
 

 

Č. 1-2/2022           Leden-únor 2022 

Koclířovský zpravodaj 

ZO ČZS Koclířov přeje všem do 

nového roku 2022 hodně štěstí, 

úspěchu a radosti, pohody a hodně 

zdraví. 

PF 2022 
Kolektiv obecního úřadu přeje všem 

občanům Koclířova do nového roku 

2022 hodně štěstí, úspěchu a radosti, 

pohody a hodně zdraví. 



 

 

Vážení spoluobčané, 

Rok 2021 je za námi a já si dovolím kalkulovat, co 

se událo právě během tohoto roku. Hned uvedu, že 

to nebylo lehké, a to pro nikoho. Museli jsme vydr-

žet prakticky celý rok v covidové izolaci plné naří-

zení vlády a omezení. Určitě to nebylo pro nikoho 

z nás jednoduché. Nemohli jsme organizovat prak-

ticky žádné velké společné akce. Stihlo se pouze 

kácení máje, pivní slavnosti s dětským dnem, pouť 

a pouťová zábava.  Víc nám situace nedovolila. 

Vždy jsme čekali až na poslední chvíli, jestli se situ-

ace nezlepší, co se zakáže a omezí. 

O všech velkých investicích jsem Vám postupně 

během roku 2021 psal a informoval. Podařilo se 

nám získat finanční podporu ve výši 15000,- Kč pro 

naše dobrovolné hasiče z rozpočtu Pardubického 

kraje z programově účelové dotace na požární tech-

niku a věcných prostředků požární ochrany jednot-

ky sboru dobrovolných hasičů obce. Obec za tyto 

prostředky zakoupila do jednotky JPO V novou mo-

torovou pilu STIHL MS 362 za celkovou cenu 

21863,- Kč a rozdíl doplatila ze svého rozpočtu. U 

Váhy jsme instalovali servisní stojan pro cyklisty. 

Přibude k němu nabíjecí stanice pro elektrokola. 

Nabít se zde budou dát kola dle typů baterií Bosch, 

Shimano,Yamaha, Bafang. Jde i o univerzální ka-

bely. Tuto věc nám pomohl financovat Pardubický 

kraj, který nám poskytl dotaci ve výši 50 000,- Kč 

ze svého rozpočtu z programu „Podpora budování 

infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém 

kraji“. Investovali jsme i do zeleně, a to přesněji do 

výsadby nových stromů. Celkem jde o 63 ks a sáze-

ly se podél polních cest u Lačnovského lesa. Vý-

sadbu jsme provedli za odborného dohledu a svépo-

mocí se zaměstnanci obce, s panem Ondrou Strna-

dem, našimi zahrádkáři a z řad občanů se přihlási-

la paní Otrubová. Pracovali jsme na tom 3 dny. 

Udržitelnost tohoto projektu je 10 let. Na materiál 

jsme získali dotaci od SFŽP ČR.  

Novinkou je, že máme v našich největších bytových 

domech domovníky, kteří nám pomáhají se zajiště-

ním úklidu a hlídaní oprav v těchto domech. Jejich 

práce je odměněna paušální částkou 500,- Kč mě-

síčně na DPP. Jde o bytové domy čp. 89, 100, 128 a 

243. Věřím, že tato spolupráce bude fungovat a bu-

deme všichni spokojeni. 

V naší obci jsme umožnili očkování proti covid-19 a 

to celkem třikrát, vždy ve spolupráci 

s Pardubickým krajem. 

Rád bych se zmínil o aplikaci Mobilní rozhlas, který 

z našich občanů využívá pouze 77 občanů. Je to vel-

ká škoda. Veškeré informace, které hlásíme 

v obecním rozhlase, se k Vám dostane formou zprá-

vy. A kdo máte chytrý telefon a internet, tak vše 

dostáváte z první ruky. S instalací této aplikace po-

můžeme.   

9. 12. 2021 proběhlo zasedání zastupitelstva obce, 

které schválilo rozpočet pro rok 2022. Celkové příjmy 

činí 17 059 600,- Kč, výdaje činí 26 635 000,- Kč. 

Schválil se jako schodkový, kde je schodek ve výši 

9 997 932,- Kč a bude plně pokryt z přebytků hospo-

daření let minulých. Úvěr splácíme jeden, a to cca 43 

tis.Kč měsíčně. Výše dluhu je 4,6 mil.Kč. Mimo jiné 

se schválily žádosti o dotaci na opravu zadňáku, kde 

bychom rádi pokračovali v opravách, a další žádost 

na doplnění herních prvků u dětského hřiště, kde 

kdysi bylo volejbalové hřiště. Tam jsme nedávno od-

stranili dřevěnou boudu, která už byla zbytečná, a 

tím se nám otevřel prostor pro nové herní prvky. Při-

bude tam věž se skluzavkou, kolotoč a houpací 

hnízdo. Práce se naplánovalo opět dost a budeme 

chtít všechny tyto věci udělat. Schválena byla rovněž 

nová vyhláška pro svoz a likvidaci domovního odpa-

du. Nelze dávat odpad do nádob, kam nepatří, tzn. 

nemíchat ho. Nelze ho ani dát pouze ke kontejneru, 

za to bude postih od obecního úřadu. Vždy najdeme 

v odpadu něco, co usvědčuje toho, kdo ho tam odložil. 

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 

2022 se nezvyšuje. Je to opět 700,- Kč za poplatníka 

a splatný je do 30. 6. 2022. Jedinou změnou je, že 

osoby, které dovrší v roce 2022 75 let a více, budou 

platit polovinu, a to 350,- Kč. Jinak platí to, co vloni. 

Poplatek můžete uhradit v hotovosti do pokladny 

Obce Koclířov nebo na účet obce č. 1283344309/0800. 

Platby převodem na účet upřednostňujeme. Od 1. 1. 

2022 je potřeba, aby si samostatně vyřešily likvidaci 

odpadů všechny právnické osoby a všechny fyzické 

osoby podnikající a uzavřely si se spol. LIKO a. s. 

Svitavy smlouvy. Není možné, aby za ně obec platila 

za komunální odpad, který odkládají do černých kon-

tejnerů umístěných po obci. Sami totiž budou muset 

prokázat, jak likvidují odpad ze své podnikající čin-

nosti. Nájemníci obecních bytů jsou povinni mít 

vlastní nádobu na směsný odpad, popř. se mohou 

domluvit se svým sousedem v téže bytovém domě a 

užívat jednu společnou popelnici, přičemž tuto sku-

tečnost oznámí nejpozději do 31. 1. 2022 na obecním 

úřadě. Je to z toho důvodu, aby nám tito nájemníci 

nedávali odpad do černých kontejnerů, které obec 

platí navíc. 

Čeká nás náročný rok 2022 a věřím, že to společně 

zvládneme. 

V říjnu nás čekají komunální volby a já spolu 

s ostatními kandidáty „Za lepší Koclířov a Hřebeč“ 

jdeme znovu do toho. Máme naši obec rádi.  

Přeji nám všem koclířovským i hřebečským  hodně 

zdraví, štěstí a pohody. 

Jiří Tesař, starosta obce 

Starosta informuje 
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V měsíci listopadu a prosinci oslavili kulaté narozeniny tito naši spoluobčané: Prokopová Dagmar, Brhel 

František, Konečná Eva, Petkov Jan, Babínský Ludvík, Pirklová Pavla a Bubelová Oldřiška. Všem oslaven-

cům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a dobré pohody.    

Členky SPOZu Koclířov přejí všem spoluobčanům krásné prožití Vánoc a šťastné vykročení do nového roku 

2022. 

Věříme, že se vše dá do pořádku a budeme se moci vrátit k uskutečňování akcí, které jsme pro Vás připravo-

valy. Jistě jste tak jako my doufali, že proběhne beseda s důchodci, ale okolnosti nám to nedovolují. Vždyť i 

v naší obci je dost pozitivních lidí. Občany starší 65 let jsme navštívily a předaly jim vánoční kolekci jako ná-

hradu za besedu. Věříme, že nás pochopíte a omluvíte. 

Jménem členek J. Sedláková  
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Společenská kronika 

V lednu a únoru 2022 se dožívají životního jubilea tito naši spoluobčané: 

Leden:    Únor: 

Strnadová Marie  Slavík František 

Drápela Bronislav  Dlabáčová Ludmila 

Pražák Jaroslav  Paclík Mojmír 

Konečný Pavel  Chodilová Anežka 

Fedrsel Pavel  Fotrová Věra 

Palkovičová Jana  Bukovská Vlasta 

Luláková Jana  Čurgalová Marie 

Fialová Dagmar  Pirklová Monika 

Koutecká Marie  

V období listopad – prosinec  

se narodili Miroslav Kopecký 

a Zuzana Hazdová. 

Gratulujeme! 

Z činnosti SPOZu 

Navždy nás opustili pan Karel 

Smejkal a paní Drahomíra 

Hečková. Rodině i pozůstalým 

skládáme upřímnou soustrast. 

Děkujeme Obci Koclířov za vánoční stromky pro kostely v naší farnosti. Také děkujeme všem, kteří pomohli 

s vánoční výzdobou a úklidem. Všem velké díky a požehnání a srdečně zveme rodiny k návštěvě i zastavení u 

betlémských jesliček. 

Mons. Pavel Dokládal 

Poděkování 



 

 

FARNOST A FATIMA V NOVÉM, DVOJKOVÉM ROCE 2022…  
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Určitě to nebude rok snadný. V našem duchovním 

mariánském centru národní Fatimy budeme i nadále 

usilovat se všemi, kdo se s námi spojují a naše povolá-

ní i poslání podporují, naplňovat obě ramena kříže. 

Horizontálu, kam bude jistě patřit stavba Capelinhy 

a Domova Lucie a běžná spolupráce se všemi a na 

všem, kde můžeme být užiteční celé společnosti. 

Vertikálu, která navíc k horizontále potřebuje dar 

SVĚTLA A SÍLY DUCHA BOŽÍHO… Tam patří kaž-

dodenní společenství v kostele Fatimy nebo ve farním 

kostele u svaté Filoménky. Na obou je stálý každo-

denní přenos, a to umožňuje mnohým se s námi spojo-

vat a v této klíčové oblasti lidstva SPOLU-

PRACOVAT. (Přenosy na www.cm-fatima.cz) 

  

Protože nadpřirozeno předpokládá přirozeno, tak se 

nás jako všech, bude dotýkat nejen důsledek koro-

naviru zdravotní, ale také ekonomický, celospolečen-

ský. Toto píši jen proto, že jsme na tom všichni stejně 

a nebude to snadné. Každý bude zdůrazňovat své 

oprávněné požadavky. Budeme i na to pamatovat a 

stále věrně zvát k vertikále, kterou jako farnost a 

Fatima zpřítomňujeme…. 

TEDY, CO MŮŽEME NABÍDNOUT V NOVÉM 

ROCE 2022: 

- stále fungující bohoslužby – především jsou to nedě-

le v 9 a v 11 hod., ale také každý den v týdnu 

- 3. sobota v měsíci – bohoslužba na Hřebči v kostele 

sv. Josefa. 

- pravidelná příležitost ke sv. zpovědi. Každý pátek 15

-18, o prvních sobotách. Možnost návštěvy kněze u 

nemocných (tel. 731 646 800, případně osobní domlu-

va) 

- víkendy prvních mariánských sobot - lednová byla 

spojena s Novým rokem i desaterem Růžence za ČR 

(www.ruzeneczacr.cz) 

- duchovní doprovázení a poradenství 

- pravidelné Fatimské dny – vždy 13. v měsíci 

s obnovou svěření a zasvěcení ČR 

- a už pomalu blížící se dobu postní a Velikonoce 

  

Z mimořádných událostí: 

Šíříme novou knihu „VŠECHNO MOHU, Filipským 

4,13“. Vřele doporučuji každému z našich - vždyť Koclí-

řov v těch 50 letech, které mapuje (1969–2019), má sám 

čtvrt století a navíc epilog Hanky Frančákové je výzvou 

ke spojení se s dalšími a POKRAČOVÁNÍ… 

Na počátku března bych rád, jak to bude možné 

s každým, kdo k nám patří, poděkoval za celých 70 let – 

a to není málo, a tak – kéž se to také podaří. 

Tak velké novoroční požehnání a můžete-li, prosím, 

pamatujte na potřebné v dalším ročníku Tříkrálové 

sbírky, která bude probíhat o víkendu 8. – 9. 1. 2022 

Díky a žehná vám všem, vašim rodinám a blízkým váš 

farář a děkan, Mons. Pavel Dokládal 

Vážení spoluobčané, i v letošním roce se chceme 
zapojit do tradiční Tříkrálové sbírky. I když za po-
slední 2 roky se mnoho změnilo, přesto Charita 
České republiky opět umožnila i návštěvu skupinek 
tříkrálových koledníků u vás doma i s dodržením 
všech platných hygienických předpisů. Po dvouleté 
pauze bychom rádi opět pozvali skupinky tříkrálo-
vých koledníků do Koclířova a na Hřebeč. V této 
době je možné, že u vašich dveří zazvoní třeba jen 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 v Koclířově  

Nová publikace Všechno mohu...(Fil. 4,13), která mapuje 

nejen události v Koclířově. Kniha je k dostání v Českomo-

ravské Fatimě v prodejně Pastýř. 
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Provozovatel vodovodu a kanalizace ve Svitavách, společnost Vodárenská Svitavy s.r.o., projednal 

v listopadu s vedením města ceny vodného a stočného pro rok 2022, ty následně schválila rada města a člen-

ská schůze dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy. Pro rok 2022 se ceny nemění oproti cenám 

platným v roce 2021, budou tedy nadále platit tyto ceny: pro fakturaci vodného ve výši 37,96 Kč/m3 s DPH a 

u vody odvedené k čištění (stočné) na 45,21 Kč/m3 s DPH. Ceny pro vodné jsou platné i pro obce zásobované 

v rámci Skupinového vodovodu Svitavy (Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov a Vendolí). 

Cena vodného a stočného pro rok 2022 

 
Jaromír Hurych – jednatel, Vodárenská Svitavy s.r.o.  

  
 

Kč/ m3 bez DPH 

  
Kč/m3 s 10% DPH 

vodné 34,51 37,96 

stočné 41,10 45,21 

vodné + stočné 75,61 83,17 

Vodné a stočné pro rok 2022 

S dětmi si užíváme zimy naplno. Chodíme bobovat, zpestřujeme si 

vycházky plněním různých úkolů. Děti na pekelné a adventní stezce 

hledaly poklady ve sněhu. Ke konci roku jsme si užili čertování a po-

té krásnou dobu adventní s vánoční nadílkou. Čekání na Vánoce 

jsme si krátili zpíváním vánočních koled, vyráběním přáníček a dár-

ků.  

V tento školní rok nás opět těší 

dobrá spolupráce s rodiči. Jsme 

rádi, že se zapojují do dění  

v MŠ.  

 

 

Děti se zaradovaly ze sponzorského daru od místní společnosti Schumi-

Transport s.r.o. Tímto velice děkujeme za sedací a hrací kostky 

„mašinku“, kterou denně ve školce využíváme.  

Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska a přá-

telství dávají smysl našim dnům.  

Láskyplný rok 2022 přeje kolektiv MŠ. 

učitelky MŠ 

Zimní radovánky v naší školce 

jeden král. Budu velmi ráda, když se mi ozvete – 
děti, mládež, dospělí. Můžeme vytvořit společně 
řetěz dobrých skutků. Vedoucí bude vždy řádně 
označen kartičkou – oprávněním a zapečetěnou 
pokladničkou. Slavnostní požehnání Tříkrálovým 
koledníkům bude v sobotu 8. 1. 2022 v 10.30 hod. 
v Českomoravské Fatimě. A tak Tři Králové mo-
hou u vás zazvonit už i v sobotu a také v neděli 9. 
1. 2022 
I letos bude možnost, přispět do pokladničky 
v kostele a věříme, že i u našeho tříkrálového 
osvědčeného týmu v obchodě Enapo, ještě i po 

tomto termínu, a to až do 15. 1. 2022. Výtěžek 
sbírky jde na pomoc nemocným, handicapova-
ným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, lidem 
v nouzi a v případě humanitárních krizí. O vý-
sledcích TKS 2022 bude informovat Charita Svi-
tavy, pro kterou i v tomto roce budeme výtěžek 
tříkrálové sbírky předávat. Otevřeme svá srdce 
pro pomoc těm, kteří ji potřebují.  Děkuji všem, 
kdo se zapojí. 
 
Hanka Frančáková, koordinátorka TKS 2022 
v Koclířově (Tel. 731 598 752). 
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Vzhledem k tomu, že nás snad tentokrát nechá covid tvořit, jede zase už od října minulého roku na plné obrátky 

Keramický a kreativní kroužek pro děti. Proto jsem se rozhodla, že po patnáctiletých zkušenostech s dětmi, a že 

jich kroužkem prošlo neuvěřitelných víc jak čtyřicet, od ledna 2022 zkusím vést i Keramický kroužek pro do-

spělce, kteří mají chuť a odvahu a troufnou si pod mým vedením vytvořit něco z materiálu, se kterým má zkuše-

nosti jen málokdo, z keramické hlíny. 

Takže se sejdeme poprvé v úterý 11. 1. 2022 v 17 hodin v dílničce kroužku v prvním poschodí kulturního domu. 

Přihlášky přijímám na tel. 776621470 nebo na adela@vostrel.cz a předesílám, že počet míst v dílničce je pou-

hých osm. 

Přijímat budu zájemce v pořadí, jak se budou hlásit. 

Tak neváhejte. 

Těším se na Vás. 

Adéla Vostřelová 

KERAMICKÝ KROUŽEK PRO DOSPĚLÉ - OD LEDNA 2022 

Prosím, neparkujte nám na chodnících. Dělali jsme je 

pro chodce a z dotací. Udržitelnost je 5 let a opravy pak 

hradí obec za svoje. 

Co se děje v obci 

Servisní stojan pro cyklisty. První návštěvník  - 

Adam Bršlica. 

Nová motorová pila pro jednotku SDH JPO V. poříze-

ná dotací z Pardubického kraje.  
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Náhradní termín divadla v Koclířově  
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Návštěva svatého Mikuláše v MŠ  a ČM Fatimě 

 Požehnání adventních věnců. Děti z MŠ přišly přát na OU pěkné svátky a do nového roku.  


