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Most naděje

Další kulturní akce v roce 2019 v obci Koclířov
8. 5. 2019
Kladení věnců
1. 6. 2019
Dětský den + Kácení máje + Zábava
15. 6. 2019
Hřebečský slunovrat
13. 7. 2019
Pivní slavnosti + taneční zábava
3. 8. 2019
Pouťová zábava
4. 8. 2019
Tradiční koclířovská pouť
29. 11. 2019
Zdobení adventních věnců
30. 11. 2019
Rozsvěcení vánočního stromu
7. 12. 2019
Beseda pro starší a dříve narozené
8. 12. 2019
Mikulášská besídka
14. 12. 2019
Zájezd na vánoční trhy
Další kulturní akce v roce 2019 SDH Koclířov
20. 7. 2019
Fotbalový turnaj
24. 8. 2019
Den s hasiči a nohejbalový turnaj
12. 10. 2019
Burčákový pochod Mutěnice
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K R O N I K A
Navždy nás opustil pan
Bohuslav Mandát, rodině a pozůstalým
skládáme upřímnou soustrast.

Na začátku letošního roku na svět přišla
Eliška Kršková. Rodičům blahopřejeme
k narození holčičky.

V měsíci březnu a dubnu se dožívají svého životního jubilea tito naši spoluobčané:
Březen:
Látalová Jitka
Sklenaříková Jarmila
Hečko Karel
Veselý Antonín
Veselá Miluška
Zahálka Josef
Brhel Václav
Zahálková Margita
Dudová Anežka
Vargová Marie
Bredová Zdeňka

S vo z

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

Duben:
Leksa Ivo
Křivý Stanislav
Zemachová Zlata
Dítětová Růžena
Mahel Milan
Volf Jaroslav
Huschka Albín
Drozdek Jaroslav
Zemach Zdenek
Groulík Josef
Bajerová Eva

b i o o d p a d u

Od 1. dubna se začne opět svážet bioodpad. Další svozy
budou pravidelně opět v pondělí a v pátek. Po domluvě
s p. Miroslavem Křivánkem (tel. 775974254) lze odpad

v
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odvést přímo do Lamačky. Žádáme o třídění zvlášť dřeviny a zeleně.

Svoz v e l k o o b j e m o v é h o
odpadu
V sobotu dne 4. 5. 2019 proběhne od 8:00 do 12:00 hod.
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Vyzýváme občany, aby v uvedený termín sváželi pouze nebezpečný a velkoobjemový odpad do areálu Lamačky
(horní bílou bránou), kde bude pracovník, pověřený
obecním úřadem, který bude kontrolovat, zdali je dovezený odpad v souladu s pravidly (viz kompletnost elektrospotřebičů). Jiná místa ke svozu nebudou určena!!
Nebezpečné odpady – odpady, které mají nebezpečné
vlastnosti a nesmí se vyhazovat do popelnic, např. upotřebené oleje, olejové filtry, odpady z barev a rozpouštědel,

r o c e

Závodníková Květoslava
Tesařová Zdenka
Pavliš Jan
Drápelová Hana
Prokopová Marta
Sedláková Jaroslava
Brychtová Libuše
Mrštný Ladislav
Duda Jiří

a nebezpečného

lepidla, tonery, železné nebo plastové obaly znečištěné
škodlivinami, ledničky, mrazničky, televizory, zářivky.
Veškeré zařízení musí být kompletní. Nekompletní elektrospotřebiče nemohou být vybírány!!! Velkoobjemový
odpad – jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, matrace.
KOVOVÝ ODPAD
Dne 3. 5. 2019 bude přistaven kontejner na kovový odpad
na stanoviště k DPS, čp. 122 Koclířov, kde můžete do
6. 5. 2019 svážet kovový odpad.

Včelařská
Slunečné dny v polovině února přinesly teploty potřebné
pro první prolety včel. Včelaři mají v takovou chvíli radost. Mnohdy po několika měsících mohou vidět, že jejich svěřenkyně ukryté za stěnou úlů žijí a mají se čile
k světu. Na úplné zahájení včelařské sezóny je však
v takovém termínu ještě moc brzy. S rychlým nástupem
vysokých teplot dojde ke stejně rychlému kvetení a odkvětu zdrojů potravy. Včel navíc nebývá takový počet,
aby dokázaly pečlivě opylit ovocné stromy a hmyzosnub-

né plodiny.
Pokud se tedy jaro hlásí o příchod moc brzy, jdou včelaři
ve svých přáních možná proti proudu a tajně si přejí, aby
přeci jen ještě nějakou chvíli bylo ošklivo. Ale zcela
upřímně, radost z prvních včelích proletů také nemají
všichni. Včely si totiž při té příležitosti po dlouhé době
mohou konečně odskočit…
Krásné předjaří všem.
René Kulhan
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Starosta informuje...
Do konce února 2019 chceme podat žádosti o dotaci na
MMR ČR, kde bychom chtěli využít jednotlivých dotačních programů. Máme celkem vybrány čtyři. A to program na opravy místních komunikací, vybudování odstavné plochy pro parkování před OÚ a DPS (čp. 123 a 122),
dále pro rekonstrukci budovy čp. 123 – obecní úřad a MŠ,
kde je potřeba řešit kompletní opravu střešní krytiny, vazby, klempířských prvků včetně fasády a výměny vstupních dveří. Jako poslední z tohoto programu budeme žádat
o peníze na rozšíření dětských hřišť po celé naší obci včetně Hřebče. Pokud uspějeme, přibyla by další tři místa
a doplnilo by se stávající dětské hřiště v areálu Zdraví.
Tyto žádosti budeme schvalovat při jednání zastupitelstva
obce dne 22. 2. 2019, věřím, že naši zastupitelé tyto záměry podpoří a úspěšně tyto uvedené žádosti podáme.
Během měsíce února se započaly práce pro nové čističky
odpadních vod pro obecní budovy. Zpracovala se projektová dokumentace a probíhají úkony pro stavební povolení. Jedná se o budovy čp. 103, čp. 122, čp. 125, čp. 243,
čp. 215 a čp. 216. Proběhla schůzka se společností, která
nám zajišťuje hydrogeologické posudky a připravuje nám
předběžnou studii s nabídkou o průzkumu celé naší obce
pro případný projekt na podporu domovních čistíren
(ČOV). Když mluvím o celé naší obci, vždy tím myslím
i Hřebeč, takže to, prosím, chápejte tak, že o čem píši, tak
se to vztahuje jak na Koclířov, tak i na Hřebeč. Dne
30. ledna proběhlo jednání se společností Atregia, kde
jsme předběžně jednali o celkové studii revitalizace naší
obce Koclířov. Zatím proběhlo jednání pouze v tom duchu, jak by ta studie měla vypadat, a hlavně o vypracování
cenové nabídky. Tuto společnost nám doporučila MAS
Svitava s tím, že mají velmi dobré zkušenosti
s operačními programy životního prostředí (OPŽP). Budou jistě probíhat další jednání, kam přizveme naši komisi
životního prostředí, která pracuje velmi dobře, a budeme
chtít společně mít tuto problematiku zeleně v naší obci
dobře zmapovanou a mít ji připravenou tak, abychom se
o naši zeleň v naší obci uměli dobře postarat. Společnost
Atregia spolupracuje i s dalšími okolními obcemi, uvedu
např. obec Kamenná Horka či Hradec nad Svitavou. Naším záměrem je se v letošním roce přihlásit do výzvy na
podporu revitalizace zeleně přes MAS Svitava.

Zimní údržba komunikací,
svoz plastů
Přes nepřízeň počasí a bohatou nadílku sněhu jsme se snažili
udržet naše komunikace, zastávky i chodníky bez sněhu. Pokud by nám mělo ještě sněžit, chtěli bychom požádat spoluobčany o umožnění průjezdnosti po zadní komunikaci. Traktor s pluhem potřebuje na projetí 3,5 m. Dále bych chtěl upozornit spoluobčany, že žlutý pytel na plast stojí 5,- Kč a obec
je lidem při pravidelném svozu daruje výměnou zdarma, tak
bychom byli rádi, kdybyste pytle odevzdávali plné.
Děkuji, Prchal Ladislav

V poslední době máme trošku větší problémy s veřejným
osvětlením, kde nám některé úseky technicky dožívají,
a věřte tomu, že zajistit někdy rychlou opravu se prostě
nepodaří. Hlavně je to vždy otázka počasí a této problematice stavu veřejného osvětlení se nadále intenzivně na
obci věnujeme. Touto problematikou se zabývá místostarosta p. Rudolf Kala. Zajistil se pasport veřejného osvětlení včetně zatřídění komunikací a jednotlivých světelných
bodů (lamp), kde proběhlo měření a mapování jednotlivých úseků vedení veřejného osvětlení. Tyto materiály
doposud na obci chyběly a na základě těchto odborných
posouzení a studií můžeme pokračovat na revitalizaci celkového veřejného osvětlení v naší obci. Bohužel některé
věci jsou složitější, ale i tak věřím tomu, že se nám podaří
postupně stav veřejného osvětlení zlepšit. Další číslo zpravodaje by mělo vyjít v měsíci květnu, kde vás jistě rád
seznámím s dalšími novými věcmi, které se udály v naší
obci.
Zabýváme se velice vážně otázkou přístavby nové tělocvičny k budově naší základní školy. Oslovili jsme projekční kancelář pro přípravu studie v několika verzích, jak
by tato přístavba mohla vypadat. Své požadavky jsme
předložili při jednání spolu s panem ředitelem ZŠ p. Ing.
Ancinem. Naším cílem je mít letos připravenou kompletní
projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení
a pokusit se na tento záměr získat dotaci. Když by se tento záměr podařil, získali bychom ve stávající ZŠ prostory
stávající tělocvičny, kde bychom mohli mít učebnu pracovních činností a popř. kabinetu.
Na podzim 2019 proběhne 5. kolo „Kotlíkových dotací“
od Pardubického kraje. Máte nyní možnost využít tuto
dotaci pro výměnu stávajícího kotle. V případě potřeby na
obci pomůžeme s vyplněním žádosti.
Na závěr bych vás chtěl požádat o projevení většího zájmu
na všech kulturních, sportovních akcích, které se konají
v naší obci. Naše rada obce schválila seznam akcí pro
letošní rok, který máte k dispozici v tomto čísle zpravodaje a jste tímto srdečně zváni.
Přeji vám krásný zbytek zimy a věřím, že se nám zlepší
nálada s nástupem jara a určitě se všichni těšíme na sluníčko.
Jiří Tesař

Běžecká sezóna začíná
Přichází jaro a spousta lidí nasazuje tenisky a vybíhá
vstříc hřejivým paprskům. Do kondice se tak v naší
obci dostává mnoho sportovců. Není divu, cesty bývají suché, počasí k tomu vysloveně vybízí a jedná se
o báječný relax.
Ještě se poměrně brzy stmívá a zkušení běžci vědí, že
pokud vyběhnou odpoledne, je rozumné se vybavit
oblečením s reflexními prvky a světélky. Každý řidič
ocení, vidí-li běžce či chodce s dostatečným předstihem, může je tak bezpečně objet nebo se jim vyhnout.
Přejeme spousty naběhaných kilometrů!
Michaela Cichá
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Likvidace odpadních vod - II.
V minulém čísle Koclířovského zpravodaje byly popsány
obecné povinnosti k likvidaci odpadních vod. Nyní Vám
představuji souhrn náležitostí, které je potřeba zajistit
v případě, že se rozhodnete vyřídit si stavební povolení na
septik nebo domovní čistírnu odpadních vod (ČOV).

h. doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy

Náležitosti žádosti o stavební povolení:
a. doklady prokazující vlastnické právo, pokud stavební
úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru
nemovitostí
b. projektová dokumentace stavby (projekt), zpracována
ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve třech vyhotoveních
c. územní rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas stavebního úřadu
d. kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení
týká
e. při vypouštění odpadních vod do vod podzemních
(vsakování) – hydrogeologický posudek
f. při vypouštění odpadních vod do vod povrchových –
vyjádření správce vodního toku
g. seznam účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

Dobrou zprávou je, že i přes zdánlivou obsáhlost potřebných dokladů jsou pro zahájení řízení nejpodstatnější hydrogeologický posudek (nebo vyjádření správce toku)
a projektová dokumentace. S těmito dokumenty lze navštívit Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a tam podat žádost o zahájení
řízení. Některé podklady a související řízení si úřad umí
zajistit vnitřně sám, k některým Vás vyzve k doplnění.
Takto byla záležitost s úřadem konzultována a lze říci, že
přístup byl opravdu vstřícný.
Poznámka závěrem. Při budování bezodtokové jímky –
žumpy se nejedná o vodní dílo a řízení se vede pouze se
stavebním úřadem formou ohlášení stavby. Jde tedy
o „papírově“ méně náročnou stavbu, avšak s většími nároky na další provoz.
René Kulhan

Poplatky za užívání hřiště
Užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost zdarma. Využití hřiště školským zařízením je ve vyhrazené době bezplatné. Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího zájemce je
třeba hřiště uvolnit. Pro objednané je stanoven poplatek za
hřiště 50 Kč/hod. pro občany s trvalým pobytem v obci
Koclířov. Pro ostatní je stanovena cena za hřiště 150 Kč/

hod. Maximálně lze objednat 2 hodiny. Poplatek je stanoven za hřiště, nejedná se o poplatek za osobu. Objednávky
lze provést elektronicky na adrese obec@koclirov.cz, nebo
telefonicky na 461543116 popř. 775974253.
Zdroj: obec Koclířov
webové stránky

Zima ve školce
Letošní zima se opravdu vydařila. Sněhovou nadílku
jsme využili na bobování, stavby sněhuláků a netradičně jsme si udělali v zimě i stopovanou. Kreslení
do sněhu a hledání barevných šipek se dětem velmi
líbilo. Završením této akce bylo nalezení pokladu
„sněhové královny“.
Ve školce děláme legrácky. Když je nějaká příležitost (svátky, narozeniny), uspořádáme si párty. Pro
děti jsou připravené zajímavé hry a nechybí taneční
vyžití. Naposledy jsme slavili se staršími dětmi svátek Valentýna. Vyráběla se valentýnská srdíčka, hledala se „zatoulaná“ srdíčka a hrála se
„brčkovaná“ (to je něco jako kopaná, ale papírový
míč se do branky dostává přilepením na brčko vdechem a místo hřiště úplně poslouží papírová krabice).
Kromě zábavy si s dětmi povídáme o nejrůznějších
zimních sportech, o povoláních, o lidském těle. Děti
se učí rozlišovat roční období, seznamují se s názvy
měsíců v roce a dnů v týdnu. Dále se věnujeme problematice zdraví a nemoci.

Děti také zjišťují, jak tráví zimu zvířata ve volné přírodě a jak se
můžeme o některá z nich během zimy starat.
Jolana Oubrechtová
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MOST NADĚJE - azylový dům pro rodiče s dětmi
Vážení přátelé,
v minulém čísle Koclířovského zpravodaje jste byli blíže
seznámeni se vznikem a samotnou podstatou fungování
našeho azylového domu. Už i z předešlých vydaných článků víte, jakým osobám je naše služba poskytovaná i co je
jejím hlavním cílem a posláním.
Na tyto informace nyní naváži a stručně Vám popíši proces, který se odehrává před tím, než jsou rodiče s dětmi do
našeho azylového domu přijati.
Prvním krokem, který musí každý zájemce o naši službu
učinit, je podat si Žádost o poskytnutí sociální služby
(dále jen žádost). Formulář žádosti je dostupný na webových stránkách www.nasdomovkoclirov.cz a také
v kanceláři pracovníků azylového domu, na č. p. Koclířov
140. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba
následně doručit do našeho azylového domu, a to buď
osobně, nebo ji zájemce může zaslat poštou či naskenovanou emailem.
Po přijetí každé žádosti je naším úkolem posoudit, zda ji
podává osoba, které je sociální služba určena. Žádosti,
které jsou řádně vyplněné a podepsané, zaevidujeme pod
příslušným pořadovým číslem. Všechny zaevidované žádosti jsou bodově hodnoceny, a to dle pravidel, která máme pro tento účel vytvořená. Hodnotíme nepříznivou sociální situaci žadatele a míru podpory, kterou požaduje.

N a d p i s

v n i t ř n í h o
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75 - 125 slov.
Výběr obrázků nebo grafiky
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Zvýhodněni jsou žadatelé s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji.
Po vzájemné domluvě se žadatelem následně provedeme sociální šetření a zmapování
jeho nepříznivé situace. Výsledkem sociálního šetření, které je prvním osobním kontaktem se žadatelem, je vymezení oblastí naší spolupráce a stanovení cílů, kterých chce žadatel pomocí naší služby
dosáhnout.
V případě, že máme volnou bytovou jednotku a žadatel byl,
dle stanovených pravidel, vybrán ze seznamu podaných
žádostí, je s ním domluven termín nástupu do azylového
domu. V opačném případě zůstáváme s žadatelem
v pravidelném kontaktu do doby, než se kapacita naší služby uvolní.
Rodiny nejsou do našeho azylového domu přijímány nahodile. Jedná se o proces, který má svá jasná pravidla. Bez
řádně podané žádosti a bez osobního kontaktu s žadatelem,
tedy bez provedení sociálního šetření, nemůže být rozhodnuto o jeho přijetí do služby.
V příštím článku Vám přiblížíme, jak probíhá samotné přijetí žadatelů do azylového domu a podle jakých dokumentů
sociální službu poskytujeme.
Bc. Lucie Synková – sociální pracovnice

t e x t u

obsahuje tisíce různých klipartů, ze kterých si můžete vybrat
a importovat je do bulletinu.
Je k dispozici i několik nástrojů, pomocí kterých můžete
kreslit tvary a symboly.
Vybraný obrázek umístěte
blízko článku. Titulek obrázku
umístěte v blízkosti obrázku.

Titulek popisující
obrázek nebo
grafiku
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SDH Hasiči Koclířov hodnotí loňskou sezónu

Foto: galerie SDH Koclířov, ples 2019

Opět nám rok uběhl, je na čase naplnit
rubriku "Zpátky do minulosti".
Zkusím to vzít pěkně popořadě.
V únoru loňského roku jsme pořádali
ples, s Rotopedem jsme to pořádně
roztočili a protancovali nejeden střevíc.
Pustili jsme se do vylepšování a budování našeho zázemí. Upravili jsme výlez na půdu a sklad (sami se můžete
přijít přesvědčit, jak nám lopaty
a košťata krásně visí).
Než jsme se nadáli, byl tu březen. Ani
tento měsíc jsme se neflákali a zrekonstruovali schody do skladu. Odměnou
nám poté byly opečené párky. Parkrát
jsme si byli zahrát "pinec". Je třeba se
udržovat v kondici i přes zimu, že. Na
přelomu března a dubna jsme se vrhli
na malování naší klubovny. U toho už
jsme vymýšleli strategii stavění hranice. Pálení čarodějnic se kvapem blížilo.
Švarní hoši to zase zvládli s grácií.
Tyto fintičky a parádičky nám může
závidět nejeden sbor. Pro upřesnění,
pálení se uskutečnilo dne 28. dubna,
kdy zároveň mládenci postavili májku.
Následně nezbývalo nic, než začít trénovat. Čekala nás totiž okrsková soutěž. A vzhledem k tomu, že se konala
u nás v Koclířově, chtěli jsme se na
domácí půdě před vlastními fanoušky
předvést. Navíc letos jsme měli v plánu
postavit na start i veterány. Okrsek
proběhl 19. května za nádherného počasí a skvělé účasti. Zapomněl jsem si
poznamenat výsledky, ale tuším, že

veteráni 1. místo, pánové 2. místo, holky 1. místo. No, a když už jsme u toho
zapomínání, neměli bychom opomenout
rovněž u nás konanou dálkovou dopravu vody. Voda se táhla z rybníka dál po
cestě za "Rumlerovo". V květnu jsme
ještě stihli naši techniku pořádně provětrat u již zmiňovaného rybníka. Červen jsme si dali malinko volnější, abychom nabrali síly na následující dřinu.
V červenci jsme začali rekonstruovat
kuchyň. Všechno vystěhovat, to byl
základ. Tím to tedy začalo a pak už to
jelo. Sekání, tažení elektriky a tak dále.
Byl to běh na delší trať.
Do toho jsme se totiž ještě pustili ve
spolupráci s obcí do pouťové zábavy,
která se uskutečnila 4. srpna na hřišti
u kostela. 25. srpna už byl na programu
nohejbalový turnaj a odpolední posezení s hasiči. Účast byla hojná, dle reakcí
všichni spokojení. Počasí tak akorát.
Navíc jsme si odpoledne mohli ještě
všichni pěkně zasoutěžit, jako třeba
převracet pneu od traktoru na čas atd.
Zkrátka povedená akce.
Hned 1. září jsme se vrátili k rekonstrukci, začalo kopání odpadu. Budování tudíž nadále probíhalo. Naši kluci
jsou totiž šikovní a i z mála vykouzlí
opravdu hodně. 15. září jsme nasedli na
kola a užili si krapet sportu. Ostatně
jako každý rok. Sice nás nebylo moc,
ale i tak jsme si to užili a den zakončili
posezením v hasičárně.
V říjnu, přesněji 13., jsme se vypravili
na již tradiční putování slováckým vinohradem a burčákový pochod v Mutěnicích. Opět parádní a skvělá akce.
Mezitím práce na kuchyni stále probíhaly. Už nás začal malinko tlačit čas, ale
my jsme se o to víc snažili. A hotovo!

Hurá! Sláva! 3 dny se radujte! My
máme hotovo! Výsledku jste si mnozí
určitě všimli. A kdo ne, může se podívat.
Za veškerou tuto dřinu bylo potřeba se
odměnit. A jak jinak než pořádnou
zabíjačkou.
Ta
se
konala
10. listopadu. A kdo se zúčastnil, olizuje se určitě dodnes.
Na konci listopadu jsme navštívili
Opatovskou hospodu, jak se již také
stalo tradicí. Trochu jsme si zasoutěžili a předvedli své bowlingové dovednosti.
V prosinci jsme ještě stihli udělat
vnitřní osvětlení našeho vozu a už se
těšili na Vánoce.
Dne 9. února letošního roku se konal
tradiční Hasičský ples, který proběhl
opět za doprovodu kapely Rotoped.
Sál i parket byly naplněny k prasknutí,
po tombole se zaprášilo, pivo teklo
proudem, smích a hlahol se rozléhal
na kilometry daleko. Mise ples splněna.
Za všechnu tuto odvedenou práci bych
chtěl poděkovat všem členům SDH
Koclířov, obci Koclířov a všem, kteří
se na čemkoliv a jakkoliv podíleli.
V této spolupráci je třeba pokračovat
i adále.
Martin Štoudek

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat obci Koclířov za pronájem sálu, p. Prchalové za
občerstvení na plese a všem dárcům,
kteří nás podpořili formou věcných
i finančních darů.
Šárka Bajerová

Foto: galerie SDH Koclířov, Burčákový pochod v Mutěnicích
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Orientální tance

Foto dodala Kateřina Kalová

Jsou to již dva roky, co v Koclířově funguje kroužek
orientálních tanců pod vedením Pavly Vráblíkové. Je
sice pravda, že jsme měly krátkou přestávku, ale nadšení
nás neopustilo a znovu s chutí nacvičujeme jednotlivé
prvky. Největší dík patří právě Pavle, která vše chystá,
vymýšlí choreografie a s velkou trpělivostí nám pomáhá
se je naučit. Své umění pak Pavla každoročně předvádí
na různých akcích jak v naší obci, tak v okolí.
Kroužek stále přijímá nové členky. Pokud máte rády
pohyb, tanec a dobrou náladu, rády vás uvidíme. Scházíme se každý čtvrtek v 18:00 ve školní tělocvičně. Bližší
informace získáte buď přímo na místě, nebo u Pavly
Vráblíkové na e-mailové adrese pavlavrablikova@seznam.cz.
Za členky kroužku orientálních tanců
Marcela Kalová

Aprílový dogmaraton 2019
Klub pejskařů pořádá 4. ročník Dogmaratonu,
letos je podruhé součástí Mistrovství ČR
v Dogmaratou. Závodníci, dogtrekaři, turisti se
opět mohou těšit na 3 různě dlouhé trasy, které se
budou proplétat přírodou v okolí Opatova, Svitav,
Dětřichova a Koclířova, z nichž hlavní a zároveň
nejdelší je dlouhá okolo 40 km.
Základna Dogmaratonu je pro letošní ročník na
Motokrosovém závodišti v Opatově. Startuje se
v sobotu 6. dubna 2019. Závodní týmy hlavní
kategorie mají na zdolání trasy 24hodinový limit.
Novinkou oproti loňským ročníkům je, že mapy
kategorií Short (okolo 20 km) a Dogmaraton
(okolo 40 km) budou k dispozici k prostudování
na níže uvedených zdrojích týden před zahájením
Aprílového dogmaratonu 2019, každý závodník si
je tedy může předem nastudovat, aby výrazně
nebloudil.
Více informací včetně přihlášek naleznete již brzy
na webu www.kppt.cz nebo našem facebooku
Klub pejskařů pozitivního tréninku. Na všechny
se opět moc těší tým pejskařek z KPPT.
Michaela Cichá

Socializační
procházka
Dne 3. března proběhne II. socializační vycházku roku 2019. Tentokrát po okolí obce Opatovec
na Svitavsku. Trasa dlouhá cca 7,5 km vede krátce obcí a poté lesem a mezi poli, kde si pejsci
užijí volnosti. Sebou spoustu pamlsků a problémoví pejsci halty ohlávku nebo náhubek.
A především pak dobrou náladu.
Hana Kubešová

Sníh taje a odkrývají se
„nadílky“
Vlastníte-li pejska, vlastníte spolu s ním také povinnost uklízet po
něm jeho exkrementy ve volném
prostranství. Bílá a ledová pokrývka taje a na cestách se začínají objevovat skryté „voňavé“
nástrahy.
Já vlastním dva psy, při venčení
sbírám exkrementy do pytlíků
a vyhazuji je do popelnice, snažím se tím snižovat riziko toho,
že by výkal někdo rozšlápnul
a nesl si ho s sebou například do
zaměstnání, do obchodu atd.
Zářný příklad jsem zažila nedávno. Když jsem vedla dcerku do

školky, všimla jsem si, že někdo
nechal vydatnou psí hromádku
na cestě mezi školkou a DPS.
Některý ze spoluobčanů, který
pravděpodobně chodí do školní
jídelny pro obědy, hromádku
rozšlápl a značkoval cestu až do
jídelny.
Věřím, že by se této a mnoha
podobným situacím dalo efektivně předcházet obyčejným sbíráním výkalů alespoň na veřejných
cestách. Louka je něco jiného
než chodník či cesta.
Michaela Cichá
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Blíží se nám začátek jarní části soutěže. Začínáme
6. 4. 2019 v 15.00 na domácí půdě s Hradcem nad Svitavou. Od ledna pravidelně trénujeme a připravujeme se.
Družstvo mužů využívá hojně hřiště s umělým povrchem
v Areálu zdraví.
„Jsem v celku spokojený s účastí hráčů během této zimní
přípravy. V jiných klubech, co jsem trénoval, jsem zažil
i horší,“ uvedl trenér Jiří Stejskal.
Děti momentálně trénují v tělocvičně místní ZŠ. Jakmile

F a r n í

o k é n k o

a

K o c l í ř o v

Oznámení
Každý měsíc probíhají přípravy k biřmováni pro dospělé
a mládež. Rovněž v náboženství se děti připravují
k prvnímu svatému přijímání.
Rádi navštívíme i vaše nemocné. Pro všechny má Ježíš
otevřenou náruč Cesty Pravdy
a Života.
Farní pouť ke svatému Josefovi v kapli na Hřebči
Sobota 16. 3. – v 9 hod. vycházíme modlitbou Křížové
cesty obcí od ČM Fatimy.

z . s .

počasí trochu dovolí, jdeme trénovat ven. Budeme využívat nové hřiště s umělým povrchem v Areálu zdraví.
„Začínáme s přípravkou 14. 4. 2019 a děti se moc těší,“
uvedl trenér dětí Jiří Tesař st.
Dne 23. 3. 2019 od 15.00 v KD Koclířov pořádáme dětský
karneval ve spolupráci s naší ZŠ a obcí Koclířov. Tímto
zveme všechny děti a rodiče.
Eva Veselá

z p r á v y

Masopustní neděle a zahájení doby svatopostní doby
v Koclířově
První sobotu v březnu (2. 3.) budeme slavit společně s
rodinami našeho vikariátu. Hlavní program pro manžele a
rodiny začíná od 14 hod. ve Fatimě. Na masopustní neděli 3. 3. začíná farní bohoslužba v 9 hod. Na 6. 3. připadá
den přísného postu - Popeleční středa. Po celodenní adoraci (od 8 hod.) zahájíme v 18 hod. dobu svatopostní,
která nás po 40 dnech dovede až k letošním Velikonocům. Zelený čtvrtek 18. 4. (18 hod.), Velký pátek 19. 4.
(15 hod.) a Bílá sobota 20. 4. se slavnou vigilií Vzkříšení
v 18 hod. Samotné Velikonoce - Hod Boží velikonoční největší svátek v roce - bude letos 21. 4. 2019 při bohoslužbě, tak jako každou neděli, tedy v 9 hod. (v závěru
tradiční žehnání velikonočních pokrmů). Během 40 dnů
postní doby povedeme pouť do Jeruzaléma a Svaté země
a v Koclířově přivítáme P. George Biju z Ugandy na první dubnový víkend i s 1. dubnovou sobotou, tedy na 6. 4.

Koclířovští pasáčci při slavnostní
bohoslužbě

F C
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11.00 hod. mše svatá v kapli sv. Josefa s modlitbami za živé
i zemřelé farníky, dobrodince a poutníky. Po skončení Agapé a radostné sdílení nejen se jmenovci našeho patrona, svatého Josefa.
Pravidelná příležitost ke svátosti smíření – svaté zpovědi
Každý pátek od 15 do 18 hod., každou první sobotu 9-11.30
a 14-17 hod.
Pro případnou návštěvu kněze u vašich nemocných kontaktujte nás osobně – při každé bohoslužbě a nebo na tel.
č. 731 646 800.
Aktuality, program bohoslužeb a další informace najdete na
našich internetových stránkách www.cm-fatima.cz

Tříkráloví koledníci dostali odměnu za svou letošní službu - návštěvu
svitavského kina, kde nás pobavila krásná pohádka - Čertí brko

Rád žehnám Vašim rodinám.
Mons. Pavel Dokládal, farář
Farnost a Českomoravská Fatima Koclířov

Zprávičky z knihovničky
V naší knihovně v letošním roce probíhá od února do
dubna čtenářská soutěž s názvem „Hledá se mistr četby“.
Úkolem jsou:
Pro 1. – 2. třídu = obrázek ze dvou knih
Pro 3. – 4. třídu = popis + obrázek ze tří knih
Pro 5. – 9. třídu = vyplnit záznam o knize (k vyzvednutí

v knihovně) - minimálně čtyři knihy.
Do knihovny můžete přijít vždy od úterka do čtvrtka od
14:00 do 17:00 hodin. Telefonní kontakt do koclířovské
knihovny je +420 733 680 288.
Děkuji a přeji krásné dny
Martina Vymazalová
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Pomalu se blíží jaro. Sníh taje, slunce začíná příjemně hřát a někteří z nás
už možná plánují výlety do okolí. Pokud patříte k těm, kteří rádi poznávají krásy našeho regionu, mám pro Vás jeden tip na výlet.
Pramenná oblast Zádolského potoka, známá také jako Králova zahrada,
leží na katastru obce Opatov. Území o rozloze necelých 18 ha bylo za
přírodní rezervaci vyhlášeno v roce 1994. Rezervace chrání mokřady
a smrkové a jasanové olšiny s bohatým výskytem bledule jarní. A právě
bledule jsou důvodem, proč se Králova zahrada stává brzy na jaře oblíbeným cílem výletníků. Po pár stech metrech od vstupu do lesa na Vás čeká
doslova záplava bílých květů, které tvoří rozlehlý přírodní koberec.
Kromě bledulí můžete v rezervaci najít také prvosenku jarní, lýkovec
jedovatý, kopytník evropský, mokrýš střídavolistý, ocún jesenní, jaterník
trojlaločný a další. Ze zvířecí říše se tu vyskytuje např. rosnička zelená,
skokan krátkonohý, střízlík obecný, puštík obecný nebo čížek lesní.
A jak se k bledulím dostanete? Nedaleko od rezervace je vlaková stanice
Semanín, od které je to k areálu ještě asi 1,5km procházka. Z obcí Opatov, Gajer a Mikuleč (a dalších) vede k rezervaci několik cyklostezek.
Také je možno dojet autem až k zatáčce v Zádolce a zbytek dojít pěšky.

u
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Máte také tip na výlet? Znáte místo, které
byste chtěli doporučit spoluobčanům
(hrad, zámek, muzeum, přírodní zajímavost,...)? Napište nám o něm! Těšíme se
na Vaše příspěvky.

Kateřina Kalová

Zajímaví lidé: Markéta Kutilová
Vážení občané,
žijeme ve složité době. Hrne se na nás
spousta informací. Je těžké zjistit, kde je
pravda. Proto jsem se sama rozhodla, že
stejně důležité jako sledovat zprávy
a číst noviny je i setkávat se se zajímavými lidmi. O to příjemnější pro mě
bylo zjištění, že nedaleko, ve městě Polička, žije humanitární pracovnice, reportérka a novinářka Markéta Kutilová.
Poprvé jsem se s ní setkala na besedě,
kterou organizovalo Gymnázium Svitavy. Byla to beseda o organizaci Člověk
v tísni, jako přednášející byl pozván
Šimon Pánek. Spolu s ním přijela i mladá žena, která povídala o humanitární
pomoci při povodních, zemětřeseních
a tsunami, o cestování, o lidech v nouzi
či o osobním vyhoření. Tehdy jsem si
nezapamatovala její jméno.
Druhé setkání bylo v rámci programu o zapojení žen do politiky. Součástí
byla beseda s reportérkou Markétou Kutilovou o Sýrii a o válce, která ji sužuje.
Bylo moc zajímavé povídat si s osobou,
která tuto zemi navštívila, zná tam lidi
a zabývá se migrací, válkou a problémy
s tím spojenými. Tehdy nám Markéta
Kutilová představila i knihu s názvem
Islámskému státu na dostřel. Díky této
knize získala spolu s Lenkou Klicperovou finanční prostředky na pomoc lidem
v Sýrii. Obě ženy v té době pomáhaly
vybavit ordinaci, kde by ženy mohly
rodit v alespoň trochu civilizovaných

podmínkách. Později pomáhaly i místní
škole. Nestačila jsem se divit a najednou
mi došlo, že když člověk chce, všechno
jde.
Dnes sleduji aktivity této ženy přes sociální sítě i televizi a smekám před ní klobouk. Hodně mě potěšilo, že za reportáž
Královny chalífátu získala Markéta Kutilová spolu s Lenkou Klicperovou cenu
Czech Press Photo 2018 v kategorii Investigation. V reportáži se autorky zamýšlí nad osudem žen, jejichž muži padli v boji za Islámský stát. Tyto ženy jsou
zmanipulované ideologií ISIS a nyní žijí
v uprchlických táborech.
Pokud Vás činnost Markéty Kutilové
zaujala, doporučuji navštívit některou
z jejích besed. Myslím si, že je dobré
setkat se s člověkem, který na inkriminovaných místech byl a který nám může
předat spoustu zkušeností a osobních
prožitků. Sama jsem si díky tomu uvědomila, jak jsou důležití lidé, kteří jsou
vzdělaní v otázkách islámu, mezinárodních vztahů, humanitární pomoci či novinařiny.
Marcela Kalová

Zahrádkáři
občanům Koclířova

Zahrádkáři - píši pro všechny
občany, kteří žijí v obci. Přestože
zima ještě nekončí, blíží se k nám
pozvolna jaro, a to nás zahrádkáře láká k menší výsadbě kytiček,
zeleninky, ale také bylinek. Jen
do truhlíků, sice za okna, ale určitě každého potěší, když sadba
vzejde. Každá kytička či zeleninka a také ta bylinka potěší každého človíčka. Proto si věříme, že
se každý trošku zapojí s menší
přípravou na jaro. Přeji příjemné
dny a radostné chvíle ze svých
výpěstků.
Přidejte se k nám. Děkuji.
Ctitelka zahrádkářů
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Č e s k o m o r a v s k á

Koclířov měl své zastoupení na Světových dnech mládeže v Panamě.

S D H

K o c l í ř o v

K o c l í ř o v

F a t i m a

V Koclířově se uskutečnilo ustavující setkání členů Stálé a správní rady,
důvěrníků a regionálních vedoucích Fatimského apoštolátu v ČR

