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Koclířovský zpravodaj   

Foto: Kateřina Vodehnalová 

Provoz obecního úřadu Koclířov od 20. 4. 2020 

Úřední hodiny pro veřejnost jsou: 
pondělí  od 08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 
středa    od 08:00 – 11:00, 12:00 – 16:00  
 
Mimo tyto dny bude obecní úřad uzavřen. Tímto        
žádáme občany, aby upřednostňovali telefonický     
kontakt na tel. číslech 461 543 116 nebo 776 322 428       
nebo elektronický kontakt na adrese obec@koclirov.cz      
ve všech případech, kdy je to možné, před osobním         
kontaktem. Je-li nezbytný osobní kontakt, je nutné       
dodržovat zvýšená hygienická opatření.  
Úhrady za veškeré poplatky, nájmy atd. lze provádět        
bezhotovostně na účet č. 1283344309/0800 vedený u       
České spořitelny a.s.  

Děkujeme za pochopení. 
 

Poplatky za komunální odpad 

Splatnost místních poplatků za komunální odpad na rok        
2020 je nejpozději do 30. 6. příslušného roku. Poplatky         
lze uhradit na účet obce č. 1283344309/0800 vedeného        
u České spořitelny a. s., nebo do pokladny obce         
v úředních hodinách. Cena poplatku za osobu na rok        
2020 činí 625,- Kč. Tuto částku jsou povinni zaplatit         
všichni občané s trvalým pobytem v obci Koclířov.      
Osvobozeny od tohoto poplatku budou pouze fyzické       
osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a        
více let věku, a třetí a každé další nezaopatřené dítě          
v domácnosti.  

Edita Prchalová 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

LIKO SVITAVY a.s. v souvislosti s epidemií      
koronaviru ruší jarní svoz velkoobjemového a      
nebezpečného odpadu. 
                                                                Edita Prchalová 
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Slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 
prožíváme spolu všichni nelehké období a chráníme se        
před hrozbou onemocněním Covid-19, které postihlo      
celý svět. Vím, že je tato situace pro nás všechny velmi           
složitá. Nikdy jsme se s tímto problémem ve svém        
životě nesetkali a nejsou ani žádné zkušenosti. Chtěl        
bych Vám všem poděkovat za dobrý přístup a        
disciplínu. Byly i případy, kdy se někteří lidé museli         
napomenout a usměrnit tak, aby se chovali v souladu        
s nařízeními, která v naší zemi platí. V naší obci pracuje         
tým v problematice koronaviru ve složení Jiří Tesař,       
Edita Prchalová a Martina Vymazalová. Prakticky po       
celou dobu monitorujeme situaci v obci. Vedeme o tom        
záznamy, zveřejňujeme informace na webových     
stránkách obce, zajišťujeme roušky, dezinfekční     
prostředky, zajišťujeme obědy a nákupy pro starší       
obyvatele. Můžete se na nás v této věci kdykoliv        
obrátit telefonicky na číslech 775 974 252 a 776 322        
428 nebo emailem na obec@koclirov.cz. Chci      
poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří nám      
jakkoliv pomohli. Nebudu je jmenovat, abych na       
někoho nezapomněl, ale bylo jich mnoho. Moc si        
vážím Vaší pomoci.  

Na úřadě se pracuje dál a plní se věci, které jsou           
spojené s chodem obce. Máme rozdělané akce, které je        
potřeba dokončit, a nové je potřeba připravit a rozjet.         
Dokončují se krajnice v rámci opravy zadní       
komunikace včetně osazení vpustí pro odvodnění. Dne       
14. 4. 2020 jsme začali realizovat dětská hřiště        
s pomocí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR,        
kde jsme získali 513 422,- Kč. Celková cena díla činí          
733 452,- Kč. Pracujeme na zadávacím řízení na        
projektu „Revitalizace zeleně v obci Koclířov“, kde      
nyní probíhá výzva pro podání nabídek. Od dubna nám         
nastoupili 3 zaměstnanci na VPP. Dva máme z dotací        
úřadu práce a jeden je placený přímo z obecního        
rozpočtu. V květnu nám nastoupí další dvě osoby.       
Takže, když to sečtu, je to pět sezónních zaměstnanců a          
dva údržbáři. Celkem sedm lidí, co budou mít na starost          
úklid obce, údržbu zeleně a s ní spojený provoz         
kompostárny. Kompostárna je pro veřejnost otevřena      
každé úterý od 14.00–17.00 a první sobotu v měsíci od         

8.00–10.00, a to od 1. 5. do 31. 10. běžného roku.           
V případě potřeby volejte Mirkovi Křivánkovi na      
služební telefonní číslo 773 974 254. 
Přeji Vám všem hodně zdraví a síly 

                   Jiří Tesař, starosta obce 

Venčení psů v obci 
Upozorňujeme všechny majitele psů, že při venčení je        
potřeba se o svého čtyřnohého mazlíčka postarat. Mám        
tím na mysli, že když pejsek vykoná potřebu, tak to          
seberu do pytlíku a dám do odpadu. Bohužel se v          
poslední době setkávám s tím, že někteří majitelé toto         
absolutně nedodržují. Nikomu z nás by nebylo příjemné        
mít před domem či zahradou psí výkaly, mít vše         
„občůrané”. Nechápu, že když jdu venčit, proč       
nechodím tam, kde nejsou domy, zahrady apod. Přece        
si to neděláme naschvál, nebo ano? Věřím tomu, že ti          
majitelé pejsků, kterých se to týká, se nad tím zamyslí a           
tato věc se zlepší.             Děkuji, starosta 

Sportovní klub FC Koclířov, z. s. 

Milí sportovní přátelé, fandové a sportovci prožíváme       
společně dobu, kdy se nelze plně věnovat sportu,        
trénovat a být s vámi v kontaktu. Zdraví je nám vždy na            
prvním místě a v této době pandemie koronaviru        
musíme být všichni opatrní a dodržovat veškerá platná        
nařízení. Jakmile nám situace dovolí, začneme se plně        
věnovat našemu zaměření a sportu. Přejeme vám všem        
hodně zdraví a těšíme se na setkání s vámi se všemi.  

J. Tesař st. 

Sociální automobil 

Naše obec přispěla částkou 11 979,- Kč v rámci        
realizace projektu „sociální automobil“ Dacia Dokker,      
určený pro Dětské centrum Svitavy. 

ZO ČZS informuje 

Z důvodu nastalé situace, o které nevíme, jak bude         
dlouho trvat, se ruší zájezd, který jsme chtěli pořádat         
13. 6. 2020. Věříme, že nám i nadále zůstanete věrní a v            
příštím roce se všichni ve zdraví opět sejdeme a         
budeme společně poznávat krásy naší země. 
Hodně zdraví a spoustu hezkých dní 

výbor ZO ČZS Koclířov 
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Z činnosti SPOZu 
Omluva 
Členky SPOZu Koclířov se touto cestou omlouvají všem jubilantům, kteří v měsíci dubnu a květnu oslaví své                 
kulaté narozeniny, že je nenavštívíme. Důvodem je nemoc koronavirus, který nás všechny omezuje v pohybu a                
návštěvách. Ujišťujeme vás, že o nic nepřijdete a jak situace dovolí, rádi vás navštívíme. Proto ještě jednou prosíme                  
o pochopení. Členky SPOZu vám všem přejí pevné zdraví, silné nervy a hlavně, abychom tu situaci všichni a ne jen                    
jubilanti ve zdraví zvládli. 

S pozdravem členky SPOZu 

Jubilanti 
květen  
Strnadová Jana  
Švancarová Ludmila  
Oršuliaková Božena  
Prokop Ivo  
Vodehnal Oldřich  
Tesař Ladislav  
Angelová Marie  
Petková Pavla  
Nováková Drahoslava  
Přibylová Marie  
 
 

červen  
Fischerová Emília 
Čuhelová Ivana 
Vodehnalová Eliška 
Gruberová Marie 
Konečný Antonín 
Konopáčová Irena 
Hečková Růžena 
Pražáková Krystyna 
Koubková Elena 
Dítětová Marie 
Houdková Mária 
Jež Pavel 

Úmrtí 
 

Hárych Jiří 
Beneš Milan 

Pražáková Dagmar 
 
 
 

Všem pozůstalým skládáme upřímnou 
soustrast. 

 
 

Muzikál Angelika 
Na základě sdělení společnosti Carousel Production      
s.r.o., od které máme zakoupené vstupenky na muzikál        
Angelika, lístky zůstávají v platnosti a budou vyměněny        
za pozdější termín. Jakmile budou nové informace,       
budeme Vás všechny informovat. 

Děkujeme  za pochopení 

Základní a mateřská škola Koclířov 

Vážení rodiče, vážení občané, 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva      
zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci        
nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19, kdy došlo      
k uzavření základních škol a následně škol mateřských,        
bych vás chtěl informovat, co se od té doby změnilo v           
naší škole. 
Pro naše žáky jsme museli zabezpečit distanční výuku        
pomocí dostupných IC technologií (učebnice v      
elektronické podobě, e-mail, SMS, Messenger, Viber a       
jiné) nebo rozhovorem po telefonu či osobním dodáním        
učiva v tištěné formě. Paní třídní učitelky připravují        

obsah distančního vzdělávání podle plánu ŠVP s       
přihlédnutím k vědomostní úrovni žáků tak, aby zadané        
učivo bez problému zvládli. Vypracované úkoly      
přeposílají zpět vyučujícím ke kontrole a vyhodnocení. 
Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat všem,       
kolegům a hlavně Vám rodičům, za Vaši dosavadní        
práci, vstřícnost i porozumění v současné nelehké době.        
Cítím obrovskou hrdost, že jste se k této mimořádné         
situaci dokázali profesionálně postavit. 
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl v        
souladu se školským zákonem dne 15. 4. 2020 bez         
osobní přítomností dětí a zákonných zástupců. 
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu       
s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle        
školského zákona, tedy 13.–14. 5. 2020, bez přítomností        
dětí či zákonných zástupců. Pokyny k zápisu najdete na         
webových stránkách školy. 
Dobu přerušení provozu školy jsme využili k malování        
školních prostor a drobným opravám. Na děti ve školce         
čeká překvapení v podobě krásných maleb na zdi od         
šikovné maminky, paní Lucie Drápelové, které tímto       
ještě jednou velmi děkujeme. 
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Děkuji vám všem za spolupráci a moc prosím, dodržujte         
zásady a doporučení ministerstva zdravotnictví k      
eliminaci rizik nakažení novým typem koronaviru. 
Přeji vám pevné zdraví. 

Ing. Milan Ancin 

Přesun termínu dogmaratonu 
Vzhledem k situaci, která panuje v naší zemi, jsme         
přesunuli termín Aprílového dogmaratonu na termín      
26.–27. září. Budeme se těšit na všechny závodníky.  

Za KPPT, z. s., Michaela Cichá 

Virtuální Velikonoce 2020 s ČM Fatimou 
Koclířov 

Když si na vašem počítači nebo chytrém telefonu či         
tabletu zadáte www.cm-fatima.cz, jste u nás. A po        
aktualitách, kde jsou stále čerstvé informace a       
programy, si klikněte na šipku s kostelíčkem a jste         
on-line 24 hod. denně s námi. Nezahálíme. Snažíme se         
naplňovat známé orelské heslo: ORA-LABORA-LUDE     
(modli se-pracuj-relaxuj). 
O letošních Velikonocích byla na bohoslužbách v       
Koclířově absolutně nejvyšší „návštěvnost“. Snad jen o       
slavnosti při návštěvě putovní sochy Panny Marie z        
Fatimy z místa zjevení v Cova d´ Iria při jubileu a           
zasvěcení ČR 7. října 2017 byla návštěvnost větší        
(tenkrát to bylo na 8 tis. poutníků). 
Při Vzkříšení na Bílou sobotu 11. 4. jsme obnovili svůj          
křest a posvětili vodu v tolika domácnostech a rodinách         
a pak jsem požehnal celé obci Nejsvětější Svátostí        
Oltářní, jak bývalo dříve zvykem. Stejně tak na Hod         
Boží velikonoční v neděli 12. 4. jsem požehnal v         
rodinách velikonoční pokrmy a v pondělí 13. 4. s         
Fatimským dnem – obnovou zasvěcení i jubileem       
arcibiskupa Karla Otčenáška (100 let od jeho narození –         
narodil se 13. 4. 1920) jsem stihl „vymrskat“ možná až          
tisíc žen, dívek i babiček. Užívám si bohaté koledy,         
každý mi poslal 1 desátek sv. růžence, někteří dokonce         
všech pět. 
Moc všechny pozdravujeme a všem vám žehnám.       
Denně pamatujeme na naše rodiny, děti, mladé, ale i         
nemocné a opuštěné. A pokud jste ještě u nás nebyli,          
tak jste kdykoliv srdečně zváni – teď, v době karantény          
– online. Hlavní je vždy neděle v 9 hod. To zůstává           
pořád stejné... 
TAK TO JE, CO BYLO A TEĎ? CO BUDE DÁL? 
Uzávěrka Zpravodaje je 15. 4. 2020, ale číst jej budete          
patrně až v květnu. To budeme možná už všichni         
chytřejší, co bude dál. Možná ale ne. Zatím to vypadá,          

že všechno je možné a až to přijde – bude, tak se to             
všichni dozvíme. Tak nějak to bylo 1. 3., kdy u nás           
první lyžař přivezl z Itálie koronavirus... Také jsme se         
to dozvěděli... a všichni víme, co následovalo. Všech se         
nás to hluboce dotýká. 

 
Poutní mše svatá v kostele svatého Josefa na Hřebči už jen za zavřenými 

dveřmi v období karantény a stavu nouze. Pamatovali jsme na naši farnost a 
rodáky. 

 
Zatím víme, že pokud nepřijde ještě něco jiného, pak         
všichni, kdo jsou s námi, farníci i poutníci, nás vždy          
najdou, každý den nejméně třikrát na internetu (viz        
adresa výše) a tam se vždy dozví, co a jak. Pro kontakt            
také můžete využít i telefon naší recepce 731 646 800          
nebo email: recepce@cm-fatima.cz. Přijít může     
kdokoliv, i ten, kdo si myslí, že jsme tady k ničemu a on             
nás nepotřebuje. Tak, jak to vyjádřil jeden mladý pán         
při letošní Tříkrálové sbírce: Já Boží požehnání       
nepotřebuji… 
Vážíme si vás všech a denně se modlíme o proměnu          
tohoto Zla v ještě větší Dobro. 
Otec Pavel, Hanka, Martin, Lenka, Vašek, Liduška,       
Drahuška, Pavel, Jana, František. 
Dne 27. 2. 2020 zemřel P. Josef Krajíček (narozen 26.          
2. 1937), který v naší farnosti žil přes dva roky, ale          
celých 25 let zde působil na každou první sobotu při          
svátosti smíření. Děkujeme za jeho kněžskou službu. 
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Z Dětřichova do Opatovce cestou 
pochodu smrti  

Letos nás čekala už třetí část trasy mohutného pochodu         
smrti válečných zajatců. Z Moravy a dnešního kraje        
Olomouckého jsme se přesunuli, stejně jako oni, do        
Čech a do Pardubického kraje. Zajatců tudy v několika         
proudech a mnoha kolonách prošlo v zimě a na jaře          
roku 1945 na 70 000. Více než 3 000 jich jen u nás             
zemřelo. 
Před dvěma lety jsme vyšli z Uničova do Mohelnice,         
vloni pak z Mohelnice do Dětřichova. Jsou to 18km         
úseky. Ten letošní z Dětřichova byl delší, asi 24km.         
Vedl přes Staré Město, Kunčinu, Novou Ves, Dětřichov        
u Svitav a Opatov do Opatovce. Zajatci při dlouhém         
přesunu z Horního Slezska přes naše území do        
Bavorska urazili v průměru denně kolem 20 km. Za         
každého počasí, v lednových a únorových mrazech. My        
prošli zatím v ČR „jen“ 10 úseků jejich dlouhého         
pochodu. 
Na startu v Dětřichově nás letos přivítal pan starosta         
Pavel Buriánek s rodinou a panem místostarostou a        
mnoho dalších občanů z blízkého či vzdáleného okolí.        
Sešlo se nás kolem třiceti připomenout si nejen pochod         
smrti, ale i válečné hrůzy dětřichovského koncentráku,       
například nacistické porodnice pro východní dělnice s       
velmi krutými podmínkami, kde na ženách byly       
prováděny i bolestivé a často smrtelné pokusy o        
sterilizaci. Pan starosta položil věnec k pomníku na        
hřbitově obětí. Toto pietní místo stále čeká na dotaci na          
obnovu. Zatím se ji z Ministerstva obrany bohužel        
nepodařilo získat. 
Pan Jiří Nesét, badatel z Třeštiny u Mohelnice a znalec          
pochodů smrti válečných zajatců, nám pak vyprávěl       
nově objevený příběh dívky Ludmily. „Narodila se zde        
v koncentráku a byla sebrána ukrajinské matce.       
Vychovávala ji až do dospělosti místní smíšená rodina.        
O svém původu se Ludmila dozvěděla náhodou v        
dětství, o své matce bohužel jen to, že ji po porodu           
opustila. Byla to lež,“ vysvětloval Jiří Nesét. Až její         
dcera se svým manželem se nedávno rozhodli po osudu         
neznámé matky Ludmily pátrat. Doufejme, že se jim to         
podaří. 

Děti pohřbené ve Starém Městě 
Osud Ludmily byl z těch šťastnějších. Velké množství        
dětí v Dětřichově totiž zemřelo nebo bylo usmrceno,        
historička Jitka Gruntová uvádí počet až 206 dětí. Děti         
byly pohřbívány nejprve ve Starém Městě. Tam vedla        
další cesta našeho pochodu. „U kostelní zdi vedle kaple         
jsme symbolicky položili květiny snad poprvé na místo,        

kde jen podle svědectví odhadujeme místo pohřbívání       
dětí. Kolik jich zde leží, nevíme,“ jak nám objasnil další          
badatel regionu Josef Bohatec. Místo by si zasloužilo        
pamětní desku. Dětské oběti byly později pohřbívány na        
hřbitov u koncentráku v Dětřichově. Po válce zde bylo         
exhumováno na 120 novorozeňat. 
Ve Starém Městě také údajně zemřel zajatec na        
pochodu smrti v č. p. 64, dnešní škole. Prošli jsme          
kolem ní a starou cestou kolem křížku, kterou šli zřejmě          
i zajatci, jsme přes louky a lesy došli do Kunčiny. Bylo           
nás už méně než na startu a v Kunčině nás opustila i            
místní rodina, která odhodlaně projela celý úsek z        
Dětřichova i s kočárkem, nedbajíc na rozblácené cesty,       
jež kočárek často zvládal lépe než naše outdoorové        
boty. 

Hroby zajatců v Opatově a Opatovci 
Za Novou vsí u Kunčiny jsme se vyšplhali na táhlý          
kopec v pěti. Všichni jsme se nahoře shodli, že pro          
zajatce už tak zbědované a vyhladovělé, obzvláště ty        
sovětské, to musela být velká zátěž. A to jsme měli          
letos štěstí na počasí, žádný vítr a déšť jako vloni.          
Nemrzlo nám jako tehdy jim, bylo vcelku teplé počasí.         
Strastiplnou cestu potvrzují další oběti. Kromě zajatce       
ve Starém Městě bylo hlášeno úmrtí z Dětřichova u         
Moravské Třebové, ale i z dalšího Dětřichova na trase,         
toho „českého“, jak se zde říká. Ten je právě za kopcem           
za Kunčinou. Pohřbeni měli být dále na trase v         
Opatově. 
Do Opatova jsme dorazili už jen ve třech a přivítala nás           
trojice z oblastní skupiny KČP. Společně jsme se mohli         
jen podivovat. „Proč je hrob pěti sovětských zajatců v         
Opatově dlouhodobě poškozený a neopravený? Jak by       
se líbilo komukoliv z nás, kdyby nám někdo na         
rodinném hrobě rozbil náhrobní kámen? Snad dá hrob        
brzy obec do pořádku,“ uvedla organizátorka pochodu,       
autorka těchto řádků, Milena Městecká. Před námi byl        
úsek poslední do Opatovce. Také zde je na hřbitově         
hromadný hrob 55 sovětských zajatců. V Opatovci byl        
podle vzpomínek zřízen polní lazaret ve zdejším       
hostinci. Kronika sousedního Opatova také uvádí ubití       
27 zajatců, nasazených na práci u místních německých        
sedláků v Opatovci, vyhladovělých a zubožených     
dlouhým pochodem smrti. Byli zahrabáni u lesa       
Valdeka, po válce v roce 1949 exhumováni a pohřbeni         
do hromadného hrobu na hřbitově v Opatovci. Společně        
jsme si tyto oběti připomněli s panem starostou        
Martinem Smetanou a skupinou z KČP. Všem velmi        
děkujeme, že s námi v cíli pochodu byli. 

Text a foto: Milena Městecká 
Honorář na fond NO 
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Sociální automobil pro Dětské centrum Svitavy  

 
Realizace nového dětského hřiště 

 
Rekonstrukce zadní komunikace 

 

Na startu v Dětřichově u Moravské Třebové na hřbitově obětí          
koncentračního tábora vypráví Jiří Nesét příběh osvojenkyně Ludmily, která         
nepoznala svou matku. 

Náhrobní kámen hrobu pěti sovětských zajatců v Opatově je dlouhodobě          
rozbitý. V sousedním Opatovci o hrob 55 sovětských zajatců obec pečuje. 
 

 
Velikonoční pozdrav od komunity v Českomoravské Fatimě v Koclířově         
také 
vám všem. 
 
Zpravodaj vydává obec Koclířov nákladem 350 ks. Obec Koclířov, Koclířov          
123, 569 11 IČO: 00276839, občasník, Evidenční číslo MK ČR E 12055.,            
vydáno dne: 27. 4. 2020, č. 5-6/2020, uzávěrka dalšího čísla: 15. 6. 2020,             
příští číslo zpravodaje vyjde v červenci, 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 
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