady Hřebeč
Jezdecký areál pro koně
Oprava hřbitovní zdi
Vybudování přírodní koupací nádrže pod Hřebčí
Přestavba č.p.130 (hasička) pro ubytování
Příprava opravy zadní cesty
Lavičky, odpadkové koše a další vybavení

Bydlení:
Přestavba č.p.243 (býv.sušky) na 6 bytů
Přestavba č.p.143 (Prokešovi) na 9 bytů
Podpora prodeje zainvestovaných parcel
pro výstavbu RD

Odpady:
Výstavba kanalizace a ČOV
Výstavba sběrného dvora
Kompostování a sběr zahradního bioodpadu

Kandidáti pro Kocandu:
1. Lenoch Jaromír
2. Fialová Dagmar
3. Kulhanová Romana Ing.
4. Látal Jan Ing.
5. Tesař Jiří
6. Paclíková Jana
7. Prokop Ivo
8. Rumlerová Erika
9. Kulhan René
10. Veselý Antonín
11. Vodehnal Alan
12. Švandová Ladislava
13. Luláková Jana
14. Vostřelová Adéla
15. Látalová Jitka Ing.

31 let
43 let
30 let
44 let
39 let
51 let
57 let
32 let
29 let
35 let
40 let
39 let
68 let
53 let
41 let

Evropské dotační tituly končí rokem 2013, peníze, o které si neřekneme v následujících letech, nám už nikdo nenabídne!

Sdělení: Sdružení nezávislých kandidátů - SOUSEDÉ

nevyužije, v rámci úspor, nabízený prostor ve zpravodaji k prezentaci svého volebního programu
kontakt : sousedekoclirov@seznam.cz
Redakce přikládá seznam kandidátů: Pořadí / jméno / věk/ strana / zaměstnání
1.
2.
3.
4.
5.

Kalová Marcela
Mazanec Eduard
Bršlicová Tereza
Mrštný Ladislav
Synková Lenka

38
34
26
56
40

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

deklarantka
obchodní zástupce
kadeřnice
péče o os. blízkou
staniční sestra

6. Augusta Přemysl
7. Volf Jaroslav
8. Dítě Zdeněk
9. Mařák Jindřich
10. Dobešová Renata

59
41
62
41
37

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

podnikatel
instruktor
podnikatel
podnikatel
sociální pracovnice

11. Oulehla Tomáš
12. Kalíšek Pavel
13. Dobeš Stanislav
14. Hárychová Marta
15. Bršlica Ladislav

42
46
45
64
53

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

invalidní důchodce
podnikatel
policista
důchodce
podnikatel

Jak hlasovat v komunálních volbách do zastupitelstva obce ve dnech 15. a 16.10.2010
Hlasovací lístek bude obsahovat všech 75 kandidátů dle jednotlivých kandidátek volebních stran a sdružení. Na rozdíl od parlamentních voleb
se nekroužkuje, ale křížkuje. Největší váhu má Váš hlas v případě, že zakřížkujete celou stranu. Preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty
paradoxně ubírají dané straně na procentech. Nicméně způsob hlasování je na Vaší svobodné vůli a tak pokud se Vám bude líbit 15 kandidátů
napříč kandidátkami, pak volte rozumem a ne na základě maximalizace svého hlasu. Komunální volby nejsou politické. Rozhodně ne na obci, kde
se všichni známe. Je nepochybné, že lídři jednotlivých kandidátek si k sobě přizvali ty, kterým oni věří a kteří se za ně a jejich ideje v rozvoji obce
postaví. V zastupitelstvu by měli sedět a tedy rozhodovat o budoucnosti obce lidé, kteří tuto práci především chtějí dělat. Proto volte podle svých
zkušeností ty, co to s obcí a s Vámi samotnými myslí podle Vás dobře. Nenechte se manipulovat kýmkoli. Volby jsou svobodné a ovlivní následující
4 roky života této naší obce, v nichž máme jedinečnou možnost žádat o poslední zbývající peníze na projekty, které tuto obec, život v ní a trávení
volného i pracovního času mohou pozvednout a zlepšit
Jaromír Lenoch, starosta obce

září 2010
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Studie na cyklo a in-line stezky
před dokončením
Jak je uvedeno v záměrech zastupitelstva pro tento rok, byla radou obce zadána k
vypracování studie na cyklostezku do Svitav, na její první etapu. Tato se blíží dokončení a pro
následující rok bude připravena k podání a žádostem o dotaci na její výstavbu. O potřebnosti
stezky se tu asi nemá smysl rozepisovat, kdyby tu už deset let stála, bylo by daleko
příjemnější jakékoli zařizování a nakupování ve Svitavách. Cyklostezka by v tomto úseku
šířkově poddimenzované komunikace nejen zjednodušila život početným cyklistům a
chodcům, kteří se otáčí kolem své osy s každým projíždějícím kamionem, kterému uhýbají
před zrcátkem, ale také řidiči budou mít daleko příjemnější a bezpečnější jízdu tímto
frekventovaným úsekem. Musíme doufat, že se tuto investiční akci podaří v následujících
letech zařadit do priorit budoucího zastupitelstva a žádat společně s dalšími akcemi o
příspěvek státu na bezpečnost našich lidí. Cyklostezka je v územním plánu zanesena již od
roku 2000 a ve starších urbanistických studiích se také vyskytuje. Právě dokončovaná studie
na stavbu první etapy (po zatáčku na Kamennou Horku, kde konči katastr Koclířova) je důležitým krokem, který je schopen vyčíslit náklady a potřebné
pozemky, než je rozprodá Pozemkový fond. Původní cyklostezka byla naplánována napříč polem k větrolamu a dál do průmyslové zóny Svitav. Současná
studie byla vypracována podél současné komunikace, s ohledem na bezpečnost v nočních hodinách ale také na infrastrukturu se stavbou spojenou,
přejezdy zemědělců ale i prosté napojení na asfaltovou komunikaci do Kamenné Horky. Stezka je zamýšlena současně tak, aby její povrch umožňoval
příjemné in-line bruslení a sloužila také k aktivnímu trávení volného času, což většina cest v naší obci určitě (zatím) neumožňuje, pokud mezi aktivní trávení
volného času nebudu počítat výměnu tlumičů u auta či rovnání „osmičky“ na bicyklu…
Jaromír Lenoch

Budoucnost prostoru „u kostela“
Na místě rychty, zbořené v roce 1960 je dodnes volné prostranství. Nepodařilo se v minulosti
obdržet dotace na plánované využití pro „Areál zdraví“ a studie k tomuto účelu by bylo vhodné
přepracovat a pokusit se o větší množství aktivit v tomto prostoru středu obce. Schůdnou
možností je pochopitelně také to, že by danou realizaci zajistil soukromý investor včetně
následujícího provozu. V tomto prostoru by měl najít místo pro svoje vyžití v oblasti sportu
téměř každý a to jak ve sportech venkovních tak i uvnitř nové budovy. Bowling, sqash, stolní
tenis a mnoho dalších aktivit na jediném místě, které bude současně multifunkčním wellness
centrem pro oddych a relaxaci. V následujících letech bude nutné zadání studie, která bude
tento prostor komplexně řešit v návaznosti na získané středisko Lamačka a celý svah nad
obcí, který je územním plánem určen k aktivní rekreaci. Současně by mohly být součástí
i hipoturistické cíle s koňmi a vyjížďkami, aby celý areál získal na životě a maximálním využití.
Jaromír Lenoch

Mistrovství republiky v ovládání ovcí pomocí ovčáckého psa
V uplynulém víkendu 18. – 19. září 2010 se na pastvině naší farmy
konalo již tradičně MR v pasení ovcí pořádané Klubem pracovních
ovčáckých psů ČR.
V našem klubu se stalo dobrým zvykem zvát na větší závody
zahraniční rozhodčí delegované organizací ISDS. Tentokrát jsme tedy na
naší farmě přivítali Keese Kromhouta z Nizozemí.
Účastníci soutěží z minulých let, zvyklí na drsnější koclířovské klima,
mohli nechat nepromokavé pláště i holínky uložené v autech, protože i
počasí nám letos neobvykle přálo.
V sobotu 18.září se konal závod obtížnosti TRIAL 3, který je počítán
do nominačních závodů pro CONTINENTALS 2011 (Mistrovství Evropy).
Soutěž proběhla dvoukolově, výsledky obou kol se sčítaly. Při tomto
závodě jsme mohli sledovat špičku mezi pracovními border koliemi v naší
republice.
Zvítězil pes Obelix pod vedením prezidenta KPOP Ing. Tomáše
Fajmona. Tato dvojice jen potvrdila své kvality. Již několikrát se spolu
závodů Mistrovství Evropy zúčastnili.
V sobotu odpoledne byla zahájena tzv. farmářská soutěž, což byl
hlavní závod letošního Mistrovství republiky. V této disciplíně se utkal
vysoký počet 25 soutěžících dvojic.
Pro tento typ závodu se vždy snažíme připravit rozmanitou trať
s neobvyklými překážkami, tak aby se mohla v plné míře prokázat
schopnost vzájemné spolupráce mezi psem a jeho psovodem. Tradiční
dřevěné branky tedy byly doplněny průchodem přesně vytyčené „cesty“,
kromě zavření ovcí do košáru museli soutěžící prohnat ovce třídící
uličkou a končilo se nahnáním ovcí na vůz. Používají se tedy překážky,

se kterými se při běžné farmářské práci každý z nás občas potýká. Proto
jsou farmářské závody pestřejší a zajímavější i pro přihlížející diváky.
V letošním roce jsme ztížili závod tím, že si pes vyzvedával postupně dvě
skupiny ovcí ze dvou odlišných stanovišť. Bylo to sice značně náročné
pro organizátory – bylo potřeba většího počtu lidí k přípravě ovcí a jejich
zavedení na start, ale díky vydatné pomoci studentů SZeŠ Lanškroun se
nám podařilo tento závod dobře připravit.
Farmářský závod jsme dokončovali v neděli dopoledne. Vítězem
a tedy i Mistry republiky pro rok 2010 se stali pes Mirk s Martinem
Mačkem.
V neděli odpoledne proběhl závod v obtížnosti TRIAL 1 pro začínající
psovody a mladé psy. Této soutěže se zúčastnilo 22 dvojic. Ceny za
první 3 místa si letos odvezli naši přátelé z Polska, kteří předvedli velmi
dobře připravené psy.
I když se ne všem jejich soutěžní běh zcela podařil a někteří honili
ovce i v přilehlých částech vesnice, odjížděli všichni soutěžící spokojeni.
Také panu rozhodčímu se u nás líbilo, chválil naše psy, i když úroveň
ovčáckých borderek v Holandsku je podstatně vyšší. Potvrdil nám, že
jsme na správné cestě, pracujeme s dobrými psy, jen se musíme ještě
dost naučit, abychom se začali prosazovat mezi Evropskou špičku.
Jako členka výboru Klubu pracovních ovčáckých psů bych chtěla
poděkovat za pomoc při realizaci závodů a týlové zabezpečení celé akce
SDH Koclířov, studentům SZeŠ Lanškroun a také panu Prchalovi za
přípravu chutného občerstvení.
Jitka Látalová
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„Páťáci“ odcházející do Svitav:
Honza
SODOMKA

září 2010

Mistrovství republiky
v ovládání ovcí
pomocí ovčáckého psa
18. – 19. září 2010

Kristián
PETRÍK
Adéla
MIČKOVÁ
Pavla
ŠVANDOVÁ
Robin
STEJSKAL
Dominik
RUMLER

„Školáci“ odcházející z MŠ do ZŠ:

Laděnka PEŠTOVÁ, Kuba MAREK, Alenka KALIŠOVÁ, Matěj DRÁPELA,
Verunka PETRÁŠOVÁ, Martínek DANIŠ, Vendulka SLAVÍKOVÁ, Kristýnka SODOMKOVÁ
Koclířovský zpravodaj, vychází 1 x měsíčně. Vydává Obec Koclířov, Koclířov 123, 569 11, tel.: 461 543 116, email: obec.koclirov@tiscali.cz. Povoleno MK ČR
pod reg. č. MK ČR E 12055, Náklad 300 výtisků. Domácnostem bezplatně, volně 5 Kč. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Podepsané příspěvky
vyjadřují názory pisatelů a nemusí být totožné s názorem vydavatele. Uzávěrka čísla vždy 20. den v měsíci. Grafická realizace a tisk: Tiskárna – Crha Luboš,
Moravská Třebová, tiskarna.crha@tiscali.cz.
www.koclirov.cz

