
KOCLÍŘOVSKÝ
ZPRAVODAJ ročník 18

číslo 1, 2
leden,  
únor / 2018

Pozvánka na kulturní akce
17.2.2018  Hasičský ples
24.2.2018  17. Maškarní ples
10.3.2018  Muzikál v hudebním divadle karlín v Praze – čas růží (vyprodáno)
duben – dětský karneval – termín bude upřesněn
28. nebo 30.4.2018 Pálení čarodějnic a stavění máje
2.6.2018  dětský den a kácení máje

 Program:  14:00 – 15:00     soutěže
   15:00 – 17:00   zábavný program pro děti s PrCkeM PePíneM, které-  

 ho děti znají již s loňských oslav obce
   17:00 – 18:00   předvedení techniky Hasičského záchranného sboru svitavy
    20:00   Zábava při kácení máje 

16.6.2018 Hřebečský slunovrat
4.8.2018  Pouťová zábava
5.8.2018  Tradiční koclířovská pouť

Pozvánka
MAŠkArní Ples

Výbor ZO ČZS a „baby“ Koclířov upozorňují všechny milovníky dobré zábavy a tance, že při-
pravují na 24. února tradiční maškarní ples, na který vás srdečně zvou. K tanci bude hrát hudeb-
ní skupina ABC Svitavy. Už nyní si připravujte zajímavé masky a my se budeme těšit na Vaši 
návštěvu.

 Srdečně zvou pořadatelé

úPrAVA úŘedníCH HodIn 
oBeCníHo úŘAdU koClíŘoV

PONDĚLÍ  08:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
STŘEDA    08:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 

ČTVRTEK                             13:00 – 16:00

  Z důvodů neustále se zvyšující  administrativní práce
NEBUDETE MIMO ÚŘEDNÍ DNY A HODINY OBSLOUŽENI

Děkujeme za pochopení         
 zaměstnanci obce Koclířov   
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sPolečenskÁ kronIkA – únor, březen
V měsíci únoru a březnu se dožívají svého životního jubilea tito naši spoluobčané:

únor:  
- Čermák Pavel
- Slavík František
- Paclík Mojmír
- Chodilová Anežka
- Bukovská Vlasta
- Čurgalová Marie
- Sedlická Aloisie
- Krajíček Josef
- Oulehla Tomáš

Březen:
- Sklenaříková Jarmila
- Hečko Karel
- Veselý Antonín
- Veselá Miluška
- Brhel Václav
- Zahálková Margita
- Dudová Anežka
- Böhm Jan
- Vargová Marie
- Bredová Zdenka
- Martinů Miroslav

- Babínská Alena
- Slováková Margita
- Lněnička Jaroslav
- Lněničková Ludmila
- Otruba Josef
- Drápelová Ludmila
- Motyčáková Marie
- Krenarová Jana
- Kulhanová Helena
-  Gruber Zdeněk

narození:
Veselá Marie
 Bureš Adam

Z činnosti sPoZu
V měsíci prosinci a lednu jsme byli se zástupci obce popřát B. Lně-
ničkové, p. P. Konopáčovi, p. J. Vachutkové, p. J. Kopečnému,  
p. J. Votřelovi a p. M. Bačovskému. Všem oslavencům přejeme ještě 
jednou hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

I v letošním roce budeme opět gratulovat a předávat dárkové balíčky 
občanům, kteří v tomto roce oslaví 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 a více let.
V loňském roce jsme předaly 38 dárkových balíčků.

Členky SPOZu

TŘíkrÁloVÁ sBírkA 2018
V době 1. 1. 2018 – 14. 1. 2018 proběhla v celé naší republice 
nejrozsáhlejší sbírka roku, Tříkrálová sbírka. Dovolte mi, abych 
Vás touto cestou seznámila s výsledky a hlavně poděkovala všem, 

kteří se na sbírce jakýmkoli způsobem podíleli. Ať už organizačně, 
či jako štědří dárci nebo jako koledníci, kteří věnovali svůj volný 
čas, aby přinesli lidem radost, požehnání a také možnost pomoci 

potřebným. Na Svitavsku se vydalo do terénu 
101 skupinek. V Koclířově koledovalo sku-
pinek 9. 
Díky těmto dobrovolníkům se zde vykole-
dovalo 25. 159,--. Celkem bylo na Svitavsku 
vybráno 487 122,--. 
Sbírkou získané finanční prostředky byly 
bezprostředně po sečtení odeslány na účet 
Charity České republiky a dále budou dle 
přesně stanoveného klíče rozděleny a použi-
ty na financování konkrétních projektů z ob-
lasti sociální služeb a humanitární pomoci. 
Jejich větší část se přitom vrací do míst, kde 
byly získány, v našem případě na Svitavsko. 
Rádi bychom tyto prostředky použili na pří-
mou pomoc a na bezbariérové zpřístupnění 
prvního patra budovy Charity Svitavy v Pol-
ní ulici.
Ještě jednou děkujeme Vám a občanům Vaší 
obce za spolupráci a přejeme Vám hodně 
zdraví v roce 2018.

 

Miriam Holubcová, DiS.
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Vážení a milí spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje se ode mne dozvíte některé novinky 
a informace o hospodaření obce, jejích plánech a investicích.
15. prosince 2017 jsme na zasedání zastupitelstva schválili rozpo-
čet obce pro rok 2018, kde odhadujeme příjmy ve výši 14 109 435 
Kč a plánujeme výdaje ve výši 17 733 000 Kč. Rozpočet se schvá-
lil jako schodkový ve výši schodku 4 243 565 Kč. Tento schodek 
se pokryje z přebytků let minulých. Pro Vaši informaci jsme měli 
na účtech obce a v pokladně 
k 31.12.2017 částku cca 5 477 795 Kč. 

Úvěry máme dva a to na rekonstrukci čp.243, kde nám zbývá do-
platit 901 167,- Kč (úvěr byl 2,4 mil.Kč) a na víceúčelové hřiště 
máme doplatit 1 100 000,- Kč (úvěr byl 1,5 mil.Kč).Celkem tedy 
naše obec dluží bance 2 001 167 ,- Kč. Tohle jsou všechno stavy 
k 31.12.2017 a sami vidíte, jak obec hospodaří a představil jsem 
Vám tímto celkovou ekonomickou stránku obce. 
Opět jsme požádali o dotaci na MMR na opravu další etapy opravy 
zadní komunikace. Připravujeme úkony k zahájení výstavby chod-
níků v centru obce, chodníku k zastávce na Spáleništi a nových 
autobusových zastávek na Hřebči. Začít bychom chtěli v dubnu. 
Od MŽP jsme dostali dotaci na kolový nakladač, nosič kontejne-
rů a kontejnery, kde máme podepsanou smlouvu s dodavatelem 
a čekáme na vyřízení. Připravujeme opravu haly pro sběrné místo 
na plasty, sklo a velkoobjemový odpad, kde by dotace činila 85% 
uznatelných nákladů rovněž od MŽP. Z programu obnovy venko-
va z Pardubického kraje (POV PK) a s naší spoluúčastí chceme 
na Spáleništi provést vyčištění příkopů a obnovu dvou propustků 
tak, aby nám voda netekla po silnici. Z podpory od mikroregionu 
Svitavy bychom rádi vybudovali důstojné kryté místo pro komu-
nální a separovaný odpad v centru obce poblíž hasící zbrojnice. 
Rádi bychom všechny naše sběrná místa, kde máme kontejnery, 
doplnili betonovými panely, na které budou nádoby usazeny. Po 
projednání ve Skupinovém vodovodu, kde je naše obec členem, se 
plánuje další oprava části vodovodu na horním konci obce. Více 
se dozvím na dalším jednání v únoru. Pak nás čekají další práce 
na bytových domech. Potřebujeme investovat do čp.54 (bývalá 
pošta), kde musíme vyměnit okna a předělat kotelnu. V objektu 
čp.89 (Zajícovo) nás čeká oprava střechy a klempířských prvků. 
Samozřejmě nás čeká údržba veškeré zeleně v obci a letos to bude 
hodně těžké. Zatím nemáme informace z Úřadu práce, jestli bu-
dou podpořeni pracovníci na pozice VPP. Dělat s křovinořezem 
na zádech v průměru 6-7 hodin denně za každého počasí, a to půl 
roku v tahu, není žádný med. Všechny tyto plány a úkoly máme 

zahrnuty ve schváleném rozpočtu (nejsou zde zahrnuté příjmy – 
dotace, o které jsme žádali). 
Poplatek za komunální odpad pro rok 2018 je stejný jako vloni 
a to 550,- Kč za osobu s trvalým pobytem a 550,- Kč za chatu či 
chalupu k rekreaci. 
Splatný je pro všechny do 30.6.2018 buďto v hotovosti do po-
kladny obce nebo převodem na účet obce 1283344309/0800 a dát 
do poznámky jméno poplatníka. Dle vyhlášky ( OZV č.1/2017) 
lze písemně požádat o slevu na třetí a další dítě v rodině, dále za 
osobu, která se déle než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce 
v obci nezdržuje a nebo za osobu ve výkonu vazby či trestu. 
Od 11. 1. 2018 má obec nového lesního hospodáře. Je jím  
pan Ing. Daniel Šplíchal. 
V současnosti pracujeme na plánu těžby v letošním roce tak, 
abychom naplnili lesní hospodářský plán, který nám letos kon-
čí a splnili jsme tak i plánované příjmy do rozpočtu obce. Naši 
místní občané si mohou požádat o koupi palivového dříví a to 
i formou samovýroby na obecním úřadě formou písemné žádosti. 
Každoročně umíme takto pokrýt 10-15 žádostí. V případě dalších 
informací ke dřevu mi volejte na tel. 775974252, vzal jsem si to na 
starost. Mám i nemilou událost, kdy v současnosti řeším drobnou 
krádež dřeva na Hřebči s Policií ČR.

Opět budeme letos dělat kulturní a sportovní akce pro nás všech-
ny. Tady bych Vás chtěl oslovit a požádat Vás o Vaši účast. Víte, je 
pro mě zklamání, když nachystáme akci (není jich málo) a přijde 
málo lidí. Je mi líto těch lidí, kteří se věnovali přípravě, sháně-
ní a účast našich občanů je pak malá. Věřím, že si letos ten čas 
uděláme všichni a setkáme se na akcích, které jsou pro letošek při-
praveny. 13. ledna se uskutečnil obecní ples a jsem rád, že přišlo 
hodně lidí a děkuji všem, co se na přípravě plesu podíleli.
Letošní rok je pro nás Čechy hodně významný a v říjnu tomu bude 
100 let, co naše tehdy společná Československá republika vznikla. 
Někdo může namítnout, že jsme vznikli až rozdělením se Slováky 
1.1.1993, ale myslím si, že se shodneme, a rok 1918 je ten pravý 
rok vzniku. 
Letos je i pro mne osobně důležitý rok. Na podzim nás čekají 
komunální volby a rozhodl jsem se znovu kandidovat do zastupi-
telstva obce.
Přeji Vám všem dobrý a úspěšný rok 2018 

 Jiří Tesař

sportovní klub FC koclířov, z.s.
V letošním roce od 4. dubna začneme pravidelně dělat tréninky pro děti 
a mládež, a to vždy ve středu a v pátek od 17:00 hodin. V současnosti 
probíhá zimní příprava mužů před jarní částí soutěže III.třídy. 
Předběžně 23.6. bychom uspořádali další ročník Elfetexu v malé ko-
pané mužů . V červenci od 23.7. do 30.7. proběhne sportovní tábor 
na fotbalovém hřišti, který bychom rádi uskutečnili s polskými dětmi 
a kolegy z Tuliszkowa. Pořádali jsme opět o podporu Pardubický kraj. 

Přihlášky již možno vyzvednout u p. E. Veselé na obecním úřadě. Po-
platek 1000,- Kč za osobu.
Opět i letos se budeme podílet na pořádání dětského dne a mikulášské 
besídky. V dubnu uděláme pro děti maškarní karneval v KD. Termín 
ještě upřesníme.

 
 J.Tesař st. 
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koclířovská zeleň – stromy zejména
Součást nejbližšího prostředí, ve kterém v Koclířově žijeme, je 
také zeleň tvořená travnatými plochami, keři a vzrostlými stromy. 
Upravenost a úroveň péče o zeleň je významnou vizitkou každé 
obce a měla by proto být nejen nedílnou součástí práce každé sa-
mosprávy, ale také zájmem samotných obyvatel. V Koclířově je 
převážný díl činností soustředěn na travnaté plochy a z dlouhodo-
bého pohledu se jen nárazově věnujeme vzrostlým stromům a no-
vým výsadbám. 

Inventarizace stromů
Na jaře roku 2017 se podařilo učinit krok k postupné nápravě této 
situace a po dohodě s vedením obce byla provedena inventarizace 
stromů rostoucích na obecních pozemcích v zastavěné části obce. 
U každého stromu bylo hodnoceno jeho fyziologické stáří (niko-
liv věk v letech), vitalita, zdravotní stav, stabilita a perspektiva. 
Podle rozsahu a stavu zjištěných poškození a růstových vad bylo 
u stromů navrženo potřebné opatření a byla stanovena naléhavost 
těchto zásahů. 
Zpracovaná „inventura“ stromů dává možnost začít účinně pláno-
vat provádění potřebných opatření a doslova na jednom listu pa-
píru vidět stav něčeho, co bylo každý den na očích, a přesto bylo 
skryto.

Co nás čeká
Budou pokáceny nejrizikovější stromy, u nichž je v důsledku zjiš-
tění závažných vad velmi vysoká pravděpodobnost selhání stabili-
ty. Navíc jsou na místech, kde je pohyb osob velmi intenzivní. Na-
štěstí se nejedná o vysoký počet. Mimo tyto nejviditelnější zásahy 
bude prováděn řez suchých a nebezpečných větví. V některých pří-
padech budou u cenných stromů instalovány bezpečnostní vazby. 

U stromů nedávno vysazených dojde k výchovným řezům a někde 
i k jejich odstranění. Některé jsou totiž velmi silně poškozeny hni-
lobou v otevřených ranách způsobených neopatrností při sečení 
trávy či špatným řezem. Na místech po odstraněných stromech, či 
v jejich blízkosti, budou prováděny náhradní výsadby.

Význam
Stromy v blízkosti obydlí jsou mnohdy prvořadě vnímány jako 
zdroj problémů (což auta na silnici taky). Ať již jde o padající listí, 
tvorbu alergenů, zdroj nebezpečí. Pozitivní význam je o poznání 
významnější – zvyšují vlhkost vzduchu v zastavěném prostředí, 
snižují a tlumí výkyvy teplot (nabízejí příjemnější stín než textil-
ní slunečník, v noci zabraňují rychlému vyzařování tepla z půdy), 
příznivě ovlivňují jakost vzduchu (produkce kyslíku), snižují hluč-
nost, snižují prašnost, pozitivně působí na psychiku (působením na 
smysly – barva, vůně, světlo, stín, proměnlivost v průběhu roku, 
šum listů, udržována zeleň navozuje pocit pořádku), dotvářejí es-
tetický prostor. 
Všeobecně v obcích a městech přibývá zpevněných ploch, které 
mají velký vliv na rychlý odtok vody a zejména v létě na přehří-
vání prostředí. Naší snahou by mělo být nesnižovat výrazně podíl 
zeleně a stromů uvnitř naší obce, aby nám mezi domy bylo stále 
příjemně. S tím však souvisí provádění potřebné péče. Zeleň je 
vždy a okamžitě vidět, dotýká se našeho každodenního života a ze-
jména utváří ráz obce. Osobně budu velmi rád, když se tomuto té-
matu bude jakékoliv vedení obce věnovat zcela přirozeně a nejlépe 
i s podporou veřejnosti.

René Kulhan

Výsadby stromů – více významů v jedné činnosti
Všimli jste si, že v našem okolí nemáme žádný všeobecně rozší-
řený a používaný místní název, který by byl založen na existenci 
nějakého stromu? Z dětství si pamatuji na místo „U tří borovic“, po 
kterém už však není v polích ani památky. Pamětníci zejména z řad 
pracovníků v rostlinné výrobě si na lokalitu možná vzpomenou.

Určitě taková místa byla, ale v paměti se neudržela a v novodobé 
historii pak nebylo při významných událostech vysazeno nic, co 
by je alespoň trochu připomínalo a neslo si s tím spojené jméno. 
Nebo se o těchto připomínkách nemluví a v dnešní uspěchané době 
upadají rychle v zapomnění. Z nedávno vysazených by se tak ur-
čitě dala uvést Alej milénia (což je oficiální název) či Drozdkova 
cesta (což je název neoficiální, avšak mnohdy slýchaný). Víte, kde 
ta místa jsou?

Historicky bylo velmi běžné vysazovat stromy při různých udá-
lostech či na místech s nějakým velkým významem. Místa se pak 
stávala důležitými orientačními body. Tím zřejmě nejrozšířeněj-
ším důvodem k vysazení stromu bylo určitě narození potomka, a je 
i v dnešní době. Mnohdy v blízkosti domů takové stromy jsou. 
Této události jde dát i další rozměr. 

Na mnoha místech v Česku i ve světě probíhají u příležitostí akcí 
podobných našemu Vítání občánků výsadby stromů na památku 
narozených dětí. Na výsadbách se rodiče dětí přímo podílejí nebo 
se jich jen účastní a symbolicky provedou například přihrnutí ze-

miny. Samozřejmostí pak bývá umístění cedulky se jménem dítěte, 
předání pamětního listu a fotografie, která po letech potěší. Ne-
starali byste se potom rádi o takovou památku rostoucí společně 
s Vaším novým členem rodiny? 

Jinde se dětem sází aleje, mnohdy označované jako „aleje života“. 
Za každé narozené dítě je do nich vysazen jeden další strom a po 
mnoha letech se pak jedná o ucelený přehled místní porodnosti. 

Jedno mají takovéto výsadby společné. I z obyčejného vysazení 
stromu vzniká společenská událost s mnoha významy. Lidé se se-
tkají, objeví se nová zeleň v obci, vytvoří se živý památník důležité 
rodinné události, který bude připomínat, kde jsou pověstné lidské 
kořeny onoho človíčka, a možná se někomu vytvoří hluboký vztah 
k místu, kde se narodil. Za 100 let pak pod takovým Novákovým 
dubem, bukem či lípou mohou mít setkání budoucí zamilovaní. 
V zahradě rodinného domu může klidně růst Maruščina jablůňka 
a Honzíkův ořech – klidně vysazený také takovýmto společným 
způsobem. Zkuste se zasnít a máte-li chuť, zapřemýšlejme nad lo-
kalitami, nad celkovým pojetím a třeba v tomto roce v rámci plánu 
výsadeb vysadíme první živé památky. 

Mějte prima zbytek zimy.

René Kulhan
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Policie čr varuje
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli dů-
ležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se ne-
stali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady bu-
dou vydávat formou tematických článků, které budou zasílat na vaše 
obce. Témata budou jistě zajímavá. Například podvody páchané na 
seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb, legendy podvod-
ného vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční dopra-
vě (chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři 
– osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové 
linky, léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná 
cesta do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, aby 
naše články byly zajímavé a tak občas přidáme i pár střípků z poli-
cejních svodek, abyste věděli, co se ve vašem okolí děje. 

Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňo-
vých linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme dru-
hým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznámení. 
oznámení na Policii české republiky může podat kdokoliv (nikoli 
pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně a samot-
né oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní 
zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá charakter neodkladného 
tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty z nej-
bližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech může-
te samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou 
připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a následné 
pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což 
jsou minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa udá-
losti
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc 
lékaře či hasičů

Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl ka-
ždý oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace má) připravit 

odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, kdo se protipráv-
ního jednání dopustil, kdY k jednání došlo, kde k události došlo, 
JAk ke skutku došlo, číM bylo protiprávní jednání spácháno či 
způsobeno, Proč se podle oznamovatele čin stal a jaký je nÁsle-
dek jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku.

Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane 
a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví 
ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie 
a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. 
Zdravotnická záchranná služba má linku tísňového volání 155. Rov-
něž je možné si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropské-
ho volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu 
složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte 
přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá pře-
devším v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. 
Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 
Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při 
zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc záchranné 
služby, volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší ča-
sové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené 
operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro 
neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, která potře-
buje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. 
A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako 
mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek uvádí-
me pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, 
u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 
155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula 
představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme 
krásné zimní dny! 

 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

MosT nAdĚJe - 
AZYloVÝ dŮM Pro rodIče s dĚTMI 

Vánoce v Ad
Radostné Vánoce 2017 dětem z Mostu Naděje – azylového domu pro 
rodiče s dětmi v Koclířově připravila PhDr. Soňa Provazníková, ředitel-
ka Mateřské a Základní školy Třebovice. Společně s manželem, dcerou 
Evou, synem Václavem, maminkou paní Bartošovou, kamarádkami 
–J. Jasanskou, M. Žabovou, M. Menšíkovou, kolegyněmi z MŠ a ZŠ 
Třebovice a panem Stolarikem, zastupitelem obce Třebovice zakoupili 
dětem, dle jejich vánočních přáníček, dárky, které si děti na vánoční 
besídce v AD u stromečku převzaly a rozbalily.
Díky ochotě a zájmu výše jmenovaných dárců se dětem z azylového 
domu splnila jejich vánoční přání. Rodiče za své obdarované děti všem 
děkují a přejí jim mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2018.

Tyto dárky nebyly ale jediné, které děti z AD loňské Vánoce dostaly.
Diakonie Českobratrské církve evangelické pořádala již šestý ročník 
akce „ Krabice od bot“, kdy děti darují dárky dětem. Cílem této akce 
je potěšit děti z chudších rodin. Děti podle svého uvážení a doporučení 
dospělých naplní krabici dárkem, zabalí ji a odnesou na sběrné místo. 
Vedoucí Mostu naděje-azylového domu v Koclířově osobně převzala 
darované krabice v Osíku u Litomyšle, kde sbírku inicioval místní spo-
lek Maceška. I tyto dárky si děti z AD převzaly a rozbalily na vánoční 
besídce v azylovém domě. 

Neznámým dárcům patří velký dík.
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Farní okénko
Milí farníci, spoluobčané, přátelé, 

děkujeme nyní společně za rok 2017, který byl 670. výročím založení 
naši obce a 100. výročím Fatimy.
Naše národní pobočka světové Fatimy, s námi Lenka. Martin, Drahuš-
ka, Hanka, Liduška, Pavel, manželé Palkovičovi a všichni další pracov-
níci (i externí) máme už 23 let, což také není málo.
Jubileum Fatimy se nejvíc projevilo 7. října 2017, kdy za nepříznivého 
počasí koclířovskou Fatimu navštívilo 8 000 lidí, mezi nimi též vý-
znamní zahraniční hosté, kteří vědí o co ve Fatimě jde a jaký má vý-
znam.
Pak jsme tradičně požehnali vánoční strom, setkali jsme se s dětmi ze 
školy a školky při vánoční návštěvě Fatimy, společně si zazpívali a pro-
žili i velký den letošní tříkrálové sbírky.
Děti hojněji začali navštěvovat náboženství, tradičně jsme byli s Da-
liborem ve farním kostele, s mnohými z vás na půlnoční. Těší nás, že 
i našim hostům budeme moci nabídnout Koclířovský areál zdraví, dě-
kujeme Petře a Hance, že funguje naše cukrárna a věříme, že se podaří 
i služba restaurace. V nejbližší době začne generální oprava kostela sv. 
Josefa na Hřebči nad tunelem. Vše - a právě také na této opravě je to 
vidět - je za přispění, pomoci a spolupráci s obcí, s radou, zastupiteli 
a panem starostou Jiřím Tesařem.
Po cestě do polského Tuliszkowa se chystáme se zástupci obce do Ně-
mecka, kde bude podepsána nová partnerská smlouva s městem, kde 
žijí rodiny našich rodáků, bývalých občanů Koclířova. Je krásné, že nás 
spojuje také svatá Filoménka, patronka naší farnosti. Po celá desetiletí 
právě i tam si v rodinách uchovávají úctu k ní.

Jsme rádi, že můžeme společně prožít pěkné společenství a naši službu 
zaměřit právě na naši obec.
Každou neděli v 9 hod. prožít bohoslužbu, společenství rodin, s dětmi, 
mladými i staršími. Nyní prostřednictvím našich internetových stránek 
můžeme oslovit mnohé a sledovat on-line na www.fatima2017.cz . 
Zahajujeme přípravu na biřmování, Úvodní setkání bude v neděli 
18.února 2018 v 10 hod. a protože budeme zahajovat i přípravu pro 
případně nepokřtěné z řad mladých a dospělých, tak může přijít úplně 
každý, kdo má zájem stát se křesťanem a přijmout svátost křesťanské 
dospělosti. Na věku opravdu nezáleží. I staří to ještě mohou stihnout 
a mladí by měli a mohli.
Nyní nás čeká generální oprava kaple sv. Josefa na Hřebči. Její slav-
nostní znovuotevření bude možná již v červnu t.r.

A samozřejmě vůbec na 1. místě bych rád přišel k vám a postupně vaše 
domy a domácnosti požehnal a svěřil Boží ochraně skrze Pannu Marii. 
Už jsem navštívil asi 20 domů a mnoho dalších bych rád, ale bez va-
šeho pozvání nemohu. Stačí zavolat na č.731 646 800 na naši recepci 
nebo Hance 731 598 752 a dát na sebe telefon nebo již přímo domluvit 
den a hodinu. To je hlavní „ovoce“ Fatimy - požehnání a zasvěcení.

To je naše poslání i velká „přidaná hodnota“ ke šťastnému životu 
v naší obci a farnosti.
Rád vám žehnám, vašim rodinám a zvláště nemocným a trpícím. 

Váš farář Mons. Pavel Dokládal
a společenství Českomoravské Fatimy

Poděkování
Děkuji za společnou službu při letošní Tříkrálové sbírce všem koled-
níkům a vedoucím skupinek. Velkou pomocí je vždy služba Světlan-
ky, Alenky a paní Staňkové, které vždy pomohou s přípravou oblečení 
a korunek a pak vše zase pečlivě uloží a připraví pro další rok. V tomto 
roce se podařilo neskutečné – do naší obce bylo vysláno 9 skupinek 
(a některé byly dokonce čtyřkrálové  ). Tolik bylo dětí, které se chtěly 
připojit a přinášet do domů a bytů v naší obci požehnání a také pomoci 
se sbírkou pro potřebné. Děkujeme všem, kteří otevřeli dveře svých 
příbytků a s úsměvem i otevřeným srdcem nás přivítali. Věřte, pro děti 
je to vždy velká radost. Je hezké, že mnozí koledníky již vyhlížejí na 
zápraží a těší se na toto milé novoroční, již tradiční setkání. Letos se 
podařilo vykoledovat rekordní částku. Děkujeme za ty, kterým peníze 
pomohou. Jako odměnu pro koledníky připravila Svitavská charita 
pozvání do kina (film Po strništi bos režiséra Jana Svěráka) a otec Pa-
vel, až bude venku teplejší počasí, má také ještě jedno milé překvapení. 

Děkuji za podporu a povzbuzení při letošních přípravách a těším se, že 
i v příštím roce se tato hezká tradice bude moci opakovat. Je možné, že 
také ještě naši službu rozšíříme i do vedlejších obcí, kde ne vždy mohou 
sehnat tak šikovné koledníky, jako máme v Koclířově. Požehnaný rok 
2018 vám všem. 

 

Vaše Hanka 
PODĚKOVÁNÍ

Děkuji panu starostovi a zaměstnancům Obce Koclířov za vánoční 
stromky, které přispěly ke krásné vánoční atmosféře a výzdobě obou 

kostelů. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na výzdobě a úklidu 
kostelů.

Mons.Pavel Dokládal, farář
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leden a únor 2018

novoroční zprávičky z naší mateřské školičky
Krátké ohlédnutí za loňským rokem:
Novinkou bylo, že k nám od listopadu nastoupila nová paní učitelka 
Maruška Doubravová jako zástup za mateřskou dovolenou paní uči-
telky Gábinky. Děti si na ni rychle zvykly. Myslím, že pro naši školku, 
bude přínosem svými letitými pracovními zkušenostmi a milým, dů-
sledným přístupem k dětem.
V prosinci jsme se s rodiči a jejich dětmi sešli tentokrát při vánočním 
tvoření. Opět jsme byli potěšeni Vaší účastí. Vyráběli se závěsní kapříci 
z CD a dekorační vánoční svícny. Některé děti si dělaly mikulášské 
puzzle. Rozloučili jsme se písničkou. 
S dětmi jsme rádi navštívili FATIMU, kde byl pro ně připravený bo-
hatý program. Děti rozmlouvaly v kostele s otcem Pavlem, poté jsme 
shlédli video „Vánoční příběh“. Děti se i výtvarně vyřádily. Zdobila se 
dárková krabice pro Ježíška a vánoční zvony, které si děti pověsily na 
stromky umístěné v kostele. Zazpívaly se vánoční koledy a vyslechli 
jsme mnoho dobrého. Děti si odnesly sladkou odměnu, a to výborné 
vánoční cukroví z místní cukrárny. 
Také jsme byli popřát krásné Vánoce panu starostovi a ostatním za-
městnancům OÚ. Děti byly pozvané na obec ke stolu s lahodným ob-
čerstvením a příjemně si popovídaly s panem starostou.
Mile nás překvapila VAŠE předvánoční štědrost. Za finanční i věcné 
dary pro děti do školky moc děkujeme obci Koclířov, paní Evě Ko-
nečné, tatínkovi Renému Kulhanovi, rodičům a ostatním přispívajícím 
občanům. Tímto finančním obnosem jsme přispěli Ježíškovi na krásné 

dárky dětem pod stromeček 
v MŠ. Dále se zakoupily do 
školky potřebné klávesy. 
A máme tu Nový rok! Přišli za 
námi koledovat Tři králové. 
Zima je, zima je, zima je … 
a když je sníh, tak si ho po-
řádně užíváme. Na školní 
zahradě stavíme sněhuláky, 
hrajeme koulovanou a jinak 
experimentujeme se sněhem. 
V tomto školním roce opět 
pořádáme zdarma besedy pro 
rodiče. Na první besedě byla 
účast rodičů nulová. Na dru-
hé jsme už byli ve větším po-
čtu. Jen tak dál!  Přednášky 
pořádáme, neboť věříme, že 
se na nich, rodiče, dozvíte 
nové užitečné informace. Někdy si jen potvrdíte to, co si dávno myslí-
te, a že Vaše kroky (např. ve výchově nebo komunikaci s dětmi) vedou 
správným směrem.

Zdravíme ze školky!
 Jolana Oubrechtová

leden ve školní družině
V měsíci lednu se pravidelně vě-
nujeme krmení ptáčků. Na stromě 
na školní zahradě máme pověšené 
krmítko tak, abychom na něj vidě-
li i z okna školní družiny a mohli 
je pozorovat. 
Mezi další pravidelné činnosti 
školní družiny patří vaření, které 
mají děti nejraději. Před Vánoci 
jsme si napekli a nazdobili perníč-
ky. V minulém týdnu jsme pekli 
sušenky ve tvaru písmen, kde si 
děti mohly upéci svoje jméno. 
V pátek 26.1. se ve školní druži-
ně uskuteční ples, na který se děti 
moc těší.

 Vychovatelka ŠD

čTenÁŘskÉ dílnY Ve Škole
V polovině ledna navštívila naši základní školu pracovnice dětského 
oddělení svitavské městské knihovny. Připravila si pro děti čtenářské 
dílny, které dětem přiblížily zajímavý svět dětské knihy i jejich tvůrce.
Empatickým jednáním paní Soudková u dětí vzbudila zájem a chuť 
k praktickým činnostem. Chlapci si vyzkoušeli záchranu kamaráda po-
mocí lana a společně s dívkami pak přemýšleli o tom, jaké kouzelné 

vlastnosti by mohla mít školní aktovka. K tomu je motivoval i příběh 
Daniely Krolupperové Kouzelná aktovka.
Naše děti si s úkoly při práci poradily velmi dobře a v závěru získaly 
pochvalu za odpovědi plné fantazie a zajímavých nápadů. Odměnou 
jim byla také vlastnoručně vyrobená papírová hračka.
Doufejme, že taková přínosná setkání děti opět přivedou ke čtení knih.

H. Honzírková
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Fotogalerie z dění obce

Děti z mateřské školy na návštěvě u pana starostyNovoroční koncert KOCLÍŘOVSKÉ SCHOLY

Mikulášská besídka Rozsvícení vánočního stromu

 Vánoční koncert pěveckého sdružení Dalibor

Tříkrálová sbírka 2018


