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Koclířovský zpravodaj

Zveme vás na dětský karneval
v sobotu 21. března 2020
v 15 hodin
v Kulturním domě Koclířov

Tři králové v mateřské školce

SK FC Koclířov starší žáci v Jaroměřicích
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Máme zimu skoro za sebou a určitě se všichni těšíme na jaro, na teplo a sluníčko. Pro letošek máme
připraveno několik záměrů, o kterých bych Vás rád
informoval. V první řadě budeme dokončovat rozdělané práce na opravách místních komunikací.
Práce by měly být dokončeny do konce května
2020. Znovu uvádím, že nám zde velice pomohla
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky v částce 4 715 994,- Kč.
Novou investicí bude rozšíření dětských hřišť po
obci. Vznikne nové hřiště u fotbalového areálu na
dolním konci, menší hřiště u volejbalové plochy na
horním konci, dále nové dětské hřiště na Hřebči
naproti kapli sv. Josefa a ještě doplníme novým
herním prvkem (lanovým centrem v délce cca 15
m) stávající hřiště v areálu Zdraví. Dodavatelem
bude spol. TR Antoš s.r.o. Turnov na základě výběrového řízení. Cena díla je 712 771,- Kč včetně
DPH, dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky činí 513 422,- Kč. Provedeno by
mělo být do 30. 5. 2020.
V rámci umístění v soutěži Vesnice roku 2019, kde
jsme v Pardubickém kraji získali Modrou stuhu,
jsme získali možnost jít do dotace pro tyto úspěšné
vesnice a zvolili jsme opět jít do opravy místních
komunikací. Plánujeme opravu úseku od propustku pod domem manželů Konečných - čp. 33 až k
propustku u čp. 24 a kousek komunikace na Hornickou. Podali jsme žádost na Ministerstvo pro
místní rozvoj České republiky. V rámci Programu
obnovy venkova Pardubického kraje jsme podali
žádost o dotaci na opravu části místní komunikace
na propojení staré 35 na Hřebeč .
Máme v běhu přípravu projektu na revitalizaci zeleně od Ministerstva životního prostředí ČR
v koordinaci přes MAS Svitava. Na projektu se
pracuje už přes rok a letos by se měl zrealizovat.
Dalším záměrem je pokračování ve výstavbě chodníků v obci přes Integrovaný regionální operační
program (IROP) s názvem MAS Svitava – IROP –
Bezpečná doprava III, kde bychom provedli výstavbu nového chodníku od bytového domu
(DPS) čp. 122 k rozcestí pod kapličkou směr k
poště a také k autobusové zastávce u školy směr
Moravská Třebová s novou čekárnou
a nasvětleným přechodem k bytovkám. V tomto
projektu řešíme rovněž i vodu z hlavní komunikace. Tady čekáme na rozhodnutí o dotaci, která by
měla činit cca 3,1 mil. Kč.
V současné době probíhá změna č.1 Územního
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plánu obce Koclířov. Pokud vše půjde, jak by mělo,
mohla by být tato změna platná za půl roku.
Teď bych se rád zastavil u problémů, které v poslední
době přerůstají a trápí nás všechny okolo. Jde o nepořádek okolo některých domů, včetně těch pozemků kolem. Stydím se za lidi, kteří v naší obci takový
nepořádek mají. Zdůrazňuji, že letos půjdu tvrdě po
těchto lidech, protože po dobru to s nimi nešlo. Proč
nám to všem kazíte? (To platí pro ty, kterých se to
týká.) Dále problémy se psy. Každý, kdo vlastní psy či
jiné zvíře je povinen se o ně starat. Ptám se, proč zase
obec? Není tady hlavní problém právě v majiteli zvířete? Několikrát jsem řešil tyto věci s veterinou či dokonce s policií ČR. Jednou jsme museli psy majitelce
odebrat. Doufám, že se ti, kterých se to týká, v mém
článku poznají a zamyslí se nad sebou. Budu moc
rád.
Vím, že většina z nás chce mít obec hezkou, upravenou a čistou. Je to vidět kolem jejich domů, kde žijí.
Někteří pomáhají i jinde. Za to Vám všem patří velký
dík.
Přeji hezké dny a dobrou náladu.
Jiří Tesař, starosta
O b e c n í

p l e s

Dne 18. 1. 2020 se konal další ročník obecního plesu,
který jsem tentokrát měla organizačně na starost.
Tímto článkem bych moc chtěla poděkovat lidem,
kteří mi s přípravou pomohli. Je škoda, že se obecního plesu nezúčastnilo více místních spoluobčanů,
dokonce ani zastupitelů, ples byl vydařený, soudím
tak na základě ohlasů, které se ke mně dostaly. K tanci a poslechu hrála skupina Generace. Všem, kteří
přišli nebo podpořili obec zakoupením vstupenky a
poskytnutím daru do hry o štěstí, patří naše velké díky.
Edita Prchalová
H a s i č s k ý

p l e s

Tradiční Hasičský ples, který se konal v sobotu
8. února 2020 v Kulturním domě, byl i letos velmi
úspěšný. Hosté také letos protancovali střevíce s kapelou Rotoped.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem hasičům
a hasičkám za pomoc při organizaci plesu. Také bych
chtěla poděkovat všem sponzorům za věcné i finanční dary, které nám věnovali. Moc si toho vážíme.
Poděkování patří také Obci Koclířov za podporu
a spolupráci a rodině Prchalové za občerstvení na
plese a podporu.
Za SDH Šárka Bajerová
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V březnu a dubnu 2020 se dožívají životních jubileí
tito naši spoluobčané:
Březen:
Duben:
Sklenaříková Jarmila st.
Leksa Ivo
Hečko Karel
Matuška Ladislav
Veselý Antonín st.
Křivý Stanislav
Veselá Miluška
Zemachová Zlata
Brhel Václav
Dítětová Růžena
Mrštný Lubomír
Mahel Milan
Zahálková Margita
Huschka Albín
Dudová Anežka
Drozdek Jaroslav
Vargová Marie
Zemach Zdeněk
Bredová Zdeňka
Groulík Josef
Martinů Miroslav
Bajerová Eva
Babínská Alena
Závodníková Květoslava
Slováková Margita
Tesařová Zdenka
Lněničková Ludmila
Pavliš Jan
Otruba Josef
Lichtenberk Jan
Gruber Zdeněk
Drápelová Hana
Drápelová Ludmila
Prokopová Marta
Motyčáková Marie
Sedláková Jaroslava
Krenarová Jana
Brychtová Libuše
Kulhanová Helena
Mrštný Ladislav
Narození:
Kadidlová Laura
Úmrtí:
Hečko Karel z Hřebče
Lněnička Jaroslav
Z činnosti SPOZu
V lednu a v únoru jsme byly popřát p. V. Královi,
p. L. Popelkovi, p. Trunečkovi, p. V. Bukovské
a p. A. Sedlické.
Všem oslavencům moc děkujeme za milé přivítání
a pohoštění. Ještě jednou přejeme mnoho zdraví
a životní pohody do dalších let.
Členky SPOZu
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Nadešel čas zhodnotit právě ukončené pololetí
školního roku 2019/2020. Hned první den ve škole čekala na žáky změna učitelského sboru. Odešla
p. učitelka Johana Stodolová a pedagogický sbor
doplnila p. učitelka Věra Maloňová. Přivítali jsme
8 prvňáčků, kteří se museli vyrovnat se změnou
režimu dne, seznámit se s novým prostředím, kolektivem i novou p. učitelkou. Dnes už můžeme
říci, že to zvládli na výbornou a budou příkladem
pro další nové prvňáčky. Celkem do školy nastoupilo 26 žáků, kteří jsou rozděleni do tříd I. A a II.
A. Někteří žáci přestoupili na základní školu do
Svitav.
Pedagogický sbor vyžaduje od žáků, aby se připravovali na vyučování, vychovává je k úctě
ke starším, slušnému jednání vůči spolužákům.
Podle odezvy občanů i rodičů se nám to zčásti daří. Nejlépe to mohou potvrdit rodiče žáků při hodnocení prospěchu za I. pololetí.
Naši žáci se účastnili akcí, které organizuje obec:
vítání občánků, rozsvícení vánočního stromečku,
besedy pro starší a dříve narozené. V rámci předmětů přírodovědy a vlastivědy myslíme také na
další akce: výstavu ovoce a zeleniny, adventní věnec, návštěvu Veselého Kopce či v rámci hudební
výchovy na rytmickou show a taneční vystoupení
ZUŠ Svitavy.
Ve II. pololetí očekáváme pokračování kvalitní
práce všech pedagogických pracovníků ve výchovně-vzdělávacím procesu a dobrou spolupráci
s rodiči. Rodičovská schůzka se bude konat
16. 3. 2020 v 15:30 hodin. Zápis do 1. ročníku proběhne ve středu 15. 4. 2020 v budově ZŠ.
Největší změnou od 1. 1. 2020 bude financování
školství, kde s obavami očekáváme, jaký to bude
mít důsledek pro pedagogické a nepedagogické
pracovníky.
Ing. Milan Ancin
ředitel školy

Milí čtenáři,
děkuji, že navštěvujete naši knihovnu, která sídlí nově na poště v Koclířově. Jsem ráda, že zajdete jak na
výpůjčku, tak i na debatu, neboli „na čumendu.“ Koncem února ukončuji čtenářskou soutěž „Čtení mě
baví“. Děti se mohly zúčastnit soutěže, kde měly zodpovědět jen málo otázek na knihy, které četly. Termín je 10. 3. 2020 v 15.00 hod. v knihovně Koclířov. Za snahu budou děti, které se zúčastnily soutěže,
odměněny. Dále bych chtěla uspořádat přednášku. Informace o přednášce včas poskytnu. Děkuji. Zatím
se opatrujte a budu se na Vás těšit.
Vaše knihovnice
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Mnozí uživatelé internetu si určitě všimli, že naše obec spustila
koncem ledna internetové stránky v nové podobě. Změnu si
žádaly spoustu let. Nová verze stránek přinesla na mnoha místech pouze přesun původního obsahu, ale mnohde i technické
zpřehlednění. Příjemným zpestřením a zpříjemněním vizuálního
obsahu jsou panoramatické snímky na titulní stránce a odstranění takřka 10 let nezměněných anket.
Webové stránky naší obce prodělaly výraznou změnu bohužel
i po stránce obsahové. Smutnou skutečností je zeštíhlení archivních materiálů, které byly díky internetovým stránkám bez problémů k dispozici všem občanům. Jde zejména o formální obecní dokumenty jako jsou historické zápisy ze zasedání zastupitelstva, usnesení rady obce, historické ročníky Koclířovského zpravodaje, fotografie …
Nabízí se otázka, proč tomu tak je? Je nám známo, že bylo
dobrou vůlí vedení obce zveřejňovat tyto materiály. Ale proč
rušit něco, co fungovalo, a lidé byli zvyklí si zde dohledávat informace, které je zajímaly?
Zpřístupnění těchto dokumentů dávalo občanům možnost připomenout si záležitosti, které obec řešila. Současně v případě
potřeby mohl kdokoliv dohledat konkrétní situaci, a to bez zatěžování, již tak velmi zaměstnaných, pracovníků obecního úřadu
a vystavovat se možná i nečekaným poplatkům.
Samozřejmostí dnešní doby je co největší otevřenost obcí
a měst. Zeštíhlováním zveřejněných dokumentů bychom neměli
vytvářet nepříjemný dojem ubírání práva na informace či potřeby nevidět pod pokličku. Trendem do budoucna by naopak mělo být co největší možné rozšíření zveřejněných dokumentů, aby
občané byli i z klidu domova v obraze, co se v jejich obci děje
nebo se dělo.
Nové internetové stránky vyskočily z mnohaleté statické pozice
a snad pro vedení obce, a zejména občany, budou po výše uvedených doplněních informačním zdrojem hodným současné doby.
Zastupitelé za Koclířov rozumně
R. Kulhanová, L. Prokešová, J. Votřel, R. Kulhan
N á v š t ě v a
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V měsíci lednu navštívily náš azylový dům členky Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Svitavy.
Pro děti našich uživatelů přivezly spoustu krásných pletených
svetříků, čepic, ponožek, šál a také mnoho sladkostí a ovoce.
Sociální pracovnice provedly návštěvu prostorami
azylového domu a vysvětlily poslání naší organizace.
Členkám SPCCH děkujeme za jejich zájem a ochotu pomáhat druhým a přejeme mnoho úspěchů
v jejich činnosti.
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Již tradičně pořádají zahrádkáři zájezd
na jarní Floru do Olomouce. Tentokrát
to bude v sobotu 25. 4. 2020. Pojede se
hned ráno, abychom měli dostatek času
si celou výstavu projít.
Další výlet, který náš spolek pořádá, je
zájezd poznávací. Pojedeme na stezku
v oblacích Krkonoše, dále na prohlídku
města Janské Lázně (bude rozchod),
potom se bude pokračovat na prohlídku
zámku Hrádek u Nechanic a nakonec
na večeři do Obědovic, která náš výlet
zakončí. Na tento výlet se pojede také
v sobotu a to 13. 6. 2020.
Na tyto výlety zveme všechny členy
spolku, jejich rodinu, známé a kamarády, ale i nečleny, prostě všechny, kteří se
rádi s námi chtějí podívat do pěkného
prostředí a pobavit se. Na tyto výlety se
můžete hlásit u p. Sedlákové nebo p.
Veselé.
Vážení spoluobčané,
Loňská sezóna pro nás byla odpočinková, jelikož na svět přišel (doufejme) budoucí jezdec Matyášek Synek ☺. Na
podzim jsme se zúčastnili skokových
závodů na Suché u Litomyšle, odkud
jsme si dovezli pentličku za 2. místo a
přesvědčili se, že A Cruyffovi delší
pauza prospěla.
Nyní probíhá příprava na závody všestrannosti, které odstartují v dubnu. Rádi bychom splnili kvalifikace na Mistrovství České republiky a Finále Zlaté
podkovy.
Zahrádkářům a všem pěstitelům bychom také rádi nabídli koňský hnůj, který můžeme po Koclířově dovézt.
V případě zájmu mě kontaktujte na tel.
čísle 774 81 41 30.
A to nejdůležitější nakonec. Rádi bychom poděkovali za sponzorství Obci
Koclířov a firmě SVITAP J.H.J. spol.
s r.o., panu Ing. Janu Heřmanskému.
Radka Synková
JK Milana Beneše Koclířov, z.s.
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V zimním období jsme odehráli celkem tři turnaje v hale
v Jaroměřicích, kde jsme nejprve 4. 1. 2020 hráli se starší přípravkou, dále 11. 1. 2020 se staršími žáky a nakonec
25. 1. 2020 s muži.
Tyto turnaje byly pro nás velkým přínosem a zkusili jsme si
zápasy s těžkými soupeři a s rychlou hrou. Děti se představily
v nových dresech, které se pořídily do dalších let. S muži začínáme mistrovské utkání doma, 21. 3. 2020 ve 14.30 s Rohoznou. Starší žáci začínají venku 12. 4. 2020 v 10.00 v Horním
Újezdě. Pro starší přípravku zatím rozpis nemáme, ale v dubnu určitě rovněž začneme.
Tréninky zatím probíhají venku, na hřišti u kostela. Od března budou tréninky mužů v pondělí a ve čtvrtek od 17.30–
19.00 a pro přípravku a žáky ve středu a v pátek od 17.00–
19.00 (podle podmínek dolní hřiště, nebo umělka u kostela
v areálu Zdraví).
Tímto oslovujeme další zájemce, kteří by chtěli chodit do fotbalu. Děti, mládež, dospělí. Přijďte to zkusit. Zavolejte
775974252, 732146908.
Máme nové webové stránky, které stále upravujeme: skfckoclirov.jednoduse.cz
Přijďte nás podpořit, budeme rádi.
Jiří Tesař st.

Rád bych zmínila pár slov o mladé reprezentantce Nikolce Bártové (13 let) z nedaleké Kamenné Horky, která se i přes nesnadné životní
začátky a překážky blýská na špici jezdecké mládeže.
Poprvé získala titul Mistryně ČR ve všestrannosti ve svých 11 letech. Vloni vybojovala
s koněm Garantem titul Mistryně ČR ve všestrannosti a v drezuře. Celorepublikově se drží
v první trojce v pony všestrannosti. Závodí na
mezinárodní úrovni.
Jezdectví věnuje ohromné množství času
a energie, aby efektivně rozvíjela svůj talent. Letos si připravuje 3 sportovně koně, kteří s ní
budou tuto sezónu závodit. Přes veškeré úspěchy je velmi skromná a samostatná. O koně pečuje sama, s tréninkem na sezónu ji pomáhá její
matka. Pokud se bude dařit, má ambice, že se
dostane na Mistrovství Evropy.
Nikolce přeji mnoho dalších úspěchů v kvalifikacích na reprezentaci a závodění v sezoně
2020.
Michaela Cichá
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STOROČÍ SV. HYACINTY MARTO
20. 2. 2020
Sv. Hyacinta Marto se svým bratrem Františkem
a sestřenicí Lucií de Santos měli ve vesničce Fatima
v Portugalsku několik zjevení Anděla míru v roce
1916 a Panny Marie každého 13. dne v měsíci od
května do října v roce 1917.
Hlavní poutní místo Evropy ve Fatimě má svá národní centra. ČR je má od roku 1995 u nás
v Koclířově a letos slaví 25. výročí tohoto nejmladšího poutního místa v ČR.
Storočí jsme slavili po dobu novény od 12. 2. do
20. 2. 2020 a u této příležitosti proběhlo společné
setkání všech ředitelů regionálních center Fatimského apoštolátu z Čech, Moravy a Slezska se zasedáním Stálé a Správní rady společně s důvěrníky
s volebním právem pro WAF v ČR.
Na programu bylo především stanovení a schválení
aktivit mariánského hnutí v roce 2020 v regionech,
národním centru i v zahraničí.
Přijetí hlavního úkolu od České biskupské konference koordinovat účast z ČR na světovém eucharistickém kongresu v Budapešti v září t. r.
a realizaci oslav ke 100. výročí narození arcibiskupa
Karla Otčenáška a papeže sv. Jana Pavla II. (oba
narozeni r. 1920).
Současně byl probrán stav realizace hlavní kaple –
Capelinha – centra Fatimy, které má být vybudováno u nás pro země východní Evropy (informoval
jsem o tom již v posledním zpravodaji), a stav příprav k rozhodnutí pro stavbu Penzionu Lucie pro
klienty třetího věku.
Závěr novény byl v den svátku sv. Františka
a Hyacinty 20. 2. dnem setkání farnosti nad Biblí
i ve vzájemném sdílení o životě a poslání Církve
u nás.
Z PROGRAMU FARNOSTI:
Každou neděli jste všichni zváni na nedělní bohoslužbu do kostela Fatimy v 9 hod.
Pravidelně ji zpěvem doprovází koclířovská Schola. Po ukončení se, kdo může, setkáváme ve farní
kavárně a cukrárně Fatimy.
Popeleční středa - zahájení doby postní připadá
letos na středu 26. 2. (den přísného postu).
První březnová sobota bude součástí probíhajícího
víkendového setkání rodin: 6.–8. 3. 2020 pod
vedením manželů Imlaufových z Prahy. Jsou vý-
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znamnými lektory v otázkách manželských vztahů
a výchovy dětí v rodinách.
Následují exercicie pro kněze: 8.–13. 3. pod vedením preláta mons. Josefa Sochy z biskupství.
Pouť do Svaté země – Izraele a do Fatimy
v Portugalsku (provází Hanka Frančáková).
Svatý týden letos začíná Květnou nedělí 5. 4.
V tento den bude bohoslužba zahájena ve farním
kostele v 9 hod. žehnáním ratolestí; následuje průvod do kostela Fatimy na pašije a mši sv.
Hlavní slavení Velikonoc je při bohoslužbách na
Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 v 18 hod. Velký pátek
10. 4. – den úmrtí Ježíše Krista (Státní svátek)
v 15 hod. a slavné Vzkříšení na Bílou sobotu 11.
4. v 18 hod. Na hod Boží velikonoční 12. 4. (po
skončení – žehnání pokrmů) i velikonoční pondělí
13. 4. vždy v 9 hod.
V mariánském měsíci květnu připravujeme několik
významných setkání s komunitou Emanuel nebo
sborem mladých z Oder a každodenní májové pobožnosti.
Naši kněží nabízejí seniorům a nemocným návštěvu
před Velikonocemi s udílením svatých svátostí. Mladí mnohdy význam těchto návštěv nechápou a i naše generace pomalu zapomíná.
Velikonoční svatá zpověď je závazná pro každého
člena Církve, tedy toho kdo je pokřtěný. Nemocní
mohou navíc přijmout svátost nemocných. Pokud si
nejste jisti, stačí jen zavolat nebo se u nás stavit, rádi
vám vše vysvětlíme. Můžete se také obrátit na Martina, Lenku, Hanku, Lidušku. Je nás dost, kdo těmto
duchovním hodnotám rozumí. Bez nich se nějak
obejdeme v aktivitách života, ale bez nich se jen těžko přichází ze smrti do věčného života u Boha.
Požehnané Velikonoce vám všem. Pavel Dokládal,
farář
PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce se naše obec opět zapojila do krásného projektu Tříkrálové sbírky, s cílem pomoci
těm, kteří jsou v nouzi a nebo potřebují pomoc
zprostředkovat. Je to vždy taková hezká tečka za
dobou vánoční. Není vždy jednoduché vytvořit skupinky, zajistit, přes různý program dětí, přes nemoci
apod., aby všichni byli v jednu chvíli na jednom místě. Považuji za velmi krásné a skoro i zázrak, že se
podařilo i letos skupinky vytvořit (bylo nás rekordních 11 skupin tříkrálových koledníků) a také vyko-
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ledovat rekordní částku 31288,- Kč. Děkuji vedoucím, kteří
vždy nesou tíhu zodpovědnosti a doprovázení, a zvláště všem
dětem, které se letos ke sbírce připojily. Děkujeme panu faráři
za pozvání na oběd, který nám letos uvařili a připravili manželé Prchalovi v kulturním domě. Moc nám chutnalo. V pondělí
jsme také tradičně navštívili instituce v naší obci – Obecní
úřad a pana starostu, Základní a mateřskou školu i pana ředitele, obchod Enapo a paní vedoucí na poště. Jako poděkování
svitavské charity, které jsme i letos zapečetěné pokladničky
předali, přijali naši koclířovští koledníci pozvání na skvělý film
Dolittle do svitavského kina. Moc jsme si představení užili a
ještě dnes vzpomínáme na skvělý humor. Ráda bych poděkovala také Vám, milí občané Koclířova i na Hřebči, kteří jste
s úsměvem naše skupiny přivítali, přijali požehnání posvěcenou křídou pro vaše příbytky a přispěli také k dobrému. Kéž
tyto dobré skutky jsou také odměnou a požehnáním pro každého z vás. Už teď se těšíme na další ročník Tříkrálové sbírky
v naší obci. Další informace najdete na internetových stránkách https://svitavy.charita.cz/
Za všechny koledníky tříkrálové vaše Hanka Frančáková, koordinátorka TKS 2020 v Koclířově
LETOŠNÍ POUTĚ FARNOSTI
Ke cti svatého Josefa v kostele nad hřebečským tunelem –
sobota 14. března v 11.00 hod. – předtím zveme i ke společné
křížové cestě obcí. Vycházíme v 8.45 hod. od ČM Fatimy
(jinak zde bývají mše svaté každou 3. sobotu v měsíci v 16.30
hod.)
Ke cti svaté Filomény (hlavní pouť) ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba – neděle 9. srpna – mše svaté v 9.00 hod.
(s procesím patronkou naší obce, svatou Filoménou), poutní
v 11. a v 15.00 hod.
Připojíme se také k celonárodní Noci kostelů – v pátek
5. června (program bude upřesněn).
Pozvání k pouti na Turzovku (27. 6.), Jablonné v Podještědí
(pouť rodin a nemocných) – 18. 7. 2020, Butkov (nové poutní
místo na Slovensku) a Spišské Podhradie – 10.–11. 8. 2020,
Medžugorje (Bosna a Hercegovina) 21.–27. 9.
T ř í k r á l o v á
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Miriam Holubcová, koordinátorka TKS, Charita Svitavy, děkuje občanům naší obce za spolupráci při pořádání 21. Tříkrálové sbírky. Projevuje vděčnost, celkově se vybralo 592 368 Kč
z toho 31 288 Kč v Koclířově. Finanční prostředky budou využity na konkrétní projekty z oblasti sociální služeb a humanitární pomoci. Z celkové částky bude mít Charita Svitavy 65 %,
které plánuje využít na nákup schodolezu pro Charitativní pečovatelskou službu pro snadnější přesun hůře pohyblivých
osob a dále na pomoc rodinám s dětmi. Uvádíme přehled vybraných prostředků za uplynulé roky.

Tříkráloví koledníci na Obecním úřadě
u pana starosty
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Nechce se tomu ani věřit, ale opravdu je další rok za
námi. Proto mi prosím dovolte, abych se Vám pokusil shrnout uplynulý rok 2019. První společná aktivita proběhla hned 27. ledna 2019, kdy bylo potřeba pořádně uklidit po výroční schůzi.
V únoru, konkrétně 9., jsme v KD pořádali hasičský ples. Jak se již stalo tradicí, k tanci a poslechu
nám hrála skupina ROTOPED. Troufám si tvrdit,
že se ples náramně povedl a lidé, kteří na oné tancovačce byli, sdílejí můj názor.
Měsíc březen jsme neproseděli na gauči u TV. Poslední březnovou sobotu jsme strávili u ping-pongu.
Na sále KD jsme totiž pořádali turnaj. Zúčastnilo se
13 borců a borkyň. I když vítěz byl jen jeden, myslím, že si to všichni užili. Ještě, abych nezapomněl,
jelikož přišlo jaro, bylo třeba pořádně vypucovat náš
vůz.
I v dubnu, se děly věci. 16. jsme spolu s hasičským
záchranným sborem Svitavy vyjížděli na náš rybník
kvůli nadměrnému úhynu ryb. Také jsme nachystali
hranici na pálení čarodejnic. Asi vás nepřekvapí,
když řeknu, že to opět a zase bylo velkolepé dílo,
které nám může leckdo záviděl. 27.4. se konalo již
zmiňované pálení čarodejnic a stavění májky.
Stavění se nám i přes snahu "vyšších sil" nakonec
podařilo. Tentokrát to ale byla pořádná fuška. Nerad bych také zapomněl na naši výpravu za
Polskými bratry do Tulizskowa, víkend u našich kolegů byl více než příjemný.
Jedenáctého května se uskutečnila okrsková soutěž
v požárním sportu ve Vendolí. Samozřejmě jsme se
zúčastnili, tentokrát nám to bohužel, jak se říká, necinklo.
Hokejoví fandové si mohli přijít na své, když jsme
některé zápasy na MS promítali zde v hasičárně.
Kluci ale stejně jako my ve Vendolí na cenný kov
nedosáhli. Také nám přišly naše vytoužené nové
dresy.
V červnu jsme ve spolupráci s obcí a dalšími spolky
uspořádali dětský den. Taky jsme trochu potrénovali, abychom se následně zúčastnili 16. ročníku Memoriálu Karla Milara.
Na fotbalovém hřišti se uspořádal "sranda mač"
s SDH koclířov. Do Boršova jsme se vydali na tábor
ukázat a předvést dětem naši techniku. Totéž jsme
předveli i na táboře zde v Koclířově, kde jsme taky
předvedli jak rychle a efektivně napustit bazén. To
se stalo v červenci.
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Dne 24. srpna se konal Nohejbalový turnaj + odpoledne s hasiči. Další super výborná a vyvedená akce,
kde nám vypomohli i kolegové z Dlouhé Loučky
a udělali pro děti velkolepou pěnu. Určitě jste všichni zaregistrovali, že zde máme nová vrata, dveře
a okna. Ještě jednou děkujeme Obci za podporu
hasičského sboru. Musím vám říct, že je to super.
V roce 2019 jsme se téměř pravidelně scházeli vždy
v neděli. Přestože se tentokrát neudělalo tolik viditelné práce, musím říct, že jsme se ale neflákali.
V září jsme se zúčastnili Koclířovského kotlíku.
Někteří z nás se vydali na strastiplnou a náročnou
cestou přes středozem do Kamenné horky, na hřebeč a zpět. Dokonce jsme se stihli zastavil i u Zeleného smrku na houby. Zbytek naší tlupy se aktivně
účastnil soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. No, co
víc k tomu povědět. Boule za ušima mám ještě teď.
Upřímně doufám, že se tato soutěž stane tradicí
a my hasiči se jí budeme nadále účastnit. 28. září se
také konal 13. ročník cyklovýletu, kterého se
účastnilo opravdu hodně (24) cyklistů. Trasa byla
naplánována od skutečných profesionálů, a tak nebylo pochyb, že bude o zábavu postaráno. Zakončení proběhlo již tradičně zde ve zbrojnici. 21. září
jsme měli také jednu nepříjemnou událost. Výjezd k
požáru budovy. Naštěstí se nejhorší obavy nenaplnily a vše a všichni přežili ve zdraví.
Po několikáté jsme se vydali na burčákový pochod
do Mutěnic. K tomuto opravdu nemám co říct. To
musíte zažít. Takže doufám, že letos pojedete
s námi.
V říjnu jsme se také účastnili dálkové dopravy vody
ve Vendolí. Tentokráte se objevily nějaké potíže
u kolegů s mašinou, Ale u nás opět perfektní práce.
A jsme u listopadu. Akce vystřižena z dílny našich
hasičů. Spousta lidí, zábavy, soutěživosti...Stále nevíte? Přece každoroční předvánoční bowling v Opatově.
Ještě v o Vánocích jsem si říkal, že tato zpráva bude
o 10 řádkách a že není o čem psát. Říkal jsem si, že
oproti předešlým létům se toho moc nestalo. A vidíte. Doufám, že jsem na něco důležitého nezapomněl. Popřípadě mě někdo doplňte.
Za všechnu odvedenou práci bych chtěl poděkovat
všem členům SDH Koclířov, Obci Koclířov, spolku
pejskařů, prostě všem, kteří se na čemkoliv a jakkoliv podíleli. V této spolupráci doufám budeme
pokračovat i nadále.
za SDH Koclířov Martin Smolej
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Toulání a procházkám po okolí se věnuje spousta z Vás, a přesto se určitě ne každému poštěstilo podívat se
nedaleko za humna, takřka za roh, na nejvyšší vrchol Hřebečského hřbetu jménem Roh.
Vrchol tyčící se do nadmořské výšky 660 metrů si své pojmenování zasloužil výrazným čněním nad Moravskotřebovskou kotlinou, prudkými svahy a srázy. Přímá cesta z tohoto směru by se i po lesní cestě mohla
proměnit v pěknou nadílku zdravého pohybu, možná i fyzické dřiny. Z opačné strany, od našeho Koclířova
a Kamenné Horky, si však žádného výrazného vrcholu možná ani nevšimnete. Dokonce ani v cíli nebudete
věřit, že výlet máte za sebou. Vrcholová partie Rohu je zarovnaná do tvaru plošiny a žádné čnění se nekoná.
Pokud však výlet zvládnete v zimě nebo brzy na jaře před olistěním bukových strání, výhledy mezi kmeny
starých stromů Vám výškový rozdíl představí v plné kráse.
Nemáte-li nejvyšší vrchol našeho okolí ještě zdolán, naplánujte si pohodový pěší nebo cyklistický výlet.
K restauraci U tety na Hřebči se dostane bez problémů každý a odtud už je to na Roh jen příjemných 4,5
km. A kudy že to je? Přímo za nosem po asfaltce kolem kaple sv. Josefa až ke Kamenné Horce, do které
nesmíte odbočit, a pak stále po cestě až k rozsáhlému lesnímu komplexu. (Pokud byste zvolili cestu autem,
je právě zde na okraji lesa připravena odstavná plocha.) Další úsek cesty již vede v lesním stínu a Vás už
čeká jen pečlivě vyhlížet turistické ukazatele umístěné na prostorném rozcestí, ujistit se, že Vámi hledaný
vrchol Roh je napsán na tabulce ukazující doleva a postupně se nechat barevnými značkami dovést k cílovému stoupání. Užijte si to, za pár okamžiků budete na nejvyšším vrcholu našeho okolí a celého Hřebečského
hřbetu.
Osobně výlet doporučuji v jakémkoliv ročním období. Na jaře Vás přivítá příjemné vlhko hlubokého lesa se
svou květenou, v létě chladivý stín a vůně pryskyřice. Podzim pro Vás připraví hru barev v bukových stráních nebo mlhavé tajemno. Zima přinese hluboké ticho a pocit, že jste zde zcela sami. Tak ať Vám přeje
počasí.
René Kulhan
Z a
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Víte, kdo to byl Gerhard Mauve? Proč má potok pod Hřebčí tak zvláštní barvu? A proč se příliš nevyplatí
neposlechnout cedule zakazující vstup do některých částí lesa?
Nedaleko naší obce, jen co by kamenem dohodil, se nacházely doly. Těžbu v Hřebečovském hřbetu rozvinuli Lichtenštejnové již v 19. století. Těžilo se například ne příliš kvalitní uhlí, kterým se zásobovaly místní
továrny nebo později mladějovská parní elektrárna, či lupek, který se používal k výrobě žáruvzdorných cihel. Suroviny se dopravovaly nejprve koňskými povozy, od roku 1902 do roku 1920 také s pomocí lanovky,
která spojovala mladějovský areál s dnešní stanicí úzkorozchodné dráhy Veksl. V pozdějších letech začala
doly obsluhovat úzkorozchodná dráha, která dnes přepravuje výletníky a těší se velké oblibě.
Nekvalitní hřebečské uhlí bylo nakonec přemoženo mnohem kvalitnějším uhlím ostravským, a tak začala
těžba této suroviny postupně upadat a rozvíjela se spíše těžba keramických jílů. Významnou osobou byl
ratibořický důlní ředitel Gerhard Mauve, který doly postupně odkoupil a rozvinul těžbu, nebo jeho syn
Eberhard, který se po sloučení Gerhardova podniku s lichtenštejnskými doly stal ředitelem nově vzniklých
Knížecích lichtenštejnských uhelných a hlinných závodů. Těžba byla později doplněna například parními
elektrárnami či pecemi na vypalování šamotu. Zatímco provoz elektrárny a těžba uhlí byla ukončena v roce
1965, žáruvzdorné jíly se v této oblasti těžily až do roku 1991. (Zdroj: https://www.mladejov.cz/historietezby)
Kdo by se rád dozvěděl něco více o historii těžby na Hřebečsku, nemusí jen ležet v knihách nebo koukat
do počítače. Počasí, které jako by si přetočilo kalendář příliš dopředu, přímo vybízí k tomu, aby člověk obul
dobré boty, vzal s sebou svačinu a vyrazil na výlet. Nedaleko od kraje lesa směrem ke Hřebči Vás čeká Hugo, malý skřítek, který zná celý les jako své boty a o těžbě na Hřebečsku mnoho ví. A velice rád o tom vypráví. Po lese u bývalých dolů či u dalších zajímavostí umístil cedule, které návštěvníkům poví něco málo o
daném místě, ukážou pár starých fotografií či potrápí hlavy hádankami. Jestlipak třeba víte, do čeho občas
museli horníci při práci kousnout? Co tím zjistili? A proč má ten potok pod Hřebčí tak zvláštní barvu? Stačí se jen zaposlouchat do vyprávění skřítka Huga a vše se dozvíte...
S přáním krásných dnů, Kateřina Vodehnalová

SK FC Koclířov starší přípravka v Jaroměřicích

Rodina Synkových
Hasičský ples

Obecní ples
Prosba o pomoc: Dne 18. 2. se v Opatovci ztratila fenka
Border Kolie slyšící na jméno Bekky černobílé barvy s pálením, měla na oranžový obojek s nápisem "SAY", je rozkojená po štěňatech. Je velice hodná, vycvičená, je možné,
že ji bude mít někdo u sebe. Pokud by ji někdo viděl, odměna za informace vedoucí k jejímu nalezení. Kontakt 608 550
446 (Na fenku doma čekají její štěňátka a milující rodina).

Členové SDH Koclířov na hasičském plese

Letošní tříkrálová sbírka v Koclířově - 11 skupinek koledníků
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pisatelů a nemusí být totožné s názorem vydavatele. Prošlo redakční jazykovou úpravou. Tisk: Svitavská tiskárna, s. r. o. Redakční rada: Mgr. Michaela Cichá, Mgr. Kateřina
Vodehnalová, Eva Veselá.

