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Koclířovský zpravodaj 

PRODEJ ŽIVÝCH KAPRŮ 
OBJEDNÁVKY JSOU PŘIJÍMÁNY OD 7. 12. 2020 DO 20. 12. 2020 

U PANÍ PRCHALOVÉ  NA TEL. . 775 61 52 07. 
PRODEJ PROBĚHNE 22. 12. 2020 

OD 9:00 DO 12:00  V KULTURNÍM DOMĚ 

PF 2021 
Hasiči Koclířov přejí všem občanům a jejich blízkým příjemné prožití svátků vánočních a 
v novém roce 2021 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 

KOCLÍŘOVSKÝ  
ZPRAVODAJ 

Přeje vám všem příjemné, klidné a pohodové prožití svátků vánočních, nechť se Vás v novém roce 
drží pevné zdraví, optimistická nálada a pevná vůle při plnění předsevzetí roce 2021. 

Za redakční radu Michaela Cichá 

PF 2021 
Kolektiv obecního úřadu přeje všem občanům příjemné prožití svátků  vánočních a 
úspěšný vstup do nového roku 2021. 

Mladší žáci—poslední zápaa 2020 

Helloween v mateřské školce Výlet ZO ČZS Koclířov 



střechu a krytinu. Do budovy zatéká a několikrát se 
to již opravovalo. Bohužel, ta nová krytina nestojí za 
nic a ta stará, co se tam nechala, dosluhuje. Peníze se 
neshánějí lehko a za těch 7 let, co jsem ve funkci sta-
rosty, jsem poznal, že přetlak žádostí je veliký a obce 
se o dotace doslova perou. Vím, že dotace jednou 
skončí a peníze navíc jen tak nebudou. Bez dotací 
bychom dnes v obci neviděli ty věci, co jsme vybudo-
vali a udělali. V minulých dnech Vám domů byly do-
ručeny dotazníky pro pomoc při tvorbě nového strate-
gického dokumentu rozvoje naší obce.  Vrátilo se jich 
zpět asi 25,5 % a za to moc děkuji. Některé byly hod-
ně zajímavé a i dost nových nápadů.  
Teď něco k lesnímu hospodářství. Vlastníme celkem 
81 ha lesa. Tržby v letošním roce jsou 430 tis. Kč, 
plán je 450 tis. Kč. Výdaje činí 377 tis. Kč. Kůrovcová 
kalamita se podepsala na cenách za dřevní hmotu a 
špatných výsledcích hospodaření u všech vlastníků 
lesa. Od Pardubického kraje jsme získali příspěvky: 
na hospodaření v lesích ve výši 16 650 Kč a zmírnění 
dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019 v částce 216 
111 Kč, na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
při hospodaření v lesích ve výši 9 660 Kč a na obno-
vu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 76 940 
Kč. Takže nakonec v této činnosti budeme ziskoví. 
Sami jistě cítíte, že letošní rok není nejlepší, a bylo a 
je řada věcí, které nám komplikují život a musíme se 
s tím, jak se lidově říká, poprat a pracovat dál. Čeká 
nás další rok a připravujeme, co musíme udělat. Mu-
síme vyměnit kompletní střešní krytinu a klempířské 
prvky na čp. 100, kde odhadujeme cenu na 600 tis. 
Kč, vyměnit okna na čp. 103, v bytech na čp. 134 a 
potřebujeme udělat novou střechu na stodole, kde 
máme plasty a měli jsme kam dát velkoobjemový od-
pad od našich občanů, než budou svozy. Vše bude 
odvislé na tom, kolik budeme mít volných peněz, a 
tak budeme opatrnější rozjíždět velké plány. Asi za-
tím největší investicí, o které mohu s předstihem 
mluvit, je rekonstrukce vodovodního řadu od spol. 
JKS až po autobusovou zastávku na Spáleništi, která 
se připravuje projekčně, a pokud by vše dopadlo, tak 
jak by mělo, pak by samotná realizace proběhla 
v příštím roce. Odhadnuté náklady jsou zhruba 5 mil. 
Kč bez DPH. Mrzí mě, že jsme se zasekli na vlastním 
projektu podpory domácích čistíren ( ČOV), kde je 
hlavním důvodem méně peněz do rozpočtu obce ze 
sdílených daní. Uvidíme, třeba se situace zlepší a 
budeme umět podporu našim občanům nabídnout. 
Máme majetek, který nepotřebujeme, nejsou pro-
středky na jeho opravu a je to pro nás neekonomické, 
tak se ho zbavme. Připravujeme určité záměry, které 
v nejbližším čase zveřejníme. 
Mám velikou prosbu na všechny řidiče, kteří bydlí 
v naší obci, aby dodržovali předpisy. Řada z nich ne-
zná dopravní značení a ani ho nerespektují. Křižovat-
ka u Váhy je tímto jasným důkazem. Jezdí se tam 
přes zebru a až tam někdo zaviní dopravní nehodu, 
bude se hodně divit. V tomto místě se sbíhají dvě kři-

O obci a občanech 
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V minulém vydání zpravodaje jsem neměl příspěvek, a 
tak se to pokusím v tomto čísle dohnat. Začnu investice-
mi a většími opravami, které se v naší obci provedly 
přes prázdniny doteď. Největší akcí byla investice 
v pokračování další etapy chodníků, kterou provedla 
společnost Akvamont Svitavy s.r.o. Cena díla dosáhla 
částky 3 524 842,26 Kč a z toho byla dotace od Minis-
terstva pro místní rozvoj přes MAS Svitava ve výši 
2 857 769,10 Kč. Za umístění v soutěži Vesnice roku 
2019, kde jsme získali Modrou stuhu, se opravuje část 
místní komunikace na horním konci naší obce. Práce 
provedla společnost Skanska a.s. Cena díla činí 
743 865,88 Kč bez DPH a na to jsme opět získali dotaci 
od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 000 Kč. 
Ještě zhruba 1,5 kilometru a budeme mít Zadňák opra-
vený celý. Na kontejnery, co máme umístěny po obci, 
jsme zhotovili nová krytá stání. Celkem se provedla 
čtyři, z toho tři v Koclířově a jedno na Hřebči. Cena za 
všechny činí 236 511,08 Kč a Pardubický kraj nám po-
skytl dotaci ve výši 100 000 Kč, o kterou jsme požádali. 
Dodavateli byli: p. Přemysl Augusta, p. Ladislav Bršli-
ca a Akvamont Svitavy s.r.o. Ve veřejném osvětlení se 
doplnily lampy na solární energii. Celkem se jich poří-
dilo 7 kusů. Dodavatelem byla společnost JD Rozhlasy 
s.r.o. ve dvou etapách za cenu 230 000 Kč. Pardubický 
kraj nám na to z programu Obnovy venkova poskytl 
dotaci 80 000 Kč, kde se podala žádost. Teď na podzim 
se rozjede projekt revitalizace zeleně v obci, rovněž přes 
dotaci, která se nám překlene do dalšího roku. V lokali-
tě od staré pošty čp. 54 směrem na Moravskou Třebo-
vou se připravují nová stavební místa, celkem 5, kde se 
provede nový vodovod a veřejné osvětlení. Práce prove-
de společnost AVJ-STAVBY s.r.o.  Svitavy a cena je 
1 475 000 Kč bez DPH. 
K 31. 1. 2021 ukončuje činnost v naší obci Náš Domov 
Koclířov (Azylový dům). Budova čp. 140 se vrátí zpět 
obci. Chceme tam mít normální byty, žádné sociální a 
podobného typu. Bude to vyžadovat úpravu a jsem pře-
svědčený, že se nakonec v zastupitelstvu shodneme a 
byty z toho budou. Připravujeme projektovou dokumen-
taci na úpravu prostranství před kulturním domem, 
hřbitovem a areálem Zdraví. Na tento projekt jsme po-
žádali o dotaci na pořízení studie a dokumentace pro 
zhotovení stavby a vydání povolení. V rámci projektu 
Malý Leader přes MAS Svitava pro rok 2021 jsme poda-
li žádost o opravu vodárničky a okolního prostoru u hor-
ního rybníku. Je to jediný přírodní zdroj vody, který 
chceme udržet a místo zvelebit. Na cyklostezce do Svi-
tav pracujeme společně s městem Svitavy na projektové 
dokumentaci pro vydání územního povolení. Vše záleží, 
jak se podaří udělat obchvat Svitav směrem od Brna. Je 
to naše priorita, ale nejde to tak jednoduše. Určitě chce-
me podat další žádosti o dotaci na opravy místních ko-
munikací a dokončit Zadňák a znovu zkusit štěstí v zís-
kání dotace na opravy budovy MŠ a OU. Hlavně opravit 

Starosta informuje 



 

 
 

MOST NADĚJE - AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI  
Poděkování  

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům nejen za finanční a věcné dary, ale i za dary 
formou služby, které spolku Náš domov Koclířov, provozovateli Mostu naděje – azylového domu pro 
rodiče s dětmi, poskytli. Pomáhají nám tak  s realizaci našich projektů. Jsou jimi: Evropský sociální 
fond v ČR, OPZ, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Pardubického kraje, Město Svita-
vy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Polička, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová, Geodézie Svi-
tavy - Ing. Martin Dědourek CSc., Potravinová banka PARDUBICE, z. s., se sídlem v Chotovicích, ZO 
Svaz postižených civilizačními chorobami Svitavy a SDH Koclířov. 
Všem výše jmenovaným moc děkujeme a věříme, že nám zachovají svou přízeň i v dalších letech, veli-
ce si jejich pomoci vážíme!!! 

3. jednání ze dne 23. 9. 2020 
Přítomno 11 členů zastupitelstva obce Koclířov 
Zastupitelstvo schválilo: 
  program 3. jednání ZO   
 prodej a uzavření kupní smlouvy o smlouvě budoucí k pozemku p.č. 5202/2 v k. ú. Koclířov dle nově 

vzniklého GP č. 700-432/2020 za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 podle čl. III. bod 3.1.3-I a) tj. 90,- 
Kč/m2. Cena činí 75.150,- Kč + 21% DPH ve výši 15.782,- Kč. Celková cena činí 90.932,- Kč. K ceně bu-
dou připočteny náklady na pořízení GP. Podmínkou je vybudování zpevněné příjezdové komunikace na 
náklady kupujících. 

 prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p. č. 692/3 v k. ú. Koclířov za cenu stanovenou dle VOS č. 
3/2014 podle čl. III. bod 3.1.2 b) tj. 65,- Kč/m2. Cena činí 21.320,- Kč + 21% DPH ve výši 4.477,- Kč. Cel-
ková cena činí 25.797,- Kč. 

 investiční akci „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD“ (vodovodní řad a veřejné osvětlení) pro 
pozemky p. č. 5349/3,5349/4,5349/5,5349/6,5349/7 vše v k. ú. Koclířov. Financování bude zajištěno 
z vlastních finančních prostředků obce, případným přijetím úvěru. 

 zařazení území obce Koclířov do územní působnosti Místní akční skupiny Svitava z. s. na programové 
období 2021-2027.  

Zastupitelstvo neschválilo: 
  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní zavřené dne 18. 10. 2016 k pozemku p. č. 

5132 v k. ú. Koclířov o výměře 1533 m2, kde se termín započetí výstavby RD prodlužuje do 31. 12. 2020. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 
 zprávu o činnosti rady obce č. 22–31 v roce 2020. 
 vědomí závěrečný účet svazku Mikroregion Svitavy za rok 2019. 
Zastupitelstvo obce: 

1. Ověřuje soulad Změny č.1 Územního plánu obce Koclířov s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásada-
mi územního rozvoje Pardubického kraje a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem KrÚ. 

2. Vydává formou opatření obecné povahy Změny č.1 Územního plánu obce Koclířov. 

Z jednání zastupitelstva obce Koclířov 
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žovatky a úprava byla nezbytná. Cílem bylo upřesnit, 
kdo má odkud přednost a zpomalit rychlost. Prosím 
Vás, v obci je všude maximální rychlost 50 km/h. Když 
vidím, jak doslova lítají auta na Spáleniště směr na 
Svitavy a ještě se v kopci předjíždějí a dělají to i naši 
spoluobčané, tak to nemohu pochopit. Prosím, zamys-
leme se nad tím, buďme ohleduplní, než se stane ne-
štěstí. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem svým spolu-
pracovníkům na obecním úřadě a zaměstnancům 
obce za jejich práci pro obec. Myslím, že si poděková-
ní právem zaslouží. Rovněž můj velký dík patří všem 
spolkům v obci za jejich činnost a obrovské poděková-
ní patří  SPOZU  a všem jeho členkám. Vám všem, 
milí spoluobčané, přeji krásné Vánoce a do nového 
roku hlavně zdraví. 

  Jiří Tesař, starosta 



Doplnění veřejného osvětlení v obci 

Celkové náklady na tuto investiční akci činily 230.000,- Kč. Realizovanou akci podpořil Pardubický kraj fi-
nančním příspěvkem ze svých rozpočtových prostředků ve výši 80.000,- Kč. 

Obec Koclířov nechala doplnit v obci Koclířov veřejné osvětlení sestavami solárních svítidel v celkovém počtu 
sedmi kusů. 



Kontejnerová stání 

Celkové náklady na tuto investiční akci činily 236.511,08 Kč. Realizovanou akci podpořil Pardubický kraj fi-
nančním příspěvkem ze svých rozpočtových prostředků ve výši 100.000,- Kč. 

Obec Koclířov nechala zhotovit nová kontejnerová stání. Nová krytá stání jsou umístěna po obci Koclířov – na 
Hřebči, u autobusové zastávky U Pošty, u bývalé Jednoty a poslední ve středu obce u hasičské zbrojnice. 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje v obci Koclířov 



Listopad: Prosinec: 
Závodník Karel Lněničková Božena 
Varga Alexander Krejčová Marie 
Dědičová Věra Čurgali Milan 
Küller Josef Krausová Marcela 
Lichtenberková Božena Konopáč Pavel 
Štefka Jaroslav Vachutková Jana 
Smejkal Karel Augusta Přemysl 
Čuhel Jaroslav Rumpíková Anežka 
Koutecká Drahomíra Petkov Jan 
Veselá Marie Babínký Ludvík 
Fňukalová Dana Slavíková Slavěna 
 Votřel Josef 

Vzpomínka:  

Dne 22. prosince 2020 uplyne 20 let od úmrtí pa-

na JOSEFA SEDLICKÉHO. 

S láskou stále vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku.  
Děkujeme. 

Jubilanti 
 

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší, především 
pevné zdraví do dalších let. V listopadu a prosinci 

slaví své jubileum tito naši spoluobčané: 

Z činnosti SPOZu 
V měsíci září, říjnu a listopadu jsme byly předat přá-
níčka a dárkové balíky p. J. Augustové, p. J. Břeňovi, 
p. J. Hartlové, p. M. Hoždorovi, p. J. Leksové, p. J. 
Leskovjanovi, p. L. Švandové, p. B. Martinů, p. J. Mo-
ravcovi, p. K. Závodníkovi, p. J. Štefkovi a p. J. Čuhe-
lovi. Všem oslavencům děkujeme za milé přivítání a 
přejeme ještě jednou hodně zdraví a životní pohody. 
Dárkové balíky pro jubilanty budeme i za současné 
situace stále předávat.  
Vzhledem k tomu, že se letošní „Beseda pro důchodce“ 
konat nebude, budeme předávat do každého domu, 
kde je alespoň jeden senior nad 65 let, vánoční kolekci. 
Doufáme, že příští rok bude lepší a že besedu uskuteč-
níme. Těšíme se na vás. 

Členky SPOZu 
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Kronika 
 

Narození: 
Vítáme na světě Jana Kodytka, gratulujeme rodičům 
a přejeme pevné zdraví. 
 

Úmrtí: 
Opustili nás Petr Vostřel a Ladislav Mrštný, skládá-
me upřímnou soustrast celé rodině a přátelům. 

Děkujeme paní Jindřišce Musilové a Ludmile Valové 
za údržbu zeleně a květinovou výzdobu v prostorách 
DPS, o kterou se starají. 

obyvatelé DPS 

Poděkování Jindřišce Musilové  
a Ludmile Valové 

Poděkování obci Koclířov 

Tímto bychom chtěli poděkovat obci Koclířov za po-
skytnutí dotací za rok 2020. 

Za SDH Koclířov Šárka Bajerová 
Když jsme 1.září ve společnosti pana starosty a rodičů 
prvňáčků slavnostně zahajovali nový školní rok, netu-
šili jsme, jak moc se způsob výuky změní. 
Než si prvňáčci mohli zvyknout na nový rytmus dne a 
zažít radost ze společně získaných dovedností, už jsme 
se všichni místo ve škole ocitli doma, v izolaci vynuce-
né náporem současné pandemie. 
Po krátkých šesti týdnech školní práce jsme přešli na 

Poděkování za pomoc 

Rádi bychom touto cestou vyjádřili nesmírnou vděč-
nost a poděkování panu starostovi Tesařovi, jakož i 

našim spoluobčanům, panu M. Křivánkovi, Š. Suché-
mu a Dušanu Drápelovi, za nezištnou pomoc, kterou 
nám v nedávné době poskytli při zpracování dřeva na 
topení. Dále bychom chtěli poděkovat manželům Vese-
lým, kteří nám pravidelně pomáhají s odvozem na ná-
kupy či k lékaři. Jsme již staří a odkázaní víceméně 
sami na sebe, protože naše děti i vnoučata žijí v jiných 
částech republiky. Navíc v současné nepříznivé epide-
miologické situaci jsme se museli vzdát kontaktů s 
rodinou. V této nelehké době si proto velmi ceníme 
sousedské pomoci i krásného přístupu, které současné 
vedení naší obce zaujímá k seniorům. Moc děkujeme. 

manželé Koneční 

Poděkování rodičům 



distanční výuku. Takový odborný název pro snahu, 
aby žáci z učení „nevypadli“ a zároveň, abychom je 
tímto nekomfortním způsobem výuky neznechutili. 
Snažili jsme se vybírat z učiva to nejpodstatnější a 
byli jsme v neustálém online nebo telefonickém 
kontaktu s žáky a jejich rodiči. 
Posadit žáčka ke stolu a obložit ho učebnicemi, to 
je snadné, ale pak teprve přijde to hlavní. Motiva-
ce k „práci hlavou“. Motivace k soustředění, 
k vytváření první řídké pavučiny logického myšle-
ní. V tom je těžiště práce pedagoga na základní 
škole. Z povahy distanční výuky velká část moti-
vační práce přešla na rodiče a za to jim patří naše 
uznání a velký dík. Navíc se doma musí obejít bez 
hnací síly kolektivu, kdy všichni kolem pracují. 
Zejména žáci prvního ročníku, kteří se samostat-
nosti teprve učí, by bez pomoci rodičů tuto situaci 
nezvládli.  
Proto děkujeme všem rodičům za skvělou spolu-
práci a vstřícnou komunikaci. Bez Vás by to nešlo! 
Děkujeme a všem přejeme pevné zdraví!  
Těšíme se do školy a věříme, že společnými silami 
vše zvládneme. 

Učitelky ZŠ Koclířov 
P.S. 
Poděkování našemu panu řediteli M. Ancinovi, že 
ač v pracovní neschopnosti, konzultuje a podporuje 
všechna naše rozhodnutí. 
Poděkování paní Pandulové za umožnění předávky 
učebních materiálů mezi žáky a učitelkami bez 
osobního styku v místní prodejně potravin. 
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Barevný podzim ve školce 
Ve školce jsme si s dětmi užili dosyta barevného podzimu. 
Při vycházkách naší vesnicí děti nasbíraly spousty pod-
zimních přírodnin. Poté je přinesly do školky pro našeho 
skřítka Podzimníčka. Z těchto krásných darů jsme vyro-
bili různé dekorace (korále z jeřabin, hlídací sovičky do 
šatny = ozdobená sklenice naplněná kaštany). Zalamino-
vali jsme pár spadlých listů, vyzkoušeli jsme lístkovou 
frotáž, stvořili jsme skřítka Podzimníčka a další. Jak už 
tak k podzimu patří, nechybělo ani pouštění dráčků. Děti 
ochotně přinesly do školky své draky, které pak společně 
se svými kamarády vypustily do oblak. S dětmi jsme si 
také povídali o zvířátkách, jak se chystají na zimu, a o 
ptácích odlétajících do teplých krajin. Děti se učily pozná-
vat stromy a některé houby. Podzimní počasí nám přálo, 
a tak jsme většinu času trávili v přírodě. Pomalu se však 
chystáme na zimní období a s ním spojenou Mikulášskou 
nadílku a dětmi nejvíce očekávané Vánoce. Ve školce má-
me šikovné děti, které rády zpívají. Každé téma se snaží-
me prožít s písničkou a dobrou náladou. Dobrou náladu je 
důležité si udržovat obzvlášť v této covidové době, která 
do určité míry ovlivnila i život ve školce. Nemůžeme se 
společně setkat na tradičních vystoupeních dětí a s rodiči 
při vánočním tvoření. Věříme však v lepší zítřky. 
Na závěr chceme poděkovat Lucii Drápelové, která svými 
malbami zkrášlila šatnu naší školky. Veselé obrázky víta-
jí denně děti i dospělé. 
Vzájemně si pomáhejme a radujme se z každého dne. 
Přejeme všem pevné zdraví! 

učitelky MŠ 

Z ČM Fatimy 

CO BY BÝTI MĚLO A CO BY BÝTI MOHLO  
To je moje úsloví, když uvažuji, co a jak činit. Když 
navážu na malé ohlédnutí, co jsme v Koclířově pro-
žili v říjnu a listopadu. To už je minulost. De jure a i 
de facto - vlastně skoro nic nešlo konat. Stihli jsme 
jen úplně na poslední chvíli jubilejní 300. první so-
botu, a to díky tomu, že byly volby, tak to ještě ne-
bylo úplně zastavené. 
Ale co mám napsat a oznámit teď: V polovině listo-
padu, kdy je uzávěrka, a k vám, milí farníci a spolu-
občané, se tato informace dostane ještě později, a 
kdy ani vlastně moc nevíme, co bude s Vánocemi. 
Určitě budou, pokud je nepřeloží na Velikonoce… 
Teď se to vše překládá... Nebo možná na červenec, 
to by se lépe sháněly stromky v lese... 
Nevíme, přesto víme, že žít, pokud máme, tak musí-
me... 
Tedy: Pokud každý z vás ví, že má nejen tělo, ale 
také nesmrtelnou duši, tak ví, že potřebuje duchov-
ní hodnoty. Modlitbu, sv. křest, svátost smíření - 
obnovu spojení s Kristem ve svaté zpovědi a nejvíc 
mši sv. a sv. přijímání. Toto by nejenom býti mělo, 
ale také mohlo. To je životně důležité, tak jako pro 
tělo obchod - jidlo a pití, lékárna-lékař aj. 
Advent letos začne na první adventní neděli 29. 11. 

2020. Celkem před Vánocemi jsou 4 adventní neděle. 
Co by býti mělo a také mohlo, je požehnání adventního 
věnce ve farním kostele u naší patronky, sv. Filoménky, 
v předvečer - v sobotu 28. listopadu 2020 v 16.30 hod. 
Pak jako nyní, každá neděle. Máme mši sv. jako vždy v 9 
hod. a nyní ještě navíc každou neděli v 11 hod. Všechno, 
co je u nás, vysíláme on-line a také se postaráme o kaž-
dého kdo přijde (live). 
A kdo nemůže, je to jako u nemocných, tak si zavolá na 
tel. 731 646 800 a přijdeme k vám. Funguje to tak u vo-
leb, u nemocí těla, tak to tak musí fungovat stejně i u 
duše. 
A VÁNOCE? ROZHODNĚ MUSÍ BÝT PŮLNOČNÍ 24. 
12. 2020 VE 22 HOD. I kdyby se musela vysílat na ná-
dvoří. 

Malby Lucie Drápelové, které zdobí zdi školy 
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PAK HOD BOŽÍ I SV. ŠTĚPÁN - to nemůže změnit ani Covid... 
A CO VŠE K TOMU BUDE, ČI NEBUDE MOŽNÉ - TO BUDE-
ME VĚDĚT VŠICHNI Z VÝVOJE PANDEMIE A NAŘÍZENÍ 
VLÁDY. A také se tím budeme řídit. Vše postupně zveřejňujeme v 
aktualitách a ve vývěskách. 
Tak, mílí farníci, přátelé, nebuďme sami - buďme s Bohem. Toto 
nám také vždy říkal arcibiskup Karel Otčenášek, který sem moc 
rád jezdil. 
Všem vám, vašim rodinám a blízkým přeji a vyprošujeme i u nás v 
kapli Boží požehnání a do nového roku 2021 vše dobré, zdraví i 
stálou naději a vytrvalost v dobrém. 
Žehná vám, vašim rodinám a blízkým váš farář Pavel Dokládal 
a celá ČM Fatima Koclířov 
 
CO SE UDÁLO V ČASE PODZIMU: 
Nejdůležitější byla národní konference WAF–Světového apoštolá-
tu Fatimy v ČR. Ta proběhla ve dnech 30. 9. - 4. 10. 2020. Už bylo 
hodně znát, že lidé se hodně bojí a opět přichází nouzový stav kvů-
li Covid-19. 
3. 10. 2020 jsme děkovali za 25 let služby a poslání Fatimy v Koc-
lířově. Tento den se podařilo zahájit stavbu Capelinhy pro východ-
ní Evropu. Základní kámen požehnal otec biskup Jan Vokál a byla 
také postavena fatimská branka, tak, jako ve Fatimě před 103 
lety. Tento den byla také otevřena trvalá exteriérová výstava sto-
ročí arcibiskupa Karla Otčenáška a také uvedena kniha vzpomí-
nek na něj s názvem „Kamínky“. 
Naposledy s námi tento den byl také rodný bratr otce Pavla, p. 
Petr Dokládal, farář ze Starého Jičína, který moc rád do Koclířova 
přijížděl. Ve čtvrtek 29. 10. 2020 ve 13 hod. po společné mši sv. 
přenášené v přímém přenosu Tv Noe bylo jeho tělo uloženo do fa-
timského hrobu na našem hřbitově. Byl velmi oblíbený a mnoho 
lidí bude k jeho hrobu putovávat. 
9. 11. byl další pohřeb, a to našeho farníka, pana Ladislava Mršt-
ného. Ve svých 90 letech přijal svaté svátosti a na smrt byl dobře 
připraven. To je vždy to nejdůležitější. Moc děkujeme za celý jeho 
život a vše, co dobrého vykonal. 
Neví nikdo z nás, jaký přijde čas… Ale vnímám, jak moc je důleži-
té právě nyní dodržovat nejen pravidla „3 R“ (Roušky, Rozestupy, 
Ruce), ale nezapomenout připojit i další R – jako třeba Rodina 
(být darem jeden pro druhého ve vzájemnosti, naslouchání, sebe-
darování), dar správného Rozumu a nezapomenout na Radost a 
usmívat se na sebe – třeba i přes roušku. No a my pravidelně při-
pojujeme i Růženec – a prosíme za pomoc, ochranu, dar zdraví…  
Každé úterý – modlitba u sv. Filomény ve farním kostele ve 13.30. 
Její přímluva je opravdu mocná. Srdečně zveme. Každou středu – 

možnost celodenní adorace ve Fatimě, v 
pátek od 15 do 18 hod. příležitost ke sv. 
zpovědi. Vánoční koncert byl původně plá-
nován na neděli Svaté Rodiny, 27. 12. 2020 
v 16.30 h, ale zatím nevíme, jestli bude 
možné jej uskutečnit. 
Letošní Tříkrálová sbírka také vzhledem k 
restrikcím a omezením zatím nemá jasné 
nasměrování. Je spíše nereálné uskutečnit 
ji obvyklým způsobem jako každý rok. O 
možných změnách budeme včas informo-
vat po konzultaci se zástupci naší Obce dle 
pokynů Charity ve Svitavách, s níž již ně-
kolik let při této požehnané vánoční akci 
spolupracujeme. 
Přeji vám všem požehnané dny 

Hanka 

Fatimské děti František, Lucie a Hyacinta s panem 
biskupem Mons. Janem Vokálem 

Prohlídka poutního areálu Výstava arcibiskupa Karla Otčenáška před  areálem ČM Fatimy 
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Tříkrálová sbírka 2021  
Jak to bude?  
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, jak bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka 2021. Le-
tos nám však Covid míchá karty, a tak ani my dosud nevíme, jakým způsobem největší sbírka v ČR 
proběhne.  
Jisté je, že Vaše dary, které prostřednictvím Tříkrálové sbírky naše Charita získá, slouží a bez nich 
bychom nemohli uskutečnit mnoho dobrého. Letos jsme z výnosu sbírky pořídili moderní schodolez, 
díky kterému mohou klienti pečovatelské služby např. k lékaři, i když by se jinak ze schodů a do 
schodů nedostali. Z prostředků sbírky (a Pardubického kraje) jsme zakoupili také auto Ford Ka, rov-
něž pro pečovatelskou službu, takže ho již můžete vídat i ve vaší obci. Pomohli jsme mnoha rodinám s 
dětmi, které potřebovaly přímou pomoc, letos jsme potřebným netradičně zakoupili např. komín.  
Výtěžek nadcházející sbírky 2021 bychom rádi použili na nákladné technické vybavení nové služby 
Domácí zdravotní péče, kterou pro Vás chceme otevřít v průběhu roku 2021. Usilujeme o vznik domá-
cí ošetřovatelské a paliativní péče, která nyní ve Svitavách chybí a která by přinesla občanům Svitav-
ska obrovskou pomoc v péči o nemocné a umírající. Samozřejmá bude již tradičně i přímá pomoc oso-
bám v sociální nouzi.  
O tom, jak sbírka proběhne, Vás budeme informovat prostřednictvím dostupných sociálních sítí a dal-
ších kanálů, jakmile budeme vědět víc. Informace o sbírce se k Vám dostanou také těsně před začát-
kem sbírky formou hlášení v místním rozhlasu nebo na webových stránkách obce.  
Budeme Vám vděčni, pokud charitní dílo podpoříte a zachováte Tříkrálové sbírce věrnost i v této slo-
žité covidové době. Právě ona ukazuje, jak je naše práce pro občany potřebná a nezbytná.  

 
Mgr. Vendula Kouřilová 

Volný čas a sport 

Těšíme se na nový začátek 

Školní a pro nás kroužkový rok 2019/2020 jsme 
zahájili jako každý rok až v říjnu a s vervou jsme 
se dali do vytváření všelijakých, tentokrát větši-
nou keramických výtvorů. Děti tvořily výtvory 
k užitku, pro radost nebo prostě jen tak, podle 
své fantazie, podle vzorů nalezených na Interne-
tu a také podle mého zadání, abych i já věděla, 
jak vidí svět. Tvoření z jiných materiálů bylo 
tentokrát méně. 
Také jsme měli možnost přivítat v kroužku pana 
starostu, zkusil si tzv. na vlastní ruce, jaké to je 
pracovat s keramickou hlínou, a vytvořil si, pod 
pečlivým vedením přítomných dětí, dva výrobky. 
Velmi zdařilým z nich byl drak, který se po ná-
sledném naglazování a vypálení vyjevil jako vel-
mi povedený. I když pan starosta prohlásil, že je 
to jeho první a nejspíš i poslední keramický vý-
tvor, nikdo nepochybuje o tom, že tomu tak není.  
Nepodařilo se nám, bohužel, uskutečnit jako kaž-
dý rok, alespoň jedno odpoledne, aby si práci 
s hlínou vyzkoušeli i ti z našich občanů, které 
tato zajímá. Tak snad příště. 
Kroužkový rok byl však narušen a v podstatě 
ukončen nástupem covidu v dubnu. Vzhledem 
k tomu, že náš nový školní/kroužkový rok začal 
nebo spíš měl začít v říjnu 2020 a zatím nezačal, 
věnuji odložený začátek úklidu dílničky 

v Kulturním domě a přípravou na to, až nám covid dovolí se 
zase scházet a radostně se na plný plyn pustit do naší krea-
tivní činnosti. Nejenom já, ale i všechny přihlášené děti se 
na nový začátek těší. Obci Koclířov bych chtěla poděkovat 
za poskytnutí finančního příspěvku v roce 2020, rodičům a 
hlavně dětem. 

Adéla Vostřelová 

INZERCE: Provádím úpravy na oděvech případně šiju zá-
clony, závěsy či povlečení.  

Božena Lichtenberková, Koclířov 100,  tel.: 728099361 
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Jako každý sport v tomto roce pro-
žíváme složité období. Vše je způ-
sobeno pandemií covid-19, která 
nás všechny trápí od jara až do-
teď, nikdo neví do kdy a co bude 
mít za následky. 
V lednu 2020 jsme stihli turnaje s 
přípravkou, se staršími žáky i s 
muži. Celkem jsme absolvovali 3 
turnaje. Jaro se nedohrálo a čeka-
li jsme, co bude dál. Po rozvolnění 
situace v létě jsme začali opět s 
tréninky a rozběhl se nový ročník 
2020/2021 a věřili jsme, že je to za 
námi a bude líp. Bohužel nás co-
vid-19 opět zastavil. Nedá se nic 
dělat, zdraví je na prvním místě. 
Pro nás ve spolku dál platilo si 
dělat povinnosti vůči FAČR, být 
ve spojení s OFS Svitavy, s hráči 
apod. Areál hřiště udržujeme neu-
stále a kdo jdete okolo, tak to vidí-
te. 
V letošním roce jsme získali pod-
poru od MŠMT v projektu Můj 
klub 2020. Další prostředky se 

Sportovní klub  
FC Koclířov, z.s. 

získali v projektu Malý leader pro Svitavsko pro rok 2020 od Místní akční 
skupiny Svitava z.s. ve výši 49 140,- Kč na fotbalové vybavení. 
Chci poděkovat za nás všechny obci Koclířov za podporu a poskytnutí fi-
nančního příspěvku v roce 2020 z rozpočtu obce, všem sponzorům a přízniv-
cům rovněž. Dále všem našim členům, hráčům, rodičům a funkcionářům. 
Přeji Vám i nám všem hodně zdraví a štěstí. Hezké Vánoce a šťastný nový 
rok. 

Jiří Tesař, předseda 

Muži  - Dušan Drápela 



Nikdo by neuvěřil, jak moc byl letošní dogmaraton Klu-
bu pejskařů aprílový. Začalo to posunutím termínu z 
jara na konec září kvůli koronakrizi, člověk by si řekl, 
nu což, jarní počasí je v září, co se teplot týče, podobné, 
avšak během dogmaratonu se prolínaly snad všechny 
povětrnostní podmínky. Déšť a vítr střídaly kroupy, 
občas se počasí umoudřilo a vykouklo slunce, pak se 
zase obloha zatáhla hrozivými mraky, udeřil silný, stu-
dený vítr a zase déšť.  
Každopádně závodníci ukázali, že nejsou z cukru, a ani 
korona, ani počasí je neodradily, vlastně naopak, letoš-
ní ročník absolvovalo nejvíce závodníků v naší historii.  
Objevem tohoto ročníku se stal tým Ondřeje Nedomy 
a jeho feny jménem Atreya, který přijel z nedaleké Ka-
menné Horky. Ondřej s Atreyou doběhli jako 3. v hlavní 
kategorii. Ondra zmínil, že je to jejich první oficiální 
závod. Jeho skvělý smysl pro orientaci a výborná fyzic-
ká kondice dovedly do cíle i Janu Kakáčovou, která vy-
hrála první místo v kategorii žen. Sama přiznala, že jí 
Ondra udávala tempo i směr. První pozici mužů obsadi-
li dogmaratonoví matadoři Zbyněk Adámek s Neoem. 
Celá akce se nesla v atmosféře překonávání překážek, 
což, jak víme, spojuje lidi v jeden tým. Každý rok nás, 
organizátory, čeká spousta práce s přípravou, trasová-
ním a plánováním, každý rok si říkáme, jestli nám to za 
to stojí, a každý rok si po odjezdu posledních závodníků 
odpovídáme, že ano, stojí to za to, tento okruh sportov-
ců je totiž parta aktivních lidí veselého ražení s obrov-
ským srdcem, kteří se vzájemně respektují a pomáhají 
si. Berou svá zvířata, jako své parťáky. 
Rádi bychom tímto poděkovali obci Koclířov za podporu! 
Rádi bychom vás pozvali na tradiční Štěpánskou vy-
cházku v Opatově (samozřejmě s ohledem na situaci, 
která v naší zemi právě panuje). 
Ve zdraví užívejte vánočních svátků,  v novém roce 
buďte zdraví a šťastní. 

Za KPPT, z. s. Michaela Cichá 
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Aprílový dogmaraton 2020 
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Zahrádkářův rok v Koclířově 

Rok 2020 pro nás začal docela příjemně. 29. února 
uspořádal náš spolek již 19. maškarní ples. Prodalo 
se 76 vstupenek, z toho 24 zlevněných. Pro další roky 
jsme se však rozhodli pro malé změny. První změnou 
bude změna kapely. Oslovili jsme kapelu Reflex-
Rock, která nám zajistí hudební produkci v roce 2021 
a druhá změna je, že maškarní ples budeme dělat 
vždy na přes rok a střídat ho budeme s Josefovskou 
zábavou, která v roce 2021 vychází na 20. března. 
Takže pokud nám to situace ohledně covidu dovolí, 
všechny Vás rádi přivítáme na Josefovské zábavě i 
s novou kapelou.   
Po vydařené výroční členské schůzi, kterou vždy spo-
jujeme s blahopřáním k MDŽ našim členkám, přišel 
nouzový stav a další aktivity musely být odloženy. Po 
rozvolnění jsme se zúčastnili Pivních slavností, kde 
byly připraveny soutěže pro děti. Tady jsme opět mě-
li své stanoviště na poznávání rostlin. V červnu byl 
naplánovaný výlet, který se přeložil na září. Byl to 
velmi vydařený výlet s plně obsazeným autobusem. 
Byla krásná sobota, pěkný slunečný den. Zajeli jsme 
si na stezku Krkonoše a do města Janské Lázně. Ta-
dy jsme strávili příjemné dopoledne a po obědě nás 
čekala ještě prohlídka zámku Hrádek u Nechanic. 
Příjemné zakončení výletu nás čekalo v Obědovicích. 
Po dobré večeři jsme se odebrali na návrat k domovu.  
Další akcí, která se z důvodu narůstajícího šíření ko-
ronaviru nekonala, bylo pořádání Okresní výstavy 
ovoce a zeleniny.  
Do konce roku zbývá již pár týdnů a bohužel se zřej-
mě nebudeme moct sejít na závěr roku, děkuji tímto 
všem členům za jejich práci ve spolku. Děkuji všem, 
kteří nás podporují, a obci Koclířov za poskytnutí 
finančního příspěvku na rok 2020. Přeji všem obča-
nům příjemné svátky vánoční, v novém roce hodně 
štěstí, spoustu zahradnických úspěchů a hlavně moc 
zdraví. 

Eva Veselá, ZO ČZS Koclířov 

Výlet ZO ČZS Koclířov—stezka Krkonoše Finalistky aprílového dogmaratonu 2020 



 

Výlet ZO CZS 

Ondřej Nedoma z Kamenné Horky se stal 
finalistou Aprílového dogmaratonu (součást 

seriálu MČR v dogmaratonu). Mladší žáci 

Úvodní slovo za obec Koclířov na Mariánské 
konferenci 3. 10. 2020  pronesla Mgr. Anna 

Oubrechtová. Podzim v mateřské škole 


