
Vydání 7-8/2020                                                                                              červenec - srpen/2020 

1 
 

Otevírací doba    

v cukrárně ve Fatimě 

Po:  ZAVŘENO 
Út - Pá: 14:00-17:00 
So: 11:15-12:00;  

14:00-17:00 
Ne:  10:00-12:00;  

14:00-17:00 

 

Koclířovský 

zpravodaj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované akce 
 

18. 7. Pivní slavnosti 
 

8. 8. Pouťová zábava 
 

9. 8. Tradiční Koclířovská pouť 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prázdninový provoz 

mateřské školy: 

▪  od 1. 7. do 31. 7. 2020 
provoz MŠ přerušen 
▪  od 3. 8. do 31. 8. 2020 MŠ 
v provozu 
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Slova od starosty 
Máme snad za sebou nelehké období a 

zvolnila se opatření, která si vyžádala 

pandemie koronaviru. Nejsme z toho venku, 

musíme být nadále opatrní, ale to nás 

neodrazuje od toho, dál se naplno věnovat 

práci. Chtěl bych znovu poděkovat Vám 

všem, našim občanům a hlavně svým 

kolegům zaměstnancům, že jsme se všichni 

drželi, pracovali a obstáli. 

Čeká nás nelehká doba a přál bych si, 

abychom byli jako jeden člověk a pomohli si 

všichni navzájem bez rozdílu. Vzpomeňte si, 

jak se dokážeme stmelit jako národ, když 

jde o hodně. Buďme hrdí, že jsme Češi. 

Třeba jako ve sportu, Nagano, mistrovství 

světa v hokeji, ve fotbale a podobně. 

V současné době je těžké něco plánovat dál, 

když peníze ze státního rozpočtu budou 

kráceny a neví se, kolik peněz zbude na 

investice. Musíme všichni, co bereme peníze 

z obecního rozpočtu, sami vynaložit 

všechny své síly a věnovat tomu maximum. 

Máme možnosti to trochu zmírnit. 

Vymlouvání se a zbabělé řeči nám nikomu 

nepomohou. 

Teď něco k tomu, co se podařilo. V květnu 

jsme dokončili výstavbu nových dětských 

hřišť. Dodavatelem byla spol. TR Antoš s.r.o. 

Turnov. Cena díla činila 712 771,- Kč včetně 

DPH, dotace od Ministerstva pro místní 

rozvoj České republiky ve výši 513 422,- Kč 

nám byla již proplacena. Dokončila se další 

etapa oprav místních komunikací s 

podporou dotace od MMR ČR ve výši 4 715 

994,- Kč. Připraveny máme další investiční 

akce, které i přes nepříznivý vývoj 

ekonomiky umíme zvládnout. Nemůžeme 

sedět a jen čekat, jak to všechno dopadne. 

To nepomůžeme ničemu. 

Uvědomme si, že bez práce, zakázek, 

investic se nám nepovede ekonomiku znovu 

nastartovat. Ano, jsou hlasy, ať jsme 

opatrní. S tím souhlasím, ale proč se tolik 

bát? Pojďme si věřit a půjde to. 

Letos nám Povodí Labe nedá ani korunu na 

sekání koryta Třebovky. Budou si to sekat 

sami někdy v srpnu. Posekají jen to, kde 

nemají lidé ploty a proběhla regulace toku. 

Naši zaměstnanci budou v první řadě sekat 

pouze obecní pozemky a pak se uvidí, co 

stihneme posekat dál. V minulém 

zpravodaji jsem se obracel na Vás, zda byste 

každý pomohl obci i kouskem posekaného 

příkopu u svého domu. Vám všem, co to 

děláte, znovu moc děkuji. Vážím si moc Vaší 

pomoci. 

Věřme, že bude opět lépe. Přeji hodně 

zdraví a optimismu nám všem. 

 

Vzpomínka: 

Dne 16. srpna 2020 uplyne 5 let od úmrtí 

pana LADISLAVA TESAŘE.     

S láskou stále vzpomínají ti, co jej měli rádi. 

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi, 

děkujeme.        

 

 

Zdravíme ze školky! 

Vzhledem k pandemii koronaviru byl 

provoz naší MŠ od 17. 3. 2020 přerušen. Ve 

školce jsme se opět sešli s dětmi 25. 5. 2020. 

Provoz školky funguje a dodržují se 

preventivní hygienická opatření. Maminky 

na mateřské dovolené a bez zaměstnání si 

nechaly své malé ratolesti doma. Tím se 

snížil počet dětí ve školce a dobře tak 

zvládáme zajišťovat hygienu a prevenci ve 

třídě. S dětmi se snažíme co nejvíce času 

trávit venku na školní zahradě.  

Chceme poděkovat všem rodičům za jejich 

trpělivost a spolupráci v této nelehké době. 

Doufejme, že bude už jen lépe. 

Tímto Vás ze školky zdravíme a od září se 

těšíme na staré i nové kamarády. Rodiče, 

kteří by měli zájem umístit své dítě do naší 

mateřské školy, mají stále možnost – máme 

volná místa :-). 
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A dětem, které v září zasednou do lavic 

první třídy, přejeme mnoho úspěchů na 

další cestě poznávání! 

Krásné léto plné slunečných dní přejí 

učitelky z MŠ 

 

 

Z činnosti SPOZ 
 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, fyzickou i psychickou svěžest a mnoho dalších, krásně 

prožitých let. 

 

Červenec                                                                Srpen 

Mrštný Ladislav                                                         Pavlišová Olga 

Oubrechtová Anna                                                    Vodehnal Alan 

Smejkalová Ludmila                                                 Böhmová Jana 

Rumlerová Božena                                                    Angelov Jiří 

Prokeš Josef                                                              Veselý František 

Kořistek Jiří                                                              Dobeš Stanislav 

Synek Karel                                                              Konečná Irena 

Fiala Zdeněk                                                             Veselá Eva 

Palkovič Martin                                                         Prokop Vladimír 

Lněničková Olga                                                       Hrnčíř Josef 

Sklenaříková Jarmila ml.                                           Vostřel Petr 

Drápelová Jana                                                          Mandátová Anna 

Veselý Josef                                                              Huschková Anna 

                                                                                Uhlířová Anna 

                                                                                 Drštková Marie 

                                                                                 Pokorný Josef 

                                                                                 Čermák Jindřich 

                                                                                 Oubrecht František 

                                                                                 Vávrová Vlasta 

                                                                                 Dítě Zdeněk 

                                                                                 Mrštná Věra 

 

Zprávy z knihovny 

Milí čtenáři, se zpožděním informuji, co se 

událo v knihovně před koronavirem. Dne 

27. 2. 2020 jsem navštívila ZŠ. Blížil se 

březen, tj. měsíc knih. Probírali jsme, co 

znamená slovo „kniha“ a odkud pochází. 

Kniha je z původu latinského slova “liber“. 

Přečetli jsme něco málo, aby děti trochu 

věděly, o co se jedná. Víte sami, že knihy 

jsou ideálním dárkem. Nabízí se široký 

výběr jak pro dospělé, tak i pro děti, naučná 

literatura, romány a poezie. Nabízí se i 

široká nabídka odborné literatury a 

učebnic. Dne 28. 2. 2020 jsem ukončila i 

čtenářskou soutěž “Čtení mě baví“, 10. 3. 

2020 jsem pozvala děti do knihovny na 

vyhodnocení soutěže. Děti, které se 

zúčastnily, byly za svou práci odměněny a 

nakonec dostaly sladkou tečku. Doufám, že 

budeme pokračovat nadále v různých 

čtenářských soutěžích. Do knihovny v 

měsíci březnu došly i děti z MŠ, a tím se pak 

uzavřela knihovna kvůli „koronaviru“. 

Knihovna se otevřela 28. 4. 2020. Knihovna 

funguje stejně, tj. ÚT, ST, ČT od 14–17 hod. 

Těším se na Vás! 

Vaše knihovnice 
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Sportovní klub 

FC Koclířov, z.s. 

Tak se nám to konečně znovu pozvolně 

rozběhlo a za jistých hygienických a 

bezpečnostních opatření jsme začali 

trénovat. Čeká nás nová sezóna a budeme 

opět přihlašovat 3 týmy, a to soutěž mužů – 

III. třída, OP starších žáků a OP starších 

přípravek. Tým mužů povede nový trenér 

Ing. Milan Ancin (bývalý ligový hráč Tatranu 

Prešov), v současnosti náš ředitel ZŠ a MŠ, 

mládežnické týmy povede trio Jirka Tesař 

st., Míra Křivánek a Tomáš Jakimjuk. 

Tréninky mužů jsou v pondělí a ve čtvrtek 

od 17.30 a dětí a mládeže ve středu a v 

pátek od 17.00. Děláme vše pro to, abychom 

měli u nás v obci fotbal a pracovali s dětmi a 

mládeží. Každý, kdo by měl zájem hrát, se 

může dostavit na trénink. V této době se 

připravujeme na novou sezónu a trénujeme. 

Děkujeme za Vaši přízeň a přijďte nás 

povzbudit. Děkujeme. Sportu zdar. 

 

Celý kraj bude lépe dýchat, 

pomohou tomu nové kotle 

za peníze z kotlíkových 

dotací 

Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé 

mají mít stejné možnosti a výhody na 

kterékoli části území. Kotlíkové dotace toto 

kritérium splňují na sto procent. Další 

žadatelé budou podpořeni v letošním roce. 

Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, 

tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále 

trvá. 

Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy 

kotlíkových dotací v loňském roku 8. října. 

Zájem byl obrovský hned od začátku 

otevření výzvy. Ukončení příjmu žádostí je 

30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových 

dotací stále trvá. Žádosti o poskytnutí této 

dotace mohou lidé podávat prostřednictvím 

webové aplikace na internetových 

stránkách Pardubického kraje. V polovině 

února 2020 bylo zaregistrováno kolem 

1840 žádostí. Žadatel může získat dotaci až 

do výše 127 500,- Kč. 

V 5. výzvě je podpora poskytována na 

pořízení nových automatických kotlů na 

biomasu, kotlů na kusové dřevo s ručním 

přikládáním, kondenzačních plynových 

kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena 

může být pouze výměna starého kotle na 

pevná paliva s ručním přikládáním emisní 

třídy 1., 2. a bez určení třídy.  

Rada průběžně schvaluje podané žádosti. V 

současné době pracovníci Regionálního 

rozvoje Pardubického kraje podepisují 

smlouvy s první polovinou žadatelů. Druhá 

polovina žadatelů byla prozatím 

vyrozuměna o tom, že peníze dostanou. Na 

podpis smlouvy si počkají na konec léta, ale 

mají jistotu, že peníze zde pro ně jsou již 

připravené a kotel mohou vyměnit. 

 Žádosti, které se nepodaří uspokojit, jsou 

zařazovány do tzv. zásobníku projektů. V 

případě odstoupení příjemců od smlouvy 

nebo nedočerpání schválené výše dotace 

budou uvolněné příspěvky nabídnuty 

žadatelům právě v tomto zásobníku, a to dle 

pořadníku podání žádosti.  Tyto žádosti 

mohou být v letech 2021 – 2023 uspokojeny 

z prostředků výzvy MŽP pro kraje v rámci 

podprogramu, prostřednictvím něhož má 

kraj možnost získat částku okolo 70 milionů 

Kč. 

 

Hana Štěpánová, (STAN) 

radní Pardubického kraje  

zodpovědná za regionální rozvoj, evropské 

fondy a inovace 
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Zprávy z farnosti a ČM Fatimy Koclířov 
Život farnosti v době pandemie byl omezen, 

ale naše kostely nebyly zavřeny. U nás v 

Koclířově bylo možné 3x denně přistoupit 

ke sv. přijímání a také ve Svaté bráně ke 

svátosti smíření. Bohoslužby byly 

přenášeny přes internet. Např. na 

Velkopáteční obřady bylo zaznamenáno 

1.200 připojení z celé ČR. V pátek 24. 4. již 

bylo dovolené sloužit i mše sv. pro 

veřejnost, jak bylo také ohlášeno místním 

rozhlasem. Již květnová 1. sobota mohla, i 

když ještě v omezenějším režimu bez 

autobusů, velmi zdárně proběhnout a taky 

se do kostela opět téměř všichni vrátili. 

Bohu díky za každého i za život Církve a 

jeho poslání. Každý má dveře kostela 

otevřené. 

V červnu jsme již uvítali biskupa Vlastimila 

Kročila a našeho generálního vikáře, Mons. 

Jana Paseku, a reprezentativní sbor mladých 

SBMku z Brna, který doprovázel bohoslužby 

v sobotu a neděli. V sobotu 6. 6. připravili 

pro všechny přítomné mimořádný zážitek 

Večeru chval ve farním kostele. Hned poté 

proběhl mimořádný týden Eliase Velly se 

slavností Božího Těla a průvodem s 

dechovou hudbou ke kapli Božího Těla v 

naší obci. 

Červnový měsíc vrcholí bohoslužbou u sv. 

Filoménky, v neděli 28. 6. v 17.30h s 

poděkováním za dar 45 let kněžství našeho 

pana faráře, otce Pavla Dokládala. Před 

námi jsou dva letní prázdninové měsíce, 

které v hojně míře u nás prožívají děti, 

mládež, rodiny i senioři v jednotlivých 

týdenních turnusech, jako rekreaci i 

duchovní povzbuzení. Mnozí z účastníků 

letních programů se do Koclířova rádi vrací. 

Mezi nejvýznamnější se řadí týden s 

charismatickým společenstvím, 

GesuSalvatur z Malty či nástupce P. Josepha 

Billa z Ugandy, P. Joseph Jilson pro mladé 

rodiny. 

První srpnový víkend bude 1. 8. vrcholit 

slavností díkůvzdání za výročí 25 let 

poutního místa Českomoravské Fatimy v 

Koclířově a další víkend 8. – 9. 8. 2020 naše 

tradiční farní pouť ke sv. Filoménce. Během 

léta dochází v celé diecézi k desítkám změn 

a přeložení. Nás se týká ustanovení P. 

Zdeňka Šilhánka z Opatova do Červeného 

Kostelce a na jeho místo nastupuje P. Ľubor 

Schlossár z Dolní Čermné. 

Během pěti po sobě jdoucích prvních 

mariánských sobot se modlitbou s farníky i 

poutníky připravujeme na 3. 10. 2020, kdy 

diecézní biskup požehná základní kámen ke 

stavbě kaple zjevení – „Capelinha“ v 

Koclířově. Pracuje se rovněž na přípravě, 

projektu a realizaci Domova Lucie pro naše 

seniory. Děkujeme Pánu Bohu a Panně 

Marii, že i přes náročnou dobu pandemie 

můžeme, často za velkých obětí, pokračovat 

a naplňovat poslání Církve. A vám všem, 

kteří jste nám jakkoliv nápomocni, upřímně 

děkujeme. Krásu zahrad a areálu obdivovalo 

mnoho návštěvníků Noci kostelů a národní 

akce Víkendu otevřených zahrad. 

Návštěvníci také projeví zájem o klášterní 

cukrárnu a kavárnu a spočinou na nádvoří u 

Dvou Srdcí. Je hezké, když se mnozí do naší 

obce rádi vrací. 

A nakonec ještě nesmíme zapomenout na 

naši spolupráci s kulturním domem i 

vzornou službu rodiny Prchalových. 

Děkujeme a všem moc žehnám. Pavel 

Dokládal 

 Pravidelné programy i živé přenosy 

bohoslužeb najdete na webu www.cm-

fatima.cz, Svátost smíření – pravidelně o 

prvních sobotách v měsíci, každý pátek 15–

18 hod., návštěva kněze u nemocných – tel. 

731 646 800. V kostele sv. Josefa na Hřebči 

– mše sv. každou 3. sobotu v měsíci v 16.30 

hod. 
 

http://www.cm-fatima.cz/
http://www.cm-fatima.cz/
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MUDr. Michaela z Hradce Králové, velká ctitelka 

sv. Filomény si pro svůj svatební obřad vybrala 

farní kostel sv. Filomény a sv. Jakuba 

v Koclířově.  

 

 
 Průvod Božího Těla obcí Koclířov 

 
 Křest Zuzany Marie Lipovské  

 

 
1. červnová mariánská sobota s 

českobudějovickým biskupem Vlastimilem 

Kročilem

  

 

Pouť ke svaté Filoméně, patronce Koclířova a pozvání na pouť - Butkov a Spiš 

Putování obrázku sv. Filomény v rodinách farnosti Koclířov – vyslání v neděli 2. 8. 2020 v 9.00 hod. 

(je možné domluvit u sestry Hanky) 

Sobota 8. 8. 2020 v 10 hod. pobožnost ke sv. Filoméně,  v 10.30 hod. poutní mše sv. V 17:30 hod. se 

sv. Filoménou děkujeme a prosíme za dar zdraví těla i duše a za naše rodiny. 

Neděle 9. 8. – hlavní poutní den sv. Filomény - všechny bohoslužby a pobožnosti probíhají ve 

farním kostele u milostného oltáře sv. Filomény: 

8.30 hod. Sv. růženec – příležitost ke sv. smíření 

9.00 hod. Slavná mše sv. - česko-slovenská za účasti bratrstva sv. Filomény ze Slovenska, hostů a 

rodáků. Následuje průvod obcí se sv. Filoménou, za doprovodu dechové hudby – zakončení v 

ČM Fatimě. Následuje dopolední koncert. 

Poutní mše sv. v 11 hod. a v 15 hod. 

V pondělí 10. 8. vypravujeme z Koclířova autobus na 2denní  pouť na Slovensko – Butkov a Spišské 

Podhradie, kde budeme v den hlavní slavnosti sv. Filomény (11. 8.). Můžete se hlásit na recepci. 

Kontakt: mob. 731 646 800, e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

CUKRÁRNA VE FATIMĚ - PROVOZNÍ DOBA NA LETNÍ OBDOBÍ PRÁZDNIN  
Po: ZAVŘENO, Út – Pá: 14:00 - 17:00, So: 11:15 - 12:00; 14:00 - 17:00 Ne: 10:00 - 12:00; 14:00 - 

17:00 V případě objednání předem pro skupiny či hosty otevřeme i v určitou hodinu 
v zavíracím dnu - podle domluvy předem. Tel. 734 181 658. 
 

mailto:recepce@cm-fatima.cz
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Cyklobusy 
Vážení turisté a příznivci cykloturistiky, 

 cyklobusy do turistických regionů jsou v 

roce 2020 v provozu od 30. května do 28. 

září a budou jezdit opět každou sobotu a 

neděli, navíc také v pondělní svátky 6. 

července a 28. září. V letošním roce bohužel 

nebude z důvodů omezení na státních 

hranicích v provozu mezinárodní linka přes 

Polsko. V rámci vlastních spojů oproti 

loňskému roku došlo pouze k minimálním 

změnám. Jedná se zejména o úpravu 

jízdních řádů z důvodu uzavírek, například 

kvůli rekonstrukci komunikace v Říčkách 

nezajíždí cyklobus na Mezivrší, ale jede na 

Šerlich přes Bartošovice a Neratov. V 

průběhu roku se mohou objevit další 

uzavírky, a tak ve vlastním zájmu prosím 

sledujte aktuální on-line informace o 

spojích. K tomu Vám slouží také mobilní 

aplikace IREDO. I nadále můžete využít 

internetové stránky http://tabule.oredo.cz, 

QR kódy na zastávkách nebo informační 

linku IREDO.   

V současném období jsme vděční za to, že 

cyklobusy vyjíždí v plánovaném termínu a 

můžete tak při svých cestách navštívit nové 

turistické atraktivity. Euroregion Glacensis 

realizuje v oblasti Orlických hor své 

projekty přeshraniční spolupráce. Jedná se 

o výstavbu nových rozhleden a investice v 

oblasti pevnostních opevnění. Více se 

dozvíte na stránkách www.euro-

glacensis.cz/hrebenovka nebo www.euro-

glacensis.cz/tajemstvi. 

 Pro letošní cykloturistickou sezónu vám 

přejeme pevné zdraví, krásné počasí a 

mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola. 

Sekretariát Euroregionu Glacensis 

 

Na výlet cyklobusem už od 30. května! 

Už patnáctým rokem bude projíždět 

turistickou oblastí Českomoravské pomezí 

několik cyklobusů, které vás přiblíží k 

atraktivním místům tohoto regionu. Ať už 

dáváte přednost pěší turistice, nebo raději 

vyrazíte na projížďku na kole, služeb 

turistických autobusů uzpůsobených pro 

převoz kol můžete využít od 30. května do 

28. září. 

Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem 

přiblížit k oblíbeným místům 

Českomoravského pomezí i zajímavým 

cílům v okolí. Celkem pět turistických 

autobusů vás zaveze nejen k atraktivitám 

historických měst Litomyšl, Moravská 

Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, ale 

i na řadu dalších míst. Patří k nim zámek v 

Nových Hradech, Toulovcovy maštale, 

Muzeum dýmek v Proseči, rozhledna 

Terezka, Hřebečské důlní stezky či 

rozhledna na Kozlovském kopci. Vydat se 

můžete také mimo region 

Českomoravského pomezí a nechat se 

cyklobusem zavézt třeba na Dolní Moravu, 

do Čenkovic, na Šerlich, do Žďárských vrchů 

nebo k Sečské přehradě. 

  

  

Růžová linka 680017 (30. května – 28. září) 

Moravská Třebová – Svitavy – Polička – Proseč – Nové Hrady – Litomyšl – Česká Třebová – Ústí nad 

Orlicí – Choceň – Vysoké Mýto 

Linka propojující historická města Českomoravského pomezí zajíždí také do Toulovcových maštalí, 

k Hřebečským důlním stezkám, zámku v Nových Hradech, několika rozhlednám i cyklostezkám na 

Orlickoústecku. 

Modrá linka 680018 (30. května – 28. září) 

Polička – Svitavy – Moravská Třebová – Štíty – Králíky – Dolní Morava 

http://tabule.oredo.cz/
http://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka
http://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka
http://www.euro-glacensis.cz/tajemstvi
http://www.euro-glacensis.cz/tajemstvi
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Tato linka zaveze do oblasti Orlických hor a Králického Sněžníku pěší turisty i cyklisty z Poličska, 

Svitavska a Moravskotřebovska. Cestující přiblíží také k Hřebečským důlním stezkám nebo 

mladějovské úzkokolejce. 

  

Zelená linka 650555 (30. května – 28. září) 

Pardubice – Chrudim – Seč – Hlinsko – Proseč – Litomyšl – Polička – Svratka – Seč – Pardubice 

Linka umožní objevovat krásy Českomoravského pomezí také turistům z Pardubicka, Chrudimska či 

Hlinecka. Zajíždí do oblasti Toulovcových maštalí, Litomyšle či Nových Hradů a po poledni také do 

Žďárských vrchů (např. Telecí, Lucký vrch, Svratka či Svratouch) a k Sečské přehradě. 

 

Červená linka 680948 (30. května – 28. září) 

Litomyšl – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Lanškroun – Čenkovice – Králíky – Dolní Morava 

Tato linka vyjíždí z Litomyšle a míří až do oblasti Orlických hor a Králického Sněžníku. 

  

Oranžová linka 700949 (30. května – 28. září) 

Litomyšl – Vysoké Mýto – Choceň – Žamberk – Deštné v Orlických horách, Šerlich 

Linka míří z Litomyšle přes Vysoké Mýto do Orlických hor s konečnou zastávkou u Masarykovy 

chaty na Šerlichu. 

  

Cyklobusy budou v provozu každou sobotu 

a neděli i o státních svátcích. Na linkách 

bude platit jednotný tarif IREDO, který 

nabízí výrazné slevy dětem, seniorům a 

osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je 

možné využít také zvýhodněné skupinové, 

síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné 

informace o provozu cyklobusů včetně 

aktuálních jízdních řádů najdete na portálu 

www.ceskomoravskepomezi.cz. 

Letáky s informacemi o cyklobusech budou 

v průběhu června k dispozici v informačních 

centrech, na turistických atraktivitách a 

řadě dalších míst regionu. 

Provoz cyklobusů je realizován díky 

spolupráci měst Litomyšl, Moravská 

Třebová, Polička, Svitavy, Vysoké Mýto, 

destinační společnosti Českomoravské 

pomezí a Pardubického kraje. 

Tak tedy vzhůru na výlet! Přejeme vám 

šťastnou cestu plnou nezapomenutelných 

zážitků. 

   

Jiří Zámečník, 

destinační společnost Českomoravské 

pomezí 

  

Pejskařky zahájili závodní 

sezónu 
 

Je pro mě potěšením, že mohu opět psát o 

úspěších naší Anetky Jiráčkové, která 

zahájila se svojí fenkou Daisy letošní 

sportovní sezónu složením agility zkoušky 

LA2 na výbornou 1. místo, a dokončila tak 

přestup do LA3. Michaela Paulíčková 

s fenou Meggie zahájila svoji závodní 

kariéru v MLA1. Holky si vyzávodili 2x 2. 

místo. Veronika Palová odstartovala dva 

běhy v LA3 se psem Rubym, umístili se na 3. 

místě ve své kategorii. Všem gratulujeme a 

vzhledem k posunu startu sezóny víme, že 

víkendy o prázdninách se pro naše agility 

týmy ponesou v duchu závodů, zkoušek a 

kvalifikací. Zájemci, kteří by si chtěli 

vyzkoušet agility, se mohou ozvat přímo 

Veronice Palové, kontakt naleznete na 

našem webu www.kppt.cz. Tréninky 

probíhají pravidelně na Lánské hašičské 

zahradě ve Svitavách (u Lidlu). 
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V dogdancingu spustila svoji závodní 

karieru Šárka Němcová s pejskem 

Hanýskem, i jí přejeme mnoho úspěchů. 

Hany je velice chytrý malý pejsek, Šárka ho 

naučila po sobě uklízet hračky, zavírat 

dveře, přikrýt se dečkou a jiné dovednosti, 

které rád ukazuje na předváděcích akcích. 

Některé méně ambiciózní členky spolu 

s přáteli našeho spolku začaly trénovat na 

seriál dogmaratonu. Chodíme různě dlouhé 

trasy, různými terény, se psy různých 

velikostí a věku. Máte-li zájem žít aktivně se 

svým psem, sledujte naše facebookové 

stránky Klub pejskařů pozitivního tréninku. 

Každý pejskař je vítán. 

Michaela Cichá 

místopředsedkyně KPPT, z. s. 

 

 

Muzlov - připomínka 

zaniklého kusu světa 
 

Muzlov je zaniklá vesnice, která se 

nacházela nedaleko Březové nad Svitavou 

na moravské straně českomoravské zemské 

hranice. Co do počtu obyvatel to byla obec 

spíše menší, v roce 1921 tu žilo 290 

obyvatel ve 46 domech. Obyvatelstvo bylo 

převážně německé. Ke zkáze obce přispěly 

dvě okolnosti. Tou první bylo nucené 

vysídlení německých obyvatel po druhé 

světové válce, tou druhou pak bylo rozšíření 

ochranného pásma Brněnského vodovodu, 

které zapříčinilo zbourání celé vesnice. V 

roce 1950 byl Muzlov sloučen se sousední 

Českou Dlouhou pod souhrnným názvem 

Dlouhá, v roce 1960 byla tato nová obec 

přičleněna k Březové nad Svitavou. 

Přestože obec a její obyvatele už byste v 

tom místě hledali marně, pořád existuje 

důvod, proč místo navštívit. Je jím kaple sv. 

Františka Xaverského. Stavba, z níž zbývaly 

jen obvodové zdi a která byla zarostlá 

náletovými dřevinami, byla v nedávných 

letech opravena a dnes je u ní pěkné místo k 

odpočinku a rozjímání. Z interiéru kaple se 

dochovaly sochy Panny Marie Lurdské a 

svatého Josefa, které jsou dnes uloženy v 

Březové nad Svitavou, a zvon, který se dnes 

nachází ve Svitavách. Kromě kaple se z obce 

zachoval jen jediný dům. Avšak přítomnost 

obce je dodnes patrná i jinde. Podél silnice 

je místy možné pozorovat zbytky 

podezdívek, v některých místech dávné 

obyvatele připomínají křížky či ovocné 

stromy v bývalých zahradách. 

Muzlov je i přes svoji smutnou historii 

oblíbeným místem výletníků, zejména 

cyklistů. Z Koclířova k němu můžete vyrazit 

směrem na Hřebeč a Kamennou Horku, na 

začátku Kamenné Horky odbočíte doleva a 

lesem dojedete až k Pohledům. Z Pohledů 

pojedete po silnici až do Březové nad 

Svitavou a zadní cestou se vydáte směrem 

na Hradec nad Svitavou. 

 

Krásné prázdniny a spoustu zážitků přeje 

Kateřina Vodehnalová 
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Přátelský zápas starších žáků 

 

 
Vyhlašování soutěže v knihovně 

 
Večer chval se scholou brněnské mládeže ve 

Farním kostele sv. Jakuba a sv. Filomény 

 
12. 6. 2020 - noc kostelů ve Farním kostele 

sv. Jakuba a sv. Filomény 

 

 
Pejskaři na výšlapu na rozhlednu Pastýřku a 

do Pekla v Moravské Třebové 

 

 
Zpravodaj vydává obec Koclířov nákladem 350 ks. Obec Koclířov, Koclířov 123, 569 11 IČO: 00276839, občasník, Evidenční číslo MK ČR E 

12055., vydáno dne: 29. 6. 2020, č. 7-8/2020, uzávěrka dalšího čísla: 15. 8. 2020, příští číslo zpravodaje vyjde v září, periodický tisk územního 

samosprávného celku. Podepsané příspěvky vyjadřují názory 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 


