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Hry pro děti

Klub mladých pořádá
v sobotu 14.1.2012 v Kulturním domě
Requiem za Václava Havla

Výroba vánočních přáníček

Sbor pro občanské záležitosti
obce Koclířov
přeje všem občanům
hodně zdraví, štěstí, pohody
a vzájemného porozumění
v Novém roce 2012.
Těšíme se na další spolupráci.

Vánoční besídka v MŠ

Za členky SPOZu
Zlata Zemachová
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Společenská kronika – leden 2012

V měsíci lednu 2012 se dožívají svých životních jubileí tito naši spoluobčané:

František a Jana Lulákovi, Koclířov 119
Pavel Konečný, Koclířov 33
Jiří Rotrekl, Koclířov 18
Blahopřejeme!
Dne 3. prosince 2011 nás navždy opustil
pan Miroslav Břeň, Koclířov 190,
dne 7. prosince 2011 nás navždy opustila
paní Božena Komorná, Koclířov 70
a dne 21. prosince 2011 nás navždy opustila
paní Marie Honišová.

Předvánoční čas v mateřské škole
Adventní čas v mateřské škole začal mikulášskou nadílkou. Do školky zavítal
Mikuláš, anděl a čert, kterým děti zazpívaly písničky o Mikulášovi.
Ti je pak odměnili balíčkem plným sladkostí a ovocem. V době adventu jsme si
s dětmi povídali o vánočních tradicích a zvycích. Při poslechu a zpěvu vánočních
koled jsme ozdobili vánoční stromeček.
Děti také pilně nacvičovaly program na vánoční besídku. S tímto vánočním
programem a malým dárečkem také navštívily babičky a dědečky v DPS.
Krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a radosti v novém roce 2012
přejí všichni zaměstnanci.
Dana Šplouchalová, učitelka MŠ
(Fotografie na poslední straně)

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Zvonky zvoní
Svoji sbírku zvonečků našim spoluobčanům tentokrát představí paní Helena
Kulhanová.
Její sbírka čítá 45 zvonečků, malých i větších, nejvíce je jich z broušeného skla,
potom keramických, porcelánových i z různých materiálů, které si lze představit,
malované i úplně jednoduché, no prostě všelijaké.
Všechno to začalo jedním, zlaceným a kytičkami zdobeným zvonečkem, který je
srdíčku paní Heleny nejdražším a který jí dovezla dcera Lenka z cesty do Brna.
Pak zvonečky postupem let průběžně přibývaly, dostávala je při různých příležitostech, k narozeninám, svátkům, od spolupracovnic i takové, které si koupila
sama. Nemalý díl sbírky pochází také od jejího zemřelého manžela Václava.
Sbírka paní Heleny
má svoje čestné místo a dalo by se říci, že
„přežila“ i rekonstrukci,
kterou dům Kulhanových prodělává a tak
nezbývá než přát, aby
se sbírka rozrůstala
k radosti její majitelky.

Poděkování
Děkujeme tímto SPOZu v Koclířově, zejména paní Zlatě Zemachové za zorganizování návštěvy Mikuláše, čerta a anděla u nás na DPS. Návštěva Mikuláše,
čerta a anděla nás velmi mile překvapila. Tuto trojici andělských i ďábelských
bytostí doplňoval za Obecní úřad pan starosta Jaromír Lenoch, který v tomto
dění plnil také funkci fotografa. Od Mikuláše jsme byli obdarováni balíčky, které
obsahovaly nějaký ten mls.
Děkujeme tímto všem, kteří se na této akci podíleli, za zájem a vstřícnost k nám
starším občanům. Velmi nás to potěšilo a přáli bychom si do budoucna, aby jim
jejich dobrá vůle vydržela.
Přejeme všem co nejlepší nový rok.
Josef Prokeš a Ludmila Valová

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

Most naděje
Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov poskytuje pobytové sociální služby lidem
bez domova. Naší cílovou skupinou jsou matky s dětmi, otcové s dětmi a rodiny
s dětmi. Posledním jmenovaným dvěma skupinám je určen Most naděje – azylový
dům pro rodiče s dětmi. Pobytová sociální služba pro celou rodinu je v Pardubickém kraji zcela ojedinělá.
Ztráta bydlení či odmítnutí vlastní rodinou může ohrozit funkčnost rodiny tím, že
partneři musí žít odděleně, přestože za jiných podmínek by rodina byla zcela funkční a schopna vychovávat děti. Pro tyto rodiny je často projekt Most naděje záchytným bodem, kde si v klidu vyřeší svoji sociální situaci a nejnaléhavější problémy.
Našim cílem je, aby děti vyrůstaly v nezávadovém přirozeném prostředí.
Projekt Most naděje je realizován v obecním bytovém domě v Koclířově. V současné době máme k dispozici dvě bytové jednotky o celkové kapacitě osm osob, tj.
např. dvě rodiny se dvěma dětmi. Od ledna 2012 se navýší kapacita o jeden byt,
kde může být ubytována rodina až se čtyřmi dětmi.
Uživatelům, kterým končí pobyt v AD, nabízíme spolupráci s pracovníky sociálně
aktivizačních služeb.
Projekt je financován z ESF, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost,
prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby.
Kontakt: Most naděje, Koclířov 89, 569 11
Tel: 461 543 030, 461 543 033
Mobil: 732 680 459
www.nasdomov.wz.cz
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Okénko farnosti a Českomoravské Fatimy
Farnost Koclířov se připojila k farnostem a institucím ČR, které uskutečnily
Requiem za zesnulého presidenta, pana Václava Havla. V kostele ČM Fatimy
na závěr Requiem ve středu 21.12.2011 se starosta obce Koclířov pan Jaromír
Lenoch, farář Pavel Dokládal, který requiem celebroval a další farníci a občané
Koclířova připojili k zápisu do Kondolenční knihy, čímž také vyjadřujeme svou
účast na úmrtí pana Václava Havla.
Následně pak byla půlnoční bohoslužbou zahájena doba vánoční v naší obci.
Fotografie zveřejníme dodatečně v lednovém čísle Zpravodaje.
Při půlnoční bohoslužbě vystoupila rytmická skupina - schola farnosti Koclířov
a návštěvníci této mimořádné bohoslužby si po osobním „požehnání“ od sošky
Jezulátka z olivového dřeva přímo z místa Ježíšova narození z Betléma odnesli
také malou knížečku s modlitbami k Pražskému Jezulátku, které je uctíváno po
celém světě.
Součástí vánoční doby je také tradiční koncert pěveckého sdružení Dalibor
v našem farním kostele ve středu 28.12. 2011 a následně zakončení občanského
roku, kdy se scházíme v kostele 31.12. 2011 ve 23.00 hod., abychom po skončení
bohoslužby svěřili farnost i Fatimský apoštolát do Neposkvrněného Srdce Panny
Marie a společným přípitkem na nádvoří ČM Fatimy půlnocí vstoupili do nového
roku 2012.

Křest Jana Josefa Šťastného 11.12.2011 ve farnosti Koclířov
Na správnost také dohlížely děti, které se právě vrátily z dalšího adventního programu

TÉTO SILVESTROVSKÉ BOHOSLUŽBĚ 31.12.2011 PŘEDCHÁZÍ TRADIČNĚ
SPOLEČNÁ OSLAVA SILVESTRA V RESTAURACI FATIMA OD 18.30 HOD.
TRADIČNĚ SE SLAVNOSTNÍ VEČEŘÍ, BOHATÝM OBČERSTVENÍM,
TOMBOLOU A LETOS I S HARMONIKÁŘEM.
Vstupenky jsou k dostání na recepci Penzionu a restaurace Fatima.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PROBĚHNE V SOBOTU 7. 1. 2012 s následujícím

programem:
-nejprve po mši sv. v 10.30 hod. (tedy přibližně v 11.30 hod.) přijedou ke kostelu
Fatimy Tři králové na koních, představí se jednotlivé skupiny koledníků Tříkrálové
sbírky a přijmou oficiální pověření a požehnání.
Odpoledne budou obcházet naše příbytky, aby přijali i drobné dary pro potřebné
za charitu a přinesli novoroční Tříkrálové požehnání do našich příbytků a popsali
veřeje dveří do našich domovů, čímž vyprošují i požehnání pro všechny, kteří
v nich přebývají a je navštěvují.
Věříme, že malým koledníkům otevřeme a s nimi chviličku štěstí pro druhé
prožijeme.
Koledníci tentokrát budou mimořádně za svou službu odměněni katolickou
charitou, která pro ně zajistila vstupenky na Tříkrálový koncert do divadla v Brně,
který bude přímým přenosem přenášet ČT 1, a to v neděli 8. 1. 2012.
Dopravu do Brna uhradí za koledníky a vedoucí skupinek naše farnost. Na
fotografie i malou reportáž z našeho koledování i výletu do Brna se můžete těšit
v příštím čísle Zpravodaje.
A ještě důležité upozornění. Letos po celou dobu adventní probíhala soutěž,
a to nejen pro děti, ale také v kategorii dospělých. Slavnostní vyhlášení
a vylosování absolutního vítěze
s odměnou cesty do Chorvatska
a Medžugorje proběhne na Nový
rok, v neděli 1. ledna 2012 v 9.30
hod. v kostele ČM Fatimy.

Po celou dobu adventní soutěže putovaly myšky do rodin malých soutěžících.
Liduška Přidalová to s dětmi umí :-) a děti se už těší na vyhlášení vítězů

Malá vzpomínka na letošní adventní soutěž, i když na fotografií chybí pro
nemoc hodně dětí, které se do soutěže zapojily

Přejeme všem občanům
Koclířova požehnaný
a milostiplný rok 2012.
Římskokatolická farnost
a Českomoravská Fatima
Koclířov

Také Klárka s maminkou, ale
také další občané Koclířova se
podepsali do Kondolenční
knihy

Podpis starosty obce Koclířov do kondolenční knihy
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Z rozsvěcení vánočního stromu – 27.11.2011
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Mikulášská besídka – 4.12.2011

Vánoční besídka v MŠ

Zdobení vánočního stromečku v ZŠ

Den otevřených dveří ve škole na nám. Míru ve Svitavách
Využili jsme pozvání ze svitavské školy na náměstí Míru a ve středu 23. listopadu jsme se vypravili na exkurzi. Neúčastnili jsme se výuky, ale veškerý čas
jsme strávili prohlídkou školních prostor a výzdoby.
Vyzkoušeli jsme si honičku ve velké tělocvičně a navštívili třídu, kde se právě
učili naši bývalí žáci. Mohli jsme si osahat hudební nástroje v učebně hudební
výchovy a v počítačové učebně jsme obdivovali vybavení novými počítači. Tady
si děti vyzkoušely práci s interaktivní tabulí a letos poprvé to pro děti nebyla až
taková novinka, protože ji ve škole už využíváme také.
Prohlídku školy jsme ukončili ochutnávkou pohoštění a příslibem další návštěvy.
H. Honzírková
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