KOCLÍŘOVSKÝ
ZPRAVODAJ
březen-duben/2021

(Výrobky dětí ze školky)

Zimní radovánky dětí ze školky
CM Fatima: paní Jana Palkovičová děkovala za jubileum 80 let.

Tříkrálový team v koclířovském ENAPO . Díky moc
za jejich (nejen tříkrálové) nasazení
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Slova od starosty
V úvodu svého příspěvku Vás všechny srdečně zdravím
a chci se s Vámi podělit o nové informace a přiblížit
Vám dění na obci a v úřadě.
Začnu radou obce a jejím složením, o kterém jsem informoval v minulém čísle, a teď Vás s tím seznámím dopodrobna. Jde o to, abyste se konkrétně seznámili
s náplní práce jednotlivých členů rady obce a věděli,
kdo co dělá a co má na starost, a v těchto věcech se na
ně i obraceli. Budu za to velmi rád a jistě i kolegové
radní.
Starosta Jiří Tesař: vedení obce a obecního úřadu,
rozvoj obce, investice, ochrana majetku a jeho správa,
výběrová řízení, územní plán, dotace, granty, služby
v obci, pasporty a ostatní, co nemají ostatní radní uvedeno u sebe. Služební telefon na mne: 775 974 252.
Místostarosta obce Rudolf Kala: zastupování starosty v jeho nepřítomnosti, ekonomika obce, správa rozpočtu, rozpočtová opatření, nájmy, pachty, výpůjčky,
výprosy, veřejné osvětlení, sledování platnosti obecních
vyhlášek a směrnic. Služební telefon: 778 083 381.
Členka rady Mgr. Anna Oubrechtová: oblast školství, předškolní a školní zařízení, školní jídelna, sociální oblast, spolupráce se sociální komisí zřízenou obcí.
Člen rady Přemysl Augusta: bezpečnost v obci, bezpečnost v dopravě, dopravní situace, prevence proti kriminalitě.
Člen rady Ladislav Prchal: životní prostředí, veřejná
zeleň, odpadové hospodářství, spolupráce s komisí životního prostředí zřízenou obcí. Služební telefon:
775 974 253.
Samozřejmě se můžete ve všem obracet i na mě a já
pak Vaše požadavky, připomínky a náměty předám kolegům radním. Jsme tu pro vás a rádi pomůžeme, pokud to bude možné. Jenom berte prosím v potaz, že
uvolněný jsem jenom já, ale domluvit se dá všechno,
musí se chtít.
I nám na úřadě se covid nevyhnul a museli jsme provést opatření tak, abychom tuto nákazu nešířili dál a
zajistili chod úřadu a obce. Osobně mě velmi mrzí, že se
najdou tací, kteří tuto nemoc absolutně zlehčují a doslova ji podceňují. Měli prostě štěstí. Kdyby bojovali
v nemocnici, nebo jejich blízcí, o svůj život, mluvili by
jinak. Buďme k sobě ohleduplní a společně to dokážeme. Taky se těším na to, až nebudou žádná omezení a
vrátíme se zase k normálnímu životu.
V letošním roce nás čeká úprava nájemného v obecních
bytech. V současné době neschválíme v radě obce základní nájemné pod 55,- Kč /m2 a tuto cenu srovnáme
během tohoto roku ve všech obecních bytech 1. kategorie. Místostarosta předloží koncept, podle kterého se
v radě projedná a schválí a nájemníci budou včas informování, od kdy se jich tato změna bude týkat. Celkem
má naše obec 50 bytů (na čp. 99, 143 a 153 se byty už
neobsazují, jsou velice špatné, objekty čp. 99 a 143 nabídneme k prodeji).
V současnosti připravujeme svépomocí pro bydlení 3
byty v čp. 140 (bývalý azylový dům), které nepůjdou do
celkové rekonstrukce a nevyžadují stavební povolení.

Koclířovský zpravodaj

Cílem je tyto 3 byty pronajmout od 1. 4. 2021. Na
ostatní stavební úpravy se dělá projektová dokumentace a patřičná povolení. Podle dosavadní dispozice
by měly touto rekonstrukcí vzniknout další 4 byty, a
to jeden 3+1, jeden 2+1 a dva 1+1. Bude to řádné
bydlení, žádné sociální, jak se ke mně donáší. Celkem
tedy v tomto domě bude 7 bytů.
Teď trochu k zimní údržbě. Sněhu napadlo poměrně
dost a snažíme se udržovat komunikace a chodníky,
co je v našich silách. Bohužel se setkáváme s tím, že
někteří naši občané si neustále stěžují, že jim hrneme
sníh před jejich brány a vstupy do domu. Vážení, Vy,
co si stěžujete, „to jsou Vaše vstupy, Vaše nájezdy
a o ty se máte starat sami“. Nemám vůbec radost
z toho, že nadáváte Mirkovi Křivánkovi, který to prohrnuje a dělá zimní údržbu. Proč jste takoví? Myslíte
si, že je jednoduché to zvládat, když chumelí třeba
celý den, celou noc? Naše obec je dlouhá, máme cekem podle pasportu 37 km komunikací. A to není
málo. Buďme prosím rádi, že to někdo chce dělat, a
važme si toho.
Od příštího roku budou pro nás všechny platit tvrdší
podmínky v odpadovém hospodářství. Od 1. 1. 2021
začal platit nový zákon č. 541/2020 Sb. a bude to jen
horší a náročnější. Pro obce vznikají nové povinnosti,
bude se všechno hodně sledovat. K tomuto novému
zákonu a jeho legislativě absolvujeme několik školení
a seminářů, abychom se na to dobře připravili. Víte,
několikrát jsem se ve svých příspěvcích zmiňoval o
tom, jak zacházet s odpadem, kam ho dávat, jak ho
třídit, a stejně se najdou tací, co to u kontejneru pohodí a jdou pryč. Podle nového zákona bude moci
obec pokutovat ty, kteří to dělají, a věřte, nebudu mít
problém tuto pokutu těmto lidem udělit. K zastávce u
školy se dodal další kontejner na plast. Máme v obci
6 míst, kde se tento odpad může dle určitých podmínek odložit. Myslím tím do nádob. Největší problém
máme s papírem. Někteří neumí velké krabice, kartony apod. rozložit, pomačkat a nacpat do kontejneru,
a tak to necháme před kontejnerem a je nám to jedno. Proč? Prosím Vás, hlídejme se mezi sebou, jsou to
nakonec naše peníze, které vyhodíme navíc za likvidaci odpadu, protože to někteří kazí ostatním. Prosím
Vás, vím, že těch zodpovědnějších je víc, toto píši
těm, co to ostatním kazí.
Já děkuji, že jste to dočetli až sem, a přeji Vám všem
jen to dobré.
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V sobotu dne 1. 5. 2021 proběhne od 8:00 do 12:00 hod. sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Vyzýváme občany, aby v uvedený termín sváželi pouze
nebezpečný a velkoobjemový odpad do areálu Lamačky (horní bílou bránou), kde bude pracovník, pověřený obecním úřadem, kontrolovat, zdali je dovezený odpad v souladu s pravidly (viz kompletnost elektrospotřebičů). Jiná místa
ke svozu nebudou určena!
Nebezpečné odpady – odpady, které mají nebezpečné vlastnosti a nesmí se vyhazovat do popelnic, např. upotřebené oleje, olejové filtry, odpady z barev a rozpouštědel, lepidla, tonery, železné nebo plastové obaly znečištěné škodlivinami,
ledničky, mrazničky, televizory, zářivky. Veškeré zařízení musí být kompletní.
Nekompletní
elektrospotřebiče
nemohou
být
vybírány!!!
Velkoobjemový odpad – jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, matrace.

UPOZORNĚNÍ
V sobotu 1. 5. 2021 mohou občané svážet železný odpad do kontejneru
umístěného naproti čp.
122 vedle obecního úřadu.
Zde můžete ukládat veškerý železný odpad
z vašich domácností.

Úhrada místních poplatků na rok 2021
Poplatek za komunální odpad ve výši 700,- Kč na osobu je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku. Automaticky osvobozeni od poplatku jsou – každé třetí a další nezaopatřené dítě v rodině a poplatníci s pobytem v obci, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 let a více bez nutnosti podání žádosti.
K platbě místního poplatku je třeba každoročně vyplnit formulář o prohlášení poplatníka.
Poplatek za psa je 100,- Kč za jednoho a 150,- Kč za dalšího, je splatný nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku. K platbě místního poplatku je třeba vyplnit formulář Prohlášení k místnímu poplatku ze
psů.
Úhradu místních poplatků můžete uhradit na účet obce č. 128 33 44 309/0800 vedeného u České spořitelny a.
s. a do zprávy pro příjemce napsat, za co a za koho je platba hrazena, nebo v hotovosti do pokladny obce v úředních dnech, a to: Pondělí: 08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00, Středa: 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
Edita Prchalová
OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná
ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

Společenská kronika
Svá jubilea v uplynulých dvou měsících oslavili
tito naši spoluobčané:
Leden:
Únor:
Pražák Jaroslav
Palkovičová Jana
Luláková Jana
Koutecká Marie
Daňková Marie
Mikulka Libor

Popelková Irena
Slavík František
Dlabáčová Ludmila
Prchalová Ludmila
Paclík Mojmír
Chodilová Anežka
Bukovská Vlasta
Ondráček Milan
Čurgalová Marie
Smejkal Karel ml.
Sedlická Aloisie
Bartoš Emil

V březnu a dubnu blahopřejeme jen to nejlepší k
jubileím těmto našim spoluobčanům:
Březen:
Sklenaříková Jarmila
Hečko Karel
Veselý Antonín
Veselá Miluška
Brhel Václav
Zahálková Margita
Dudová Anežka
Vargová Marie
Bredová Zdeňka
Martinů Miroslav
Babínská Alena
Slováková Margita
Lněničková Ludmila
Otruba Josef
Gruber Zdeněk
Drápelová Ludmila
Motyčáková Marie
Krenarová Jana
Kulhanová Helena

Duben:
Leksa Ivo
Křivý Stanislav
Zemachová Zlata
Dítětová Růžena
Mahel Milan
Huschka Albín
Drozdek Jaroslav
Zemach Zdenek
Groulík Josef
Bajerová Eva
Závodníková Květoslava
Tesařová Zdenka
Pavliš Jan
Lichtenberk Jan
Drápelová Hana
Prokopová Marta
Sedláková Jaroslava
Brychtová Libuše
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Z činnosti SPOZu

V loňském roce jsme předaly našim jubilantům 40 dárkových balíků a 21 gratulací. Připomínáme, že i v letošním
roce budeme předávat dárkové balíky občanům, kteří
v tomto roce oslaví 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 a více let.
V letošním roce jsme popřály a předaly dárkový balík panu J. Pražákovi, paní J. Palkovičové, paní M. Koutecké,
panu L. Mikulkovi, paní L. Prchalové, paní M. Čurgalové,
panu K. Smejkalovi ml., paní A. Sedlické a panu E. Bartošovi. Všem oslavencům přejeme ještě jednou pevné zdraví
a životní pohodu.
Členky SPOZu

Vzpomínky
Dne 17. února uplynuly 2 roky od úmrtí pana
Josefa Votřela.
S láskou stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Dne 16. dubna 2021 uplyne
5 let, kdy nás opustil můj manžel
František Lulák.
Prosím, kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
Jana Luláková
manželka

Navždy nás opustila paní Božena Lněničková, všem pozůstalým skládáme upřímnou soustrast.

Zimní radovánky ve školce
Letos jsme měli opravdu mnoho příležitostí užít si krásné zimní přírody a sněhové nadílky. S dětmi jsme často
chodili bobovat a jezdit na lopatách na „náš“ oblíbený nedaleký kopeček. Nechybělo ani stavění sněhuláků na
školní zahradě. Také jsme využili sněhu, ledu, mrazu a vody k různým experimentům (např. jsme nechávali
rozpouštět sníh a rampouchy ve třídě, zamrazovali jsme přírodniny, koření a pomeranče do nádob a pak použili
jako venkovní výzdobu před školkou). Došlo i na barevnou stopovanou, kdy děti hledaly na cestě barevné šipky,
které je dovedly k „pokladu“ schovanému ve sněhových kupkách. S dětmi zpíváme písničky o zimě a děláme
další aktivity, které nás baví (např. loučení se zimou, vynášení Morany a masopustní karneval).
Závěrem chceme poděkovat rodičům, kteří nám rádi pomáhají a zapojují se do dění a života školky. Velikou radost měly děti ze sponzorského daru v podobě dětských lopat na sníh od rodičů Burešových. Jednomu ochotnému tatínkovi děkujeme za smontování dalšího nového nábytku a dětské kuchyňky ve školce.
Děkujeme i obecním zaměstnancům za pomoc, když ji potřebujeme.
Přejeme krásný vstup do voňavého jara.
kolektiv MŠ
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Základní škola Koclířov
Vážení rodiče, milí občané,
máme za sebou první pololetí školního roku 2020/2021, proto mi dovolte, abych se pokusil zhodnotit, co vše se
od nástupu vašich dětí 1. 9. 2020 odehrálo a změnilo. Všichni jsme byli rádi, že po prázdninách mohli žáci do
školy nastoupit, a věřili jsme, že už nebudou žádná mimořádná opatření jako na jaře a vše se v dobré obrátí.
Čas však ukázal, že jsme onemocnění COVID-19 neporazili, ba naopak se zpřísnila mimořádná opatření vlády
ČR a vyučování se muselo přesunout opět do domácností. Děkuji svým kolegyním i Vám rodičům, že se vše
zvládlo a po čtyřech týdnech distanční výuky už naši žáci seděli znovu v lavicích ve škole. Proč do školy mohli
všichni? Aniž bychom tušili, co nám další dny přinesou, sloučili jsme 1. a 3. ročník do jedné třídy, 2. a 5. ročník
do třídy druhé. Tím, že mohly nastoupit po rozvolnění opatření vlády 1. a 2. ročníky, vznikla situace, kdy
v prezenční výuce mohly pokračovat obě třídy - tedy všichni žáci.
Ještě jednou bych chtěl touto cestou velmi poděkovat všem kolegyním, a hlavně rodičům, za Vaši dosavadní
práci v této nelehké době. Cítím obrovskou hrdost, že jste se k této mimořádné situaci dokázali profesionálně a
zodpovědně postavit.
Jedna věc mne však velmi trápí. Nevím, proč se někteří rodiče rozhodli dát děti do svitavských škol a ne do školy v obci, kde žijí. Když slyším, jak mnozí dospělí vzpomínají, s jakou láskou a radostí trávili začínající školní
léta ve své rodné škole, nemohu uvěřit, že své ratolesti vozí do města. Možná si neuvědomují, že se díky jejich
rozhodnutí může stát, že naše škola může být kvůli nízkému počtu žáků uzavřena. Určitě budete se mnou souhlasit, že v malotřídkách, kde je menší počet žáků, se může paní učitelka mnohem více věnovat jednotlivým dětem než ve třídách velkých. Vycházím také ze svých osobních zkušeností a je škoda, aby naše úsilí a práce vyšla
nazmar. Myslím si, že máme kvalitní, stabilizovaný pedagogický sbor a rodiče nemusí mít obavy, že jejich děti
nedostanou dobré základy vzdělání.
Ve 2. třídě jsme již nainstalovali interaktivní tabuli, doplnili ji učebními pomůckami a v tomto roce máme
v plánu vybavit interaktivní tabulí také 1. třídu tak, aby se všichni žáci mohli moderně vzdělávat.
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu se školským zákonem dne 14. 4. 2021 a bude probíhat, pokud se nezmění situace s covid-19, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy od 12. května 2021 do 13. května 2021, bez přítomností dětí či zákonných zástupců. Pokyny
k zápisu naleznete na webových stránkách školy.
Děkuji a přeji Vám všem hlavně pevné zdraví.
Ing. Milan Ancin

Tříkrálová sbírka 2021
V letošním roce probíhala tradiční
Tříkrálová sbírka poněkud netradičně. Kvůli opatřením spojeným s epidemií koronaviru nemohli chodit koledníci od jednoho domu k druhému,
jak jsme zvyklí. Místo toho byly na
několika místech zřízeny kasičky,
kam bylo možné přispět, sbírka také
probíhala online. Celkový výtěžek
sbírky činí 340 779 Kč, z toho 80 817
Kč bylo vybráno online. Koclířov do
sbírky přispěl krásnými 26 615 Kč,
za což patří našim občanům veliký
dík nejen od nás, ale i od koordinátora akce, Charity Svitavy. Vybrané
peníze použije Charita Svitavy na
technické vybavení nově vznikající
služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče a na přímou pomoc lidem v
nouzi ve svitavském regionu.
Pokud někdo ještě nestihl přispět a
měl by zájem, má ještě možnost. On-

Předání pokladniček k rozpečetění koordinátorce Tříkrálové sbírky,
paní Miriam Holubcové ze svitavské Charity.

line sbírka probíhá až do 30. 4. 2021. Podrobnosti najdete na stránkách Charity Svitavy: www.svitavy.charita.cz/trikralova-sbirka/
nebo na webu Tříkrálové sbírky: www.trikralovasbirka.cz
Kateřina Vodehnalová
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JK Milana Beneše
Vážení spoluobčané, příznivci jezdeckého sportu,
sezóna 2020 je definitivně za námi a já bych tímto
chtěla poděkovat sponzorům, fanouškům a všem,
kteří nám jakkoli pomohli a podporovali nás v činnosti. Největší dík ale patří mému manželovi, Kubovi
Synkovi, který je řidičem, ošetřovatelem, trenérem,
psychickou podporou a zároveň chůvou na všech závodech a především se stará o pohodlí koní ve stáji.
Loňský rok byl pro nás obzvláště smutný, protože
nás navždy opustil zakladatel JK, pan Milan Beneš.
Nebylo závodů, kde bychom si nevzpomněli na bílou
dodávku s přístřeškem a jeho úsměv od ucha k uchu.
Věřím, že by byl velice rád, že jezdecký klub nadále
funguje a rozvíjí se.
Jako každého sportovce, i jezdecký sport postihla
pandemie koronaviru. Mnoho závodů bylo zrušeno
nebo přeloženo a naše plány se den ode dne měnily.
Nakonec jsme s A Cruyffem vyjeli na několik soustředění, parkurových, drezurních a závodů ve všestrannosti. V podzimní všestrannosti v Lošticích jsme si
odvezli pentli za 5. místo v nejvyšší soutěži. Také
jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky ve
všestrannosti družstev, které jsme však jako druž-
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stvo nedokončili kvůli vyloučení 2 jezdců z našeho týmu. Když jsme se koncem září dozvěděli, že plánované
Oblastní mistrovství ve všestrannosti bude zrušeno a
sezóna je tak již ukončena, rozjeli jsme „školičku“ pro
budoucí reprezentanty.  Nyní se dvě nadějné místní
jezdkyně – Simonka Paclíková a Lucinka Oubrechtová
učí, jak se správně starat o koně, co vše chov koní obnáší, a především absolvují lekci ježdění. Cruyff se
tedy v rámci zimního odpočinku stal školním koněm.
Od ledna už se ale začínáme pomalu zahřívat na nadcházející jezdeckou sezónu.
Dne 21. 2. 2021 nás navždy opustil Šošon, malý strakatý jezdecký poník, který by v březnu oslavil neuvěřitelných 34 let. Šošon mě naučil základům jezdectví a
také jsme spolu absolvovali několik parkurových závodů. Děkujeme všem, kteří nám v této těžké chvíli pomohli a byli nám oporou při ztrátě našeho kamaráda,
ale především člena rodiny, který s námi strávil necelých 15 let.
Ještě jednou děkuji Obci Koclířov a firmě SVITAP
J.H.J. spol. s r.o. za podporu v roce 2020 a pevně věřím, že budeme hrdě reprezentovat naše sponzory i
sezóně 2021!
Radka Synková
JK Milana Beneše Koclířov, z.s.

Okénko z naší farnosti a Fatimy
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM
Po dobu pandemie děkujeme všem, kdo využívali(jí)
i omezených možností a přichází do kostela
„naživo“ (on live).
Velkou radostí v lednu byla návštěva žáků koclířovské základní a mateřské školy. U příležitosti Světového dne nemocných jsme s vděčností prožili tento
den při nedělních bohoslužbách 14. 2. Zvláště v této
době byla tato událost velkou duchovní posilou, stejně jako to, že farníci přišli a přijali tuto svátost nemocných.
V neděli, jak víte, máme navíc i druhou mši svatou,
tedy jako vždy v 9 hod. a navíc i v 11 hod. A tak se
může zúčastnit o to více lidí s dodržením všech protiepidemiologických opatření. Zatím jsme nikoho,
kdo potřeboval a přišel, neodmítli a neposlali domů.
V době přípravy na Velikonoce jsme připravili též
pozvání pro rodiny, aby mohly samostatně přijít s
nabídkou vycházky a programů. I přes velké obtíže
držíme cukrárnu, aby fungovala a mnohé i potěšila.
Křížové cesty jsou pravidelně v pátek v 17 hod. a v
neděli v 10.30 hod., příležitost ke sv. zpovědi každý
pátek 15-18 hod., v neděli před bohoslužbou v 9 hod.
(od 8.15) a každou první sobotu 9–11.30 a 14–17
hod. Každou středu celodenní adorace. Návštěvy
kněze u nemocných dle osobní domluvy (na recepci,
u sestry Hanky).
Už to bude rok, kdy jsme museli mít na Velikonoce
zavřeno. Letos věříme, že bude vše fungovat, jak
má. Pro jistotu sledujte ohlášky a nástěnky farnosti
s aktuálními informacemi.
1. 4. – Zelený čtvrtek v 18 hod., 2. 4. – Velký pátek v
15 hod., 3. 4. – Bílá sobota – (bude letos současně 1.
sobota) s Vigilií Vzkříšení v 18 hod., 4. 4. – Neděle
Hodu Božího velikonočního (se svěcením velikonočních pokrmů) zase v 9 a v 11 hod.
Uzávěrka tohoto čísla je 15. 2., a to se dá jen těžko
odhadovat, co ještě nastane a jak vše bude vypadat.
Ale i tak – díky za každého, kdo jakkoliv pomůže.
Naši restauraci pan Hasoň, který ji má v pronájmu,
ještě nemohl otevřít. Jen topí, aby nezamrzla.
Moc děkujeme za „okénko“, aspoň někdy, v Kulturním domě. Blahopřáli jsme paní Prchalové k životnímu jubileu. Také jsme velmi vděčni našim kuchařkám ve školce, že můžeme i tam pro obědy, a
obchodu, že stále funguje, takže fyzicky nehubneme,
ale jinak je to velmi zlé a těžké. (No představte si,
že by všichni tito jmenovaní pracovali z domu. Je to
jistě velká oběť a každý z nás jim velmi děkujeme.
Ale takových je jistě v naší obci více. Škola, školka,
obecní úřad i všechna údržba zamrzlých chodníků
apod.)
A navíc, nikomu se moc nedaří vysvětlovat, že odklon od Boha a stále trvající lhostejnost je velký
společenský deficit a že svým způsobem vše souvisí
se vším...
Tak posílám dopředu z počátku doby svatopostní
své požehnání.
Ani koledníci mnohé domy navštívit nemohli a sbír-

Stránka 7

ku jsme mohli konat jen díky umístění pokladniček v
obchodě a v kostele. I tak jsme vděčni, že jsme i s mnohými omezeními pro Charitu vybrali při letošní Tříkrálové sbírce v naší obci 26.615,- Kč. Velmi za to děkujeme.
Přeji Vám všem požehnanou dobu postní a radostné
Velikonoce.
Pavel Dokládal a celá ČM Fatima Koclířov
Pozvání k úctě našich patronů v postní i velikonoční
době
Svatá Filoména – každé úterý od 13.30 prosíme patronku našeho farního kostela v modlitbě korunky (můžete
osobně a nebo poslat i SMS zprávou Váš úmysl, který
připojíme). Každou 1. sobotu (nyní 7. 3. a 3. 4.) možnost
vstupu do obnoveného bratrstva sv. Filomény – informace na recepci.
Svatý Josef – letošní rok je zasvěcen svatému Josefu.
Naše farnost se bude připravovat na zasvěcení sv. Josefovi modlitbou novény, samotným zasvěcením (v pátek
18. 3. 2021) a slavením mše sv. v kostele jemu zasvěcenému na Hřebči v sobotu 19. 3. 2021 v 16.30 hod. Zahájení postní soutěže pro děti – na první neděli postní 21.
2. Podrobnosti k těmto i k dalším programům najdete
na našich internetových stránkách. Každý z nás je zván
v tomto nelehkém čase přispívat ke společnému Dobru.
„BŮH DÁVÁ KAŽDÉMU Z NÁS MILOST PSÁT DĚJINY DOBRA“. Přeji vám všem požehnané dny.
Hanka Frančáková, za pastorační radu farnosti

Svatoblažejské požehnání s prosbou za uzdravení od
nemocí krčních a jiného zla se v této době hodí.
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Radka Synková, JK Milana Beneše

U svaté Filoménky, patronky ČM Fatimy

Děti ze zdejší mateřské školky
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