Koclířovský zpravodaj
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Září-říjen 2021

Vítání občánků

Přejeme všem školákům i učitelům
úspěšné vkročení do nového školního
roku!

Pouťová zábava (zdroj: Facebook SDH Koclířov)
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Starosta informuje
Milí spoluobčané, opět tu máme další číslo našeho
zpravodaje a rád Vám podám informace o dění v
naší obci a o tom, co se nového stalo či plánuje.
V předminulém čísle jsem informoval o opravě střechy na čp. 100, kde se mění celá střešní krytina. V
současnosti probíhají tyto práce. Dále probíhají
práce na kulturním domě, kde se část nákladů hradí z dotace od SZIF (dotace činí 80 % uznatelných
nákladů). Na budově v čp. 103, kde je pošta, knihovna a byt, a dále v bytech na kulturním domě se
vyměnila okna a na bytovém domě čp. 128 vchodové dveře. Práce zajistila firma Okna Svitavy CZ
s.r.o. Celková cena činila 238 477,- Kč + DPH a byla hrazena z rozpočtu obce.
Jinak pracujeme na údržbě zeleně v obci, hřišť, domů a ostatního majetku obce a věřte, není toho málo. V poslední době se setkávám s tím, že je práce
hodně a snažíme si mezi sebou vypomáhat, aby se
to všechno zvládlo. Do toho jsou dovolené, nemoci, a
tak se to někdy komplikuje.
Co se týče nových věcí, které máme rozpracované,
je to instalace servisního stojanu a nabíjecí stanice
pro elektrokola. Toto zařízení bude instalováno u
Váhy. Podařilo se nám získat i podporu z Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč, formou dotace z programu “Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji‘‘.
Budeme opravovat dva litinové křížky, a to před
poštou čp. 103 a u rodinného domu čp. 51. Na tento
projekt se nám podařilo získat dotaci od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 200 tis. Kč. Odhadované náklady jsou 297 tis. Kč.
Na podzim připravujeme výsadbu zeleně podél cest
u Lačnovského lesa na p.p.č. 5652 a 5655 v k.ú. Koclířov. Jedná se celkem o výsadbu 63 ks dřevin.
Tento projekt bude podpořen dotací od SFŽP ČR.
Rádi bychom zapojili širokou veřejnost, dobrovolníky, kteří by nám spolu s naší ZO ČZS pomohli s
výsadbou. Zájemci se mohou hlásit u p. Evy Veselé.
Pracujeme na projektu výměny podlahy na sále
KD, kde bychom mohli získat dotaci přes MAS Svitava.
Pro příští rok budeme znovu žádat na opravy místních komunikací, opravu střechy MŠ, kde jsme letos neuspěli. Rovněž dotace od Ministerstva financí
ČR na rekonstrukci ústředního vytápění pro naši
základní školu nedopadla a škola si zatím zajistí
nejnutnější opravu topení z peněz, které dostává od
obce.
Teď něco k odpadovému hospodářství. Naše obec

zajišťuje občanům svoz plastů (žluté pytle) a bioodpadu. Prosím Vás, žlutý pytel dávejte na odvoz, až je
plný. Poloviční pytle ne. Tento pytel stojí obec 5,- Kč a
v průměru jich jednou za 14 dní svezeme 185 ks. Do
přístřešků na parkovišti u hasičky nám přibyl jeden
kontejner na papír. K Váze přibude kontejner na textil. Co se týče nového zákona o odpadech, osobně z něj
radost nemám. Samé složitosti a velký tlak na obce.
Ze školení vím, že veškerá odpovědnost půjde na obce.
Musíme neustále občanům vysvětlovat, že třídit má
smysl a chrání to jejich peněženky a hlavně životní
prostředí. Prosím Vás, třiďte. Vím, že máme pořád v
tomto rezervu. Čekají nás v budoucnu nemalé problémy a budeme dokladovat, že z celkového objemu
odpadu, který vznikne na našem katastru, umíme
vytřídit 60 % separovaného odpadu. Tato skutečnost
má nastat už od roku 2025 a pak se to jenom zpřísňuje každých dalších 5 let. Za tím vším stojí zákaz
skládkování a určitě vyrostou nové spalovny odpadů.
Určitě se tomu nevyhnou ani Svitavy a budou chtít
mít svou spalovnu. Pro nás bude důležité evidovat
veškerý odpad, který náš občan odveze na skládky, a
vytříděné komodity, jako je papír, kov apod., které
přijdou do sběrny. Tady bych chtěl poprosit o doklady
od sběren, které bychom si kopírovali a vedli v evidenci od našich občanů, abychom splňovali tuny, které potřebujeme do konečného sumáře odpadů za kalendářní rok za celou naši obec. Pokud obec nebude
splňovat tyto ukazatele, bude to muset zaplatit a to se
projeví v ceně za komunál pro občany. V současné
době se připravuje nová obecní vyhláška, která bude
platit od 1. 1. 2022.
Velké osobní poděkování mám pro naše dobrovolné
hasiče za pořádání pouťové zábavy a samotné poutě.
Děkuji, povedlo se. Vám všem děkuji za účast. Přeji
samé příjemné dny.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2021
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021. V obci Koclířov bude volební místnost okrsku č. 1 v jídelně Mateřské školy Koclířov. V případě, že se nemůžete dostavit
do volební místnosti např. ze zdravotních důvodů a
budete chtít volit, nahlaste se na tel. č. 776 322 428.
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Společenská kronika
V září a říjnu 2021 se dožívají životního jubilea tito naši spoluobčané:

Září:

Říjen:

Musilová Jindřiška

Dirbáková Marie

Drápela Jaroslav

Krejčí Bohumír

Šabová Lenka

Leksová Jitka

Zábranová Anežka

Marek Libor

Augustová Jana

Látal Jan

Říhová Jiřina

Brhelová Jana

Bukovský Oldřich

Küllerová Květoslava

Duda Vladimír

Sodomka Antonín

Křivánková Zdeňka

Horáček Miroslav

Pudilová Olga

Votřelová Marie

Dirbák Pavel

Poláček Jiří

Fišarová Božena

Poláček František

Tesař Jiří

Martinů Božena

Hartlová Jana

Mahelová Magdalena

Látalová Božena

Moravec Josef

V červenci a srpnu se narodili
Ladislav Rývora a Eva
Vráblíková.
Miminkům i rodičům přejeme
jen to nejlepší!

Valová Ľudmila

Z činnosti SPOZu
V měsíci červenci a srpnu oslavili kulaté narozeniny
tito naši spoluobčané: Lněničková Olga, Sklenaříková
Jarmila, Burešová Růžena, Pudil Pavel, Prokop Vladimír, Hoždorová Jana a Pokorný Josef. Všem oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a
hodně všeho dobrého.

Vzpomínka
„Chce se nám plakat,
protože víme,
že už Tě víckrát
nespatříme.“

Vítání občánků
V sobotu 10. července se uskutečnilo v kulturním domě slavnostní vítání občánků. Pan starosta Jiří Tesař
přivítal všechny tyto nově narozené děti: Lauru Kadidlovou, Patrika Klímu, Matyáše Houdka, Jana Kodytka, Petra Koukolu, Šimona Vodehnala, Ondřeje
Zemacha a Michaelu Hečkovou. Proběhlo zapsání do
pamětní knihy, předání pamětních listů, dárečků a
finanční hotovosti. Pro maminky byly připraveny
květiny. Za hezké zpestření sobotního dopoledne děkujeme dětem z MŠ, paní učitelce J. Oubrechtové,
dětem z Koclířova a Schole Fatimě. Rádi bychom poděkovali všem čekajícím rodičům za trpělivost a pochopení. Ani pro nás to nebylo snadné tuto oblíbenou
událost neustále odkládat, ale situace k nám nebyla
vlídná.
Členky SPOZu

Letos 26. září je to 10 let
od úmrtí pana Josefa Furika. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkuji.
Manželka a děti
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Zprávy z farnosti a ČM Fatimy v Koclířově
BOHU DÍKY
V KOCLÍŘOVĚ

ZA

LÉTO

V

ČM

FATIMĚ

Děkujeme za toto léto, i když je již druhé v době koronavirové. Děkujeme, že i v čase, kdy se stále nenašel
nikdo, kdo by byl schopen provozovat restauraci Fatima, jsme mohli se postarat o ty, kdo mohli a chtěli z
řad dětí, mladých, seniorů, celých rodin prožívat pár
dnů odpočinku, tělesného, duševního i duchovního
s Pannou Marií Fatimskou a naší sv. Filoménkou
v Koclířově.
Toto spojení tak vyniklo na začátku srpna ve spojení
s 310. první mariánskou sobotou ve spojení ČR a Slovenska a patronkou naší farnosti, sv. Filoménkou.
O poutním svátku sv. Jakuba 25. 7., který papež
František vyhlásil za 1. světový den prarodičů a seniorů, jsme mohli k obnovenému bratrstvu sv. Filomény
ustanovit nové sdružení pod názvem Institut třetího
věku Fatimského apoštolátu ČR. Do tohoto institutu
se mohou hlásit všichni členové WAF ČR po dosažení
60 let věku a budou mít přednostní právo k získání
bytu v penzionu Lucie.
Kaple pro země východní Evropy – přesná kopie Capelinhy ze světové Fatimy bude stavěna nad kaplí
Panny Marie Nazaretské, kde nyní na tuto stavbu
upozorňuje informační tabule. Základní kámen byl
požehnán 3. 10. 2020 a hlavní socha Panny Marie
předána Slovenskou republikou 7. 8. 2021.
Nyní po prázdninách začíná školní rok. Podporujeme
naši školu v Koclířově a věříme, že bude moci vše probíhat standardním způsobem. Dětem nabízíme nepovinný předmět náboženství a očekáváme společně, co
nám všem přinese nastávající podzim.

kup královéhradecký Mons. Jan Vokál a součástí bude
výroční konference WAF ČR - hnutí Fatimy.
Bližní informace na vývěskách či na webu.
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY TRVAJÍ V ROZŠÍŘENÉ
PODOBĚ:
8.30 h. sv. růženec a v 9 h. nedělní mše sv.
10.30 h. sv. růženec a v 11 h. nedělní mše sv.
Vždy s pozváním do klášterní cukrárny a kavárny i
s hudebním doprovodem koclířovské scholy.
Příležitost ke sv. zpovědi – každý pátek 15-18 hod., na
první sobotu 9-11.30 a 14-17, dle osobní domluvy.
Každou 3. sobotu v měsíci – mše sv. v kostele sv. Josefa
na Hřebči (18. 9. a 16. 10.)
KDO SE MŮŽE BOHOSLUŽEB ÚČASTNIT:
Účast je otevřená pro všechny bez rozdílu náboženského či politického přesvědčení, při zachování pandemických či jiných organizačních předpisů.
Přednostně mají povinnost účasti, a to nejméně 1x týdně, především v neděli, všichni členové římskokatolické
církve, pokud jim to věk a zdraví dovoluje.
Členem římskokatolické církve se stáváme automaticky
v den a hodinu svého sv. křtu, a i když lze členství formálně zrušit, toto duchovní spojení trvá stále po celý
život.
Velké požehnání vám všem.
Mons. Pavel Dokládal, farář a děkan farnosti
společně s Hankou, Martinem, Lenkou, Vaškem, Liduškou, Drahou, Janou, Kubou a Františkem.
Tedy nás „deset statečných“ všech věkových kategorií
společně s každým, kdo nám pomáhá.

Nejprve připravujeme účast z ČR na Mezinárodním
eucharistickém kongresu v Budapešti ve dnech 10.12. 9. 2021. Maďarsko na rozdíl od Slovenska nevyžaduje povinnost testování ani očkování, takže účastníci
nemají žádné omezení.
Po návratu z Maďarska, kde budeme i s papežem
Františkem, se zapojujeme do přípravy a průběhu
národní pouti ČR u příležitosti 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily. Hlavní program bude probíhat
v sobotu 18. 9. 2021 na Tetíně (u Berouna). Organizačně zajištujeme program před hlavní bohoslužbou,
kterou povede papežský legát kardinál Christoph
Schönborn. Rovněž na tuto významnou událost vypravujeme autobus z Koclířova. Naši farníci i občané se
mohou na obě akce přihlásit v recepci Fatimy.
Pozvání na 1. mariánské soboty:
V sobotu 4. 9. 2021 ji povede biskup Josef Kajnek a
v hlavním programu vystoupí představitelka hnutí
Domácí hospicové péče Jana Sieberová
V sobotu 2. 10. 2021 bude hlavním hostem sídelní bis-

Fatimské děti a Mons. Pavel Dokládal s královéhradeckým biskupem
Mons. Janem Vokálem a žilinským biskupem Mons. Tomášem Galisem
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Zprávy z JK Milana Beneše
Koclířov
Vážení spoluobčané,
jezdecká sezóna běží v plném proudu a tímto článkem bych Vás ráda informovala o jejím průběhu.
Na první závody jsme vyjeli v květnu, a to do Třeštiny, kde jsme s A Cruyffem vybojovali 7. místo v
parkurovém skákání stupně L* – 115 cm. Následně
nás čekaly závody ve všestrannosti ve 200 km vzdálených Přeštěnicích, odkud jsme si odvezli bronzovou medaili v nejvyšší soutěži – Zlatá Podkova
CNC**. V polovině června jsme bohužel závody všestrannosti v Lošticích nedokončili - skok mimo pořadí v crossové zkoušce nás nadobro diskvalifikoval. Poučila jsem se z chyb a další závody v Pardubicích, taktéž na úrovní Zlatá podkova, CNC**,
jsme dokončili na 7. místě a v oblastním mistrovství jsme se umístili na 4. „bramborové“ pozici. Jedním z nejdůležitějších závodů však bylo Mistrovství
České republiky, kde jsme se zúčastnili soutěže
družstev a umístili jsme se na 4. místě.
Největším úspěchem našeho klubu byl start na závodech v Janově, ale tentokrát v hlavní roli s Lucinkou Oubrechtovou a Simonkou Paclíkovou s A
Cruyffem. Obě dvě mladé nadějné jezdkyně se zúčastnily svých prvních závodů v „jízdě zručnosti“.
Simonce utekla medailová pozice pouze o 0,2
sekundy a svou rychlou jízdou a přesností si zasloužila 4. místo. Lucinka měla sice čas o něco horší, za
to však svým soupeřům ukázala pečlivou a precizní
jízdu. Lucince i Simonce patří velká pochvala a pevně věřím, že tohle nejsou poslední závody, které
absolvovaly. :-)
Ráda bych poděkovala Obci Koclířov za finanční
podporu v letošním roce a dále také všem, kteří
nám fandí a jakkoli nás podporují. Děkujeme!
Za JK Milan Beneš Koclířov, z.s. Radka Synková
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Sportovní klub FC Koclířov, z.s. informuje
Začala nám nová sezóna 2021/2022. V ní máme přihlášené dva týmy, a to tým mužů ve III. třídě a starší žáky v OP U 15. Nejprve bych chtěl informovat o
tom, že se nám podařilo vyhrát a skončit na prvním
místě v červnovém okresním poháru starších žáků.
Po covidové pauze se nám podařilo rychle adaptovat
a tým se dostal do veliké pohody a formy. Je to pro
nás zatím největší úspěch v mládežnické kategorii po
letech práce a úsilí. Z tohoto týmu nám bohužel už
pro svůj věk odchází Natka Jakimjuková, Lukáš
Pandula, Patrik Bartoň, Martin Strnad a Martin Popilka z Vendolí. Patrik Bartoň a Martin Popilka budou působit v týmu mužů, kde budou jako další odchovanci našeho klubu.

dne 7. 8. doma s Čistou a prohráli 2:1. Bohužel jsme
doplatili na výkon rozhodčích a nebyla nám uznána
regulérní branka. Přišli jsme o první body, ale nedá se
nic dělat. V současné době máme pořád zraněné hráče
a formuje se nová sestava, kde se objevují nové tváře.
Tým se snad v nejbližší době stabilizuje a budeme mít
dobré výsledky.
Pro naše menší děti máme fotbalovou školičku a snažíme se nové děti dostat ke sportu. Pokud máte doma
takové dítě, přiveďte ho. Prosíme od 5 let věku. Tréninky pro ně jsou ve středu a v pátek od 17.00 do 18.30
na fotbalovém hřišti.
Sportu zdar. Děkujeme za podporu.

V nové sezóně jsme odehráli 1. soutěžní utkání mužů

Okresní výstava ovoce a zeleniny
Ve dnech 2. a 3. 10. 2021 Vás ZO ČZS Koclířov ve spolupráci s obcí Koclířov a ÚS
ČZS Svitavy zvou na Okresní výstavu ovoce a zeleniny, která se koná na sále
Kulturního domu v Koclířově od 9:00 - 17:00 hodin. V 1. poschodí se uskuteční
výtvarná dílna, výstava výrobků dětí z keramického kroužku a výstava
patchworku. Příjem vzorků je ve čtvrtek 30. 9. 2021 od 08:00 - 18:00 hodin.

Jiří Tesař st.
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Hrad Rychmburk se otevřel
veřejnosti
Ještě donedávna domov na cestě, dnes turistická
atrakce. Tak by se dal popsat hrad Rychmburk.
Tento hrad, postavený nejspíše na počátku 13. století, leží u obce Předhradí v okrese Chrudim, 5 km
východně od Skutče.
V minulosti byl hrad sídlem šlechty, vlastnil jej
mimo jiné i spisovatel Smil Flaška z Pardubic. Z
dalších významných majitelů můžeme jmenovat
například rod Kinských či Thurn-Taxisů. V minulém století byl hrad znárodněn a byl zde zřízen
domov pro seniory, později domov pro osoby s duševním onemocněním. Návštěvníkům se hrad poprvé otevřel letos 22. května.

Fyzické testy NA(ne)ČISTO
Policisté z Pardubického kraje hledají nové parťáky a nabízejí možnost přijít si vyzkoušet přijímací
fyzické testy NA(ne)ČISTO. Přijďte se za námi
podívat a zjistit, jakou máte kondičku! Kolegyně a
kolegové vám rádi zodpoví vaše dotazy. Fyzické
testy NA(ne)ČISTO budou probíhat v září a říjnu
2021 ve čtyřech městech Pardubického kraje a
mimo fyzických testů se můžete něco dozvědět o
policejní práci.
Termíny a místa konání:
09. 09. 2021 SŠ automobilní Ústí nad Orlicí od
8.30 hod. /Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí/
24. 09. 2021 SPŠ chemická Pardubice od 8.30
hod. /Poděbradská 94, 530 09 Pardubice/
21. 10. 2021 Gymnázium Suv. řádu maltézských rytířů Skuteč od 8.30 hod. /Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč/
25. 10. 2021 ISŠ Moravská Třebová od 8.30
hod. /Brněnská 1405, 571 01 Moravská Třebová/
Na místě budeme určitě do 13 hodin. Zaregistrovat se můžete na emailu krpe.nabor@pcr.cz, předmět e-mailu WORKSHOP, dále je potřeba uvést jméno a příjmení, telefonní číslo a termín, na který se hlásíte.
Co vás na workshopu čeká?
- jedna část přijímacího řízení k Policii ČR – FYZOTESTY (více informací na webu policie.cz)
- úspěšný účastník získá osvědčení, které je platné
1 rok a bude uznáno při přijímacím řízení do služebního poměru policisty
- dozvíte se něco o policejní službě přímo od policistů pořádkové, dopravní a cizinecké policie, kteří zodpoví veškeré vaše dotazy

Č. 9-10/2021

Pro návštěvníky je připravena expozice o historii panství, dále je zpřístupněna kaple či koncertní sál. Zdatnější návštěvník může navštívit i vyhlídkovou věž, zahrady nebo sklepení s krásně dochovanými klenbami.
Rychmburk se také může pochlubit jednou zajímavostí.
Hrad se totiž sice nachází na ostrohu, cesta k němu ale
mírně klesá. Proto je hrad dobře přístupný i osobám,
kterým činí potíže chůze do vysokých kopců.
K hradu se dostanete jak autem, tak na kole či vlakem.
Parkoviště je od hradu vzdáleno asi 600 m, vlaková zastávka Předhradí 2,2 km. Cyklisté a lidé jedoucí vlakem
obdrží slevu ze vstupného.
Více informací včetně návštěvní doby a vstupného se
dozvíte na webových stránkách hradu:
www.rychmburk.cz
Kateřina Vodehnalová

- prohlédne si policejní techniku
- dozvíte se informace o přijímacím řízení a psychotestech
Co s sebou?
- občanský průkaz
- sportovní oblečení (v případě nepříznivého počasí boty do
tělocvičny)
- jídlo a pití
Vše je ke stažení i na našich webových stránkách
zde: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvipolicie-pdk-informace-chcete-byt-jednim-z-nas.aspx
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SK FC Koclířov - Okresní pohár starších žáků

Procesí s putovní sochou sv. Filomény obcí Koclířov

Poutní mše svatá ke cti sv. Filomény

Prázdniny v Českomoravské Fatimě v Koclířově

Exercicie s rodinami a dětmi
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