Koclířovský zpravodaj
červenec/srpen 2021

Zveme Vás na tradiční koclířovskou pouť, která se bude konat 8. 8. 2021.
SDH Koclířov Vás srdečně zve na akce:
·
·
·

Pouťová zábava - sobota 7. srpna 2021 od 20 hodin, hřiště u
kostela, poslechu a tanci hraje skupina The Kredenc revival CCR
Nohejbalový turnaj a Odpoledne s hasiči - sobota 28. srpna
2021, sportovní hřiště u kostela
Burčákový pochod Mutěnice nebo Cyklovýlet - sobota 9. října
2021

Slova místostarosty
Vážení spoluobčané, připadl na mě velice milý
úkol, informovat Vás o dění v obci.

osvětlení s technologií LED. K těmto svítidlům
sdělím jenom pár informací. To, jakou barvou
svítidla LED svítí, se udává jako teplota
chromatičnosti, která se vyjadřuje v jednotkách
stupňů kelvina (K). Čím vyšší hodnota stupňů
kelvina, tím více svítí v odstínech bílé až
namodralé. Čím méně stupňů kelvina, tím více
svítí do žluta. Pro představu, nynější použité
stávající sodíkové lampy mají kolem 2200-2500 K
(závisí na výrobci a stáří výbojky). Osvětlení
průjezdních úseků silnic a dálnic se osvětluje

Veřejné osvětlení
V
obci
výstavba
technické
proběhla
infrastruktury pro výstavbu RD, kterou prováděla
firma AVJ STAVBY s. r. o., kdy byl vybudován
vodovod pro připojení budoucích rodinných
domů. Při této příležitosti bylo vybudováno i 13 ks
nových osvětlovacích bodů veřejného osvětlení.
Byla instalována osvětlovací tělesa veřejného
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4000 K. A čím více frekventované silnice, tím více
stupňů kelvina– až 5000 K. Na přechody, které
jsou samostatnou kategorií osvětlení, se používá
až 6000K. Na veřejné osvětlení v obci je
zpracována světelně-technická studie, která
udává, na jakém světelném bodu (stožáru) bude
jaké svítidlo, aby splňovalo nároky technických
norem, zákonů a vyhlášek, které musí být splněny.
V této souvislosti bych chtěl ještě osvětlit otázku
zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti.
Komunikace se zatřiďují podle druhu dopravy
(silnice, dálnice, pěší komunikace), rychlosti
dopravy atd. Průjezdní komunikace v naší obci je
silnice III. třídy, na kterou se vztahují přísnější
podmínky než na ostatní komunikace, které v
obci jsou.
V naší obci jsou instalována svítidla PHILIPS. Tato
svítidla mají teplotu chromatičnosti 3000 K. Jsou
navíc vybavena tzv. předřadníkem, který reguluje
i výkon svítidla. Technická norma nám umožňuje
v noci snížit výkon svítidla na nižší stupeň, dle
zatřídění komunikací. A tento předřadník je
naprogramován tak, že ve 22,00 hod. sníží svůj
výkon na 75% svého nominálního výkonu a v
23,00 hod. ho sníží na 50% svého nominálního
výkonu. V 4,00 hod. ho zvýší opět na 75% a v 5,00
hod. na 100%. Podmínkou je ovšem to, že svítidlo
musí svítit celou noc. Princip stmívání svítidla je
ten, že po zapojení si světlo „najde“ za 3 – 5 nocí
svoji „půlnoc“ a dále se řídí již naprogramovaným
předřadníkem. Tato svítidla již jsou nainstalována
na Spáleništi a na Hřebči. Hlavním faktorem
výběru tohoto typu osvětlení je bezpečnost. Až se
stane neštěstí, nehoda tak už bude pozdě. Proto se
snažíme nebezpečí předcházet. A v neposlední
řadě stejně musíme splnit požadavky zákona, byť
si o něm myslíme své. A dovolte poznámku na
závěr této kapitoly– vypínání osvětlení v nočních
hodinách je dle norem nepřípustné. Ale otázka
veřejného osvětlení je kapitola sama o sobě
složitá.

uskutečnil i odpolední koncert skupiny SYFON a
večerní zábava s kapelou GENERACE. Chtěl bych
hodně moc poděkovat občanům za účast. Je to
uznání toho, že se vyplatí investovat námahu do
příprav akce.
Záměry obce
Obci bylo předáno dílo s názvem akce
„Revitalizace
v
obci
zeleně
Koclířov“
zhotovitelskou firmou GOZ GARDEN s.r.o. Na tuto
akci jsme získali dotaci ve výši 925 304,83 Kč z
MŽP. Prováděly se práce na údržbě (ořez stromů,
vazby, kácení) a vysazení stromů v obci. Práce
byly prováděny na 6 lokalitách: na fotbalovém
hřišti–vysazení 2ks stromů, v parčíku před
č.p.153–truhlárna, kde byly osazeny keře a vrby, u
autobusové zastávky U školy–vysazeny solitérní
keře, na hřbitově a okolí areálu zdraví–vysazeny
stromky a osazeny lavičky, v parku u rybníka,
který byl z větší části zrevitalizován, vysazeny
stromky a keře, osazeny lavičky, vyměněny
obruby za žulové kostky a v lokalitě na Hřebči,
vysazeny stromky a keře, osazeny lavičky a také
vyměněny obruby za žulové kostky. Provádějící
firma se bude následně 3 roky starat o výsadbu.
Doufám, že provedené práce přispějí ke zkrášlení
obce a přinesou občanům hezké prostředí.
V této chvíli probíhají práce na vypracování
projektové dokumentace na přeložku vrchního
vedení NN sítě do země před kulturním domem a
následným přepojením hřbitova, kulturního domu
a bývalé fary na nové vedení. Tyto práce souvisí s
revitalizací prostoru před hřbitovem a kulturním
domem, kde je uvažováno o výměně stávajícího
asfaltového povrchu za vodopropustnou vrstvu. S
tím souvisí i celkové řešení prostoru. Uvědomme
si, že obec nemá náměstí, náves nebo jiný prostor
na setkávání občanů. A zde se jeví možnost tento
prostor kulturně-společensko-sportovní přestavět
pro potřeby občanů obce v 21. století. Je zadána
studie, kterou zpracovává p. Ondřej Peňák. Se
závěry této studie budete samozřejmě seznámeni,
abyste mohli vyjádřit své názory a připomínky.
Vždyť tento prostor slouží nám všem.
Musím také oznámit, že nám nebyla přiznána
dotace na opravu místních komunikací a také na
opravu obecního úřadu. Nebudeme naši snahu
omezovat a zajisté se pokusíme získat dotace
příště.
A na závěr mně prosím dovolte Vám popřát hezké
prožití léta, letních dovolených a prázdnin.
Rudolf Kala, místostarosta obce

Kulturní dění v obci
Po období zavření republiky, kulturního a
společenského života v souvislosti s nemocí Covid
19 se uskutečnily pivní slavnosti spojené s
kácením májky a dětským dnem. Přiznám se, že
jsem měl velkou obavu, zda se občané zapojí do
společenského dění, zda nebudou mít strach a zda
třeba nezlenivěli. Jsem rád, že se tyto obavy
nenaplnily a občané si zase k sobě našli cestu.
Musím zvláště pochválit pořadatele dětského dne
za připravené soutěže pro děti, kterých se sešlo
opravdu hodně. I přes nepřízeň počasí se
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Z činnosti SPOZu

Narození:
Gratulujeme k narození Ondřeje Zemacha, do
života přejeme jen to nejlepší, pevné zdraví,
sílu, štěstí a spoustu radosti.

V měsíci květnu a červnu oslavili kulaté
narozeniny tito naši spoluobčané: Nováková
Drahoslava, Přibylová Marie, Hrnčířová Dagmar,
Gruberová Marie, Tesařová Jaroslava, Pražáková
Krystyna, Koubková Elena a Jež Pavel. Všem
oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí,
spokojenost a hodně všeho dobrého.

Úmrtí:

Členky SPOZu

V uplynulých dnech nás navždy opustila Anna
Huschková. Všem pozůstalým skládáme
upřímnou soustrast.

Společenská kronika
Jubilanti

Vzpomínáme:
Zlý osud nám Tě vzal, v
našich srdcích však žiješ
dál.

Všem jubilantům přejeme jen to nejlepší jejich
životním jubileím, pevné zdraví, štěstí a dobrou
náladu. V květnu a červnu slaví tito naši
spoluobčané:
Červenec:
Mrštný Ladislav
Oubrechtová Anna
Smejkalová Ludmila
Rumlerová Božena
Kořistek Jiří
Otrubová Alena
Horáčková Františka
Synek Karel
Kysílková Světlana
Fiala Zdeněk
Lněničková Olga
Sklenaříková Jarmila
Drápelová Jana
Veselý Josef
Burešová Růžena

Dne 12. srpna 2021
uplyne jeden rok od
úmrtí pana Josefa
Prokeše. Kdo jste ho
znal, věnujte mu tichou
vzpomínku.

Srpen:
Pavlišová Olga
Böhmová Jana
Angelov Jiří
Veselý František
Pudil Pavel
Konečná Irena
Veselá Eva
Prokop Vladimír
Hrnčíř Josef
Hoždorová Jana
Mandátová Anna
Stejskal Jiří
Uhlířová Anna
Drštková Marie
Ehrenberger Petr
Pokorný Josef
Čermák Jindřich
Oubrecht František
Dítě Zdeněk

Děkuji,
přítelkyně Ľudmila Valová

Inzerce:
Koupím gramofonové desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani
dechovky.Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo
e-mail: Fiat1955@seznam.cz
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Odpadové hospodářství obce Koclířov
Jak třídíme odpad?
odpad/barva
kontejneru

Co patří:

Co nepatří:

Plast - žlutý
(žluté pytle)

Folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků, pěnový polystyren v menších kusech.

Mastné obaly, zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly od
barev
a
jiných
žíravin,
nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.

Papír modrý

Časopisy, noviny, sešity, krabice, sešlápnuté
papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy (pouze
bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr),
obálky s fóliovými okénky, papír s kancelářskými
sponkami. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku.

Celé svazky knih, uhlový, mastný
nebo jakkoliv znečištěný papír,
termopapír, POZOR, POUŽITÉ
DĚTSKÉ PLENY, TY PATŘÍ DO
POPELNICE!!!

Sklo - bílý

Sklo čiré, např. sklenice od kečupů, marmelád či Keramika, porcelán, autosklo,
zrcadla, drátované sklo, zlacená a
zavařenin, skleničky
pokovená
skla,
varné
a
Barevné sklo, např. lahve od vína, alkoholických i laboratorní skla, sklokeramika,
nealkoholických nápojů, tabulkové sklo z oken a VRATNÉ ZÁLOHOVANÉ SKLO
dveří
VRACEJTE ZPĚT DO OBCHODU.

Sklo - zelený

Kovy – šedý

Konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry,
víčka, zvířecí konzervy.

Tuky – černá Kuchyňský olej a tuk, nashromážděný z této Motorový olej.
popelnice
činnosti, tzn. použitý kuchyňský olej (v uzavřené
nepropustné PET nádobě).

Seznam stanovišť sběrných míst:
1. Dolní konec obce – v sousedství areálu JKS (bývalé mechanizační středisko)

4

2. Dolní konec obce u Váhy

3. Střed obce – v sousedství Hasičské zbrojnice

4. Střed obce – u OÚ

5. Horní konec – v sousedství býv.prodejny Jednoty

6. Horní konec - u "Staré pošty"

7. Hřebeč – v blízkosti kaple sv.Josefa
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Stali jste se obětí trestného činu?
„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu jen pomoci, ale pak
jsem se do něj zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro všechny mé úspory. Po propuštění z vězení mě
vmanipuloval do situace, kterou jsem se rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný chodec mi zachránil život. Za
obrovské podpory rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů jsem opět našla sama
sebe.“ Tereza, 45 let.
Obětí trestného činu se může stát každý. Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že „to se mi stát nemůže“.
Častou reakcí oběti může být otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak následují pocity lítosti,
sebeobviňování a pocit opuštěnosti. Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta iluze bezpečného světa.
Ta může vyústit v psychické problémy, jako jsou zhoršená schopnost vnímání, špatná interpretace
poskytovaných informací, zhoršená schopnost řídit svůj život, dlouhodobá úzkost a neustálý strach.
Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty a duševní stability
dojde u obětí trestného činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité je mít někoho, kdo
umí pomoci. Obrovskou podporou bývají blízké osoby a odborníci, kteří vrací oběti trestných činů zpátky
do života. V poradně Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme právní informace, psychologické a sociální
poradenství a praktické rady a informace. Nabízíme bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých
oprávněných emocí, srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva
dosáhnout. Dále vám můžeme pomoci zhodnotit aktuální situaci a stanovit si nezbytné kroky k nápravě
škod, vč. znovuobnovení pocitu bezpečí.
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu, můžete se obrátit na pobočku Bílého
kruhu bezpečí v Pardubicích. Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237 (Dům služeb).
Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo můžete volat na celorepublikovou nonstop Linku pomoci
obětem kriminality a domácího násilí 116 006.

Cyklobusy vyráží do regionu už od 29. května!
Tak jako v předchozích letech, i letos budou dopravu turistickou oblastí Českomoravské pomezí v
letních měsících usnadňovat cyklobusy. Svou šestnáctou sezónu zahájí v sobotu 29. května a k
zajímavým místům vás dopraví, ať už se rozhodnete na výlet vyrazit pěšky či usednout do sedla kola. Pět
linek napříč regionem bude v provozu vždy o víkendech a státních svátcích až do konce září.
Autobusy uzpůsobené pro převoz kol vás opět přiblíží k oblíbeným místům Českomoravského pomezí i
jeho okolí. Čekají vás poutavé památky pětice historických měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Svitavy a Vysoké Mýto a také další turistické cíle. Za zmínku i návštěvu stojí také zámek v Nových
Hradech, Muzeum dýmek v Proseči i přírodní rezervace Toulovcovy maštale s trojicí rozhleden. Milovníci
aktivního odpočinku i výhledů do kraje ocení také Hřebečské důlní stezky či rozhlednu na Kozlovském
vrchu, stejně jako možnost vyrazit cyklobusem z hranice regionu, a to například do Orlických hor, na
Dolní Moravu, na pomezí Žďárských vrchů či k Sečské přehradě. Novinkou letošní sezóny je změna jedné
z tras tak, aby se turisté pohodlně dostali do obce Předhradí, kde je veřejnosti nově zpřístupněn hrad
Rychmburk.
● Růžová linka 680017 (29. května – 30. září)
Moravská Třebová – Svitavy – Polička – Proseč – Nové Hrady – Litomyšl – Česká Třebová – Ústí nad
Orlicí – Choceň – Vysoké Mýto
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Linka propojující historická města Českomoravského pomezí zajíždí také do Toulovcových maštalí, k
zámku v Nových Hradech, k Hřebečským důlním stezkám, několika rozhlednám i cyklostezkám na
Orlickoústecku.
● Modrá linka 680018 (29. května – 30. září)
Polička – Svitavy – Moravská Třebová – Štíty – Králíky – Dolní Morava
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 (29. května – 30. září)
Pardubice – Chrudim – Seč – Hlinsko – Proseč – Litomyšl – Polička
Linka umožní objevovat krásy Českomoravského pomezí také turistům z Pardubicka, Chrudimska či
Hlinecka. Zajíždí do oblasti Toulovcových maštalí, Litomyšle či Nových Hradů a do blízkosti Žďárských
vrchů a k Sečské přehradě. V odpoledních hodinách nově zajíždí do obce Předhradí, kde mohou zájemci
navštívit veřejnosti čerstvě zpřístupněný hrad Rychmburk.
● Červená linka 680948 (29. května – 30. září)
Litomyšl – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Lanškroun – Čenkovice – Králíky – Dolní Morava – Staré
Město
Tato linka vyjíždí z Litomyšle a míří až do oblasti Orlických hor a Králického Sněžníku.
● Oranžová linka 700949 (29. května – 30. září)
Litomyšl – Vysoké Mýto – Choceň – Žamberk – Deštné v Orlických horách
Linka míří z Litomyšle přes Vysoké Mýto do Orlických hor s konečnou zastávkou v Deštném v Orlických
horách.
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
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Činnost místního aktivizačního plánu vzdělávání v roce
2020
Svitava z. s. se stala v letech 2018 – 2022 realizátorem projektu MAP II a Implementace MAP ORP
Svitavy, do nějž je zapojeno všech 17 základních škol, všech 21 mateřských škol, 1 základní umělecká
škola a několik neziskových organizací z území MAS (SO ORP Svitavy, bez obce Rohozná).
Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení problémů a
potřeb v našem území. V rámci dílčích cílů MAP jsou naplánovány aktivity vedoucí ke zlepšení
spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání
místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Přínosem realizace projektu MAP
II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a
mládeže.
Plánovanými aktivitami jsou zejména aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické
gramotnosti, na podporu nadaných dětí a žáků v oblasti polytechniky, na společná setkávání
ředitelů škol, na vzdělávání pedagogických pracovníků a na spolupráci s neziskovými organizacemi.
Zapojení pracovníci se v posledním roce museli vyrovnat s epidemiologickou situací a vládními nařízení.
Omezujících faktorů bylo nespočet, nicméně se nám některé aktivity zrealizovat podařily.
Přinášíme jejich krátký přehled:
● Pracovní skupina Polytechnika připravila sadu jednoduchých, stručných a výstižných návodů pro
děti. Jedná se o několikaminutová videa, podle kterých mohou děti montovat, modelovat a
tvořivě si hrát. Pro děti tak vznikla alternativa ve trávení volného času v době distančního
vzdělávání. Zřídila nový kanál na YouTube s názvem Polytechnika Svitavy. V návodech žáci
najdou jednoduché postupy na výrobu předmětů ze stavebnice Merkur, na jednoduché
montování z běžných předmětů, které najdou doma, a také kurz 3D modelování na počítači. Děti
mají také možnost zapůjčit si stavebnice Merkur na ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73 a uveřejněné
postupy si vyzkoušet prakticky.
● Pracovní skupina Matematická gramotnost zorganizovala Letní školu pro pedagogické
pracovníky ORP Svitavy s programem Začít spolu – červenec 2020 týkající se matematické
pregramotnosti a podpory nadaných dětí v této oblasti. Vzhledem k velmi pozitivní zpětné vazbě
z letní školy 2020 je naplánováno pokračování v červenci 2021.
● Pracovní skupina Čtenářská gramotnost v návaznosti na současnou situaci rozšířila aktivity do
online prostředí (prostřednictvím prezentací, únikové hry a jiných vzdělávacích aplikací). V roce
vznikly tzv. tematické kufříky se zaměřením na matematickou a čtenářskou pregramotnost, a
dále montessori pomůcky, o které je velký zájem.
V roce 2020 připravila PS Rovné příležitosti velkou akci s názvem "Role a postavení OSPOD v systému
prevence", ale celkem 5 termínů muselo být zrušeno. Doufáme, že v letošním roce se aktivita zrealizuje.
Veškeré aktivity projektu jsou připraveny pro všechny městské i venkovské školy, školky. Co se chystá v
letošním roce, se můžete zeptat manažerky projektu: Stanislava Vaněčková, vaneckova@massvitava.cz.
Více informací o projektu na www.map-orp-svitavy.cz nebo na Fb @maporpsvitavy.

8

Aktivity realizuje Místní akční skupina Svitava z. s. v rámci projektu MAP II a Implementace MAP ORP
Svitavy (RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008519) za finanční podpory Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, v rámci Evropského sociálního fondu.

ZPRÁVY Z FARNOSTI A WAF ČR - Fatimského
apoštolátu V KOCLÍŘOVĚ
V malém ohlédnutí za velkými věcmi a
událostmi, které jsme mohli prožít, jsme v ČM
Fatimě znavení, ale především vděčni. Za
ochranu před vším zlým, pro nás, farníky i
poutníky a návštěvníky naší obce. A také i za to,
že jsme nic nezavírali a i v těžkých chvílích
vytrvali. Děkujeme všem, kdo nám jakkoliv
pomáhali. Každý den provázíme modlitbou.
Dokončila se oprava kostela sv. Josefa nad
hřebečským tunelem a probíhá velmi nadějně v
režii obce i úprava okolí. Ke sv. Josefovi putují
celé farní skupiny. Sebranice, pak Dolní Újezd a
hlásí se další. Poutní mše sv. je zde vždy 1x
měsíčně, a to o třetích sobotách v 16.30 hod.
Nedělní bohoslužby spojené se setkáními,
vystoupením naší Scholy, posezení v cukrárně a
kavárně jsou nyní každou neděli v 9 a v 11 hod.
Týdenní formace a rekreace jsou připraveny pro
děti od 11. do 18. 7. 2021.
Pro mladé rodiny s hlídáním malých dětí od 26.
7. do 1. 8. 2021.
Pro mládež od 23. do 29. 8. 2021.
MIMOŘÁDNÝ BUDE PRODLOUŽENÝ VÍKEND
OD 5. DO 8. 8. 2021. To se s poutí k naší
patronce svaté Filoménce spojí velký program
Česko-slovenské vzájemnosti ve spojení se
stavbou kaple národů východní Evropy. Proto
zveřejňujeme tento mimořádný program
podrobně (viz program na dalších stranách).
Jeho význam a celkové poslání ČM Fatimy může
posoudit každý sám.
Krásné a požehnané letní nadechnutí, aspoň tak
krásné jako vloni... všem.
Žehná vám, dětem, všem, kteří mají nyní
prázdniny, rodinám a zvláště seniorům a
nemocným i při vzpomínce na ty, co už od nás
odešli
Mons. Pavel Dokládal, farář a děkan farnosti
Koclířov a národní prezident WAF ČR

Putování obrázku svaté Filomény před poutí
Stalo se již tradicí, že 9 dnů před poutí putuje v
rodinách milostný obrázek svaté Filomény –
ikona z Mugnana. Můžete se o naší patronce –
divotvůrkyni – malé velké světici také dozvědět
více z materiálů přiložených v tašce, děti mohou
namalovat obrázek, každý může také připojit
svou prosbu. Letos putování obrázku zahájíme
ve čtvrtek 29. 7. 2021. Je možné se přihlásit u
mě a domluvit termín, kdy vás „navštíví“ svatá
Filoménka. Při větším zájmu bude obrázek v
návštěvě rodin po pouti opět pokračovat.
Jinak také srdečně zveme, každé úterý ve 13.30
hod. k modlitbě u jejího oltáře ve farním kostele.
Vkládáme do její přímluvy prosby, různé úmysly.
Pokud si třeba netroufnete osobně, rádi jí
předložíme i vaše starosti, trápení, nemocné.
Budeme rádi za jakoukoliv pomoc při úklidu a
výzdobě kostela před poutí. Svatá Filoméno,
přimlouvej se za koclířovskou farnost.
Hanka Frančáková
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Parní vlaky budou brázdit Králicko celé léto.
Cestující se mohou těšit na řadu
novinek. Oblíbená turistická atrakce v
podobě pravidelných letních jízd historických
parních vlaků se vrací i v letošním roce, a to
hned s řadou novinek. Po loňském ročníku,
který byl poznamenaný koronavirovou
pandemií, vyrazí parní vlaky opět každou
sobotu v průběhu celých letních prázdnin.
Změn dozná také trasa a na cestující čeká řada
novinek. Ty si Pardubický kraj připravil ve
spolupráci s Muzeem starých strojů a
technologií, které jízdy zajišťuje.
„Vzhledem k ohlasům, které každoročně na
jízdy parních vlaků máme, jsme se rozhodli
pokračovat i v letošním roce, a to ve
spolupráci s Muzeem starých strojů a
technologií. Loňský ročník byl poznamenaný
protiepidemickými opatřeními, a tak jsme
odjeli pouze srpnové jízdy. Letos vyjedeme
každou sobotu od 3. července až do 28. srpna.
Speciální jízda se pak uskuteční 18. září na
den otevřených dveří muzea,“ uvedl hejtman
Martin Netolický.
Drobných změn dozná trasa parních jízd.
„Vzhledem k tomu, že se nám podařilo
vyjednat se Správou železnic a Českými
drahami využití depa v Dolní Lipce, bude trasa
vedena právě odsud do Ústí nad Orlicí, následně až do Hanušovic, z nich zpět do Ústí nad Orlicí a budeme
končit ve večerních hodinách opět v Dolní Lipce,“ řekl hejtman Netolický.
Muzeum starých strojů a technologií má pro cestující připraveno hned několik novinek. „Největší
novinkou je nasazení lokomotivy řady 555.0153, které se lidově říká Němka. Stroj je v majetku
společnosti KHKD a pro tento projekt je pronajat našemu muzeu na šest let. V těchto dnech finišuje velká
oprava kotle, kterou jsme zahájili v prosinci loňského roku,“ řekl Michal Bednář z Muzea starých strojů a
technologií v Žamberku s tím, že Němka se bude pravidelně střídat s lokomotivou 431.032, která je
označována jako Ventilovka.
Další novinky se týkají jednotlivých vozů. „Díky navázání spolupráce se společností KHKD bude také
možné nasadit vůz třetí třídy z roku 1910, který v loňském roce prošel celkovou obnovou vnějšího laku.
Interiér tohoto unikátního vozu je naopak zachován s krásnou patinou dokumentující jeho víc než 110
let trvající historii,” uvedl Michal Bednář. Druhým vozem bude restaurovaný služební vůz z roku 1916,
jehož oprava právě v naší režii probíhá. „Vůz bude uzpůsoben jako bufetový a bude také sloužit pro
přepravu jízdních kol a kočárků,” doplnil Bednář s tím, že díky zařazení těchto dvou nových vozů bude
kapacita soupravy navýšena na cca 300 sedících cestujících.
Další informace včetně detailního jízdního řádu či ceníku jízdného budou zveřejněny na stránkách
Pardubického kraje. https://www.pardubickykraj.cz/historicke-vlaky.
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Obrázek 1-2: Noc kostelů se školkou a školou
Obrázek 3: Průvod Božího těla obcí Koclířov
Obrázek 4-6: Koclířovské pivní slavnosti
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