Koclířovský zpravodaj
Č. 11-12/2021

Listopad - prosinec 2021

PRODEJ ŽIVÝCH KAPRŮ
OBJEDNÁVKY JSOU PŘIJÍMÁNY
OD 7. 12. 2021 DO 20. 12. 2021
U PANÍ PRCHALOVÉ NA TEL. Č. 775 61 52 07.
PRODEJ PROBĚHNE 22. 12. 2021 OD 9:00 DO 12:00
V KULTURNÍM DOMĚ

Všem našim spoluobčanům přejeme nejen báječný závěr
roku 2021, ale především pevné zdraví v roce 2022.
Ve zdraví v pohodě prožijte poslední podzimní dny.
Správně se nalaďte na zimní období, v radosti si užijte
krásné vánoční svátky a do nového roku vstupte jistým
krokem.
redakce

Okresní výstava ovoce a zeleniny 2021
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Starosta informuje
Milí spoluobčané, máme tu další číslo našeho zpravodaje, letos už poslední (další bude až v lednu 2022), a
rád Vám podám informace o dění v naší obci a co se
připravuje pro rok 2022.
Máme nového spolupracovníka na obecním úřadu. Stala se jím paní Anna Poršová, která k nám nastoupila
od 1. 10. na zkrácený úvazek. Je to místní rodačka,
kterou známe pod příjmením za svobodna Mandátová.
Na starost má agendu okolo nemovitostí a majetku
obce, revize, prohlídky, kontroly, a zda je všude
v našich nemovitostech pořádek.
Teď k investicím a opravám. Dokončili jsme opravu
střechy na čp. 100, provedeme výměnu oken a vstupních dveří na našem obchodě v čp. 130. Práce provede
společnost Okna CZ Svitavy s.r.o. Máme slíbeno, že se
to stihne do konce roku. Víme, že v tuto dobu Vám nikdo negarantuje ani termín, ani cenu. Na budově čp.
153, kde je zámečnická dílna pana Zemacha, ve dvoře i
zvenčí vyměňujeme okapy a svody. Tyto práce provádí
firma Mastrizol s.r.o. pana Martina Strnada. Zemní
práce pro dešťovou kanalizaci provádí firma Gamini
s.r.o. pana Ondřeje Strnada.
Podařilo se nám prodat nemovitosti, které byly již přítěží pro obec a jejichž opravy by byly neekonomické.
Dům čp. 143 se prodal za 645 500,- Kč a dům čp. 99, o
který nebyl zájem, se podařilo prodat přes realitní
kancelář dokonce za 1,1 mil. Kč. Tyto peníze budeme
zpětně investovat do oprav a údržby majetku obce.
Svépomocí jsme provedli nátěr plechové střechy na
budově čp. 122 (bývalá DPS). V zimních měsících provedeme malovaní společných prostor v některých našich bytových domech. Mimo jiné nás čeká zimní údržba komunikací a chodníků. Ještě do zimy provádíme
poslední údržbu zeleně, dosekáváme trávu, provádíme
úklid spadeného listí a ještě máme v plánu provést
prořezávky náletů.
Na příští rok navrhuji do rozpočtu obce opravy a to
kompletní opravu střechy na základní škole čp. 125,
kde je to velmi špatné, ačkoliv se střecha dělala nová
v roce 2011. Dále celkovou rekonstrukci střechy na
budově obecního úřadu a MŠ čp. 123, kde se dělala
nová střecha, respektive její 2/3 v roce 2007. Na čp. 89
se zbourá část hospodářské budovy, kde zůstane obvodová zeď, která se ukončí stříškou a ve dvoře se zbudují parkovací místa pro nájemníky tohoto bytového
domu. Budeme chtít posílit herní prvky u dětského
hřiště na horním konci u volejbalového hřiště. Zde se
odstraní dlouhodobě nevyužitá dřevěná bouda a na
tomto místě se objeví nové herní prvky. Tady bychom
opět požádali o dotaci MMR, kde jsme v minulosti vybudovali prakticky všechny dětské hřiště v obci. Samozřejmě budeme chtít dokončit opravu zadní cesty a
pokračovat ve zlepšení stavu veřejného osvětlení, doplnění sloupů a instalací nových lamp. Zatím největší
investicí, která je již známa, je oprava vodovodního
řadu od staré jídelny směr Svitavy (Spáleniště). Cena
tohoto díla je 5,845 mil. Kč bez DPH. Od Pardubického
kraje jsme získali dotaci ve výši 1150 000 Kč. Práce by
měly začít na jaře 2022.

Příští rok, od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2022, se budou provádět velké stavební úpravy na tunelu Hřebeč. Objízdná
trasa bude vedena po staré cestě serpentýnami okolo bývalého závodu.
Chtěl bych opět apelovat na všechny naše spoluobčany,
aby věnovali maximální úsilí pro likvidaci komunálního
odpadu. Víte, pořád se setkáváme s lidmi, kteří netřídí
odpad, pohazují nevytříděný odpad u kontejnerových
stání a přidělávají nám práci. Od nového roku budou
probíhat namátkové kontroly, kdo co dává do popelnic a
proč netřídí. Za odložení odpadu mimo určené místo a
nádoby budou ukládány pokuty. Proč by za to měli doplácet ti, co poctivě třídí odpad? Nechceme zvyšovat poplatky za popelnice, ale podle nového můžeme navýšit až na
1200,- Kč za osobu za rok. Budeme ale muset trestat ty,
co to porušují a to pokutou za porušení obecně závazné
vyhlášky. Určitě se mnou bude většina z Vás souhlasit.
Rok 2021 nebyl jednoduchý a troufám si říct, že byl náročný. Chci poděkovat všem našim spoluobčanům za jejich píli a práci, kterou dělají na svých domech, zahrádkách, a pomáhají udržovat naši obec hezkou. Je mi ale
velice zle z toho, že někteří svým způsobem života to
ostatním kazí, mají šílený nepořádek okolo svých domů,
na svých pozemcích hospodaří způsobem, který já osobně
nechápu, a měli by se nad sebou už konečně zamyslet.
Poděkování patří i všem našim spolkům a sdružením,
které pracují a působí v naší obci, komisím, zastupitelům
a radním. Děkuji SPOZu, naší obecní složce, která pracuje vždy na jedničku a organizuje veškeré akce jako je vítání občánků, setkávání s jubilanty, se seniory, pomáhá
s rozsvěcením vánočního stromu a další a další.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům obce, kteří i přes
covidovou dobu museli pracovat bez úlev a se zvýšeným
rizikem. Velice si vážím jejich práce, a to jak práce úředníků, tak dělníků. Bez nich by to nešlo a nefungovalo, a
to mi, prosím, věřte.
Dovolte mi Vám všem, milí spoluobčané, popřát krásné
Vánoce plné radosti a dobré nálady. Do nového roku přeji
hlavně zdraví.
starosta

Mobilní rozhlas obce Koclířov
Ve zpravodaji květen/červen jsme Vás
informovali o mobilním rozhlase. Celkem
máme zaregistrováno 97 uživatelů. V praxi
to funguje tak, co se hlásí obecním
rozhlasem, zároveň se posílá obyvatelům
touto aplikací formou písemné zprávy.
Mobilní rozhlas má zřízený od roku 2020 i
naše Základní a mateřská škola a pro rodiče
je tento způsob komunikace velmi pohodlný.
Mobilní telefon má u sebe přece každý.
S aplikací pomůžeme, obracejte se na obecní
úřad a rodiče na ředitele ZŠ a MŠ Koclířov.
Nebojte se a pojďte s námi do toho. Je to služba pro Vás.
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Společenská kronika
V listopadu a prosinci 2021 se dožívají životního jubilea tito
naši spoluobčané:

Manželé Jitka a Ivo Leksovi obnovili svůj manželský slib po 50 letech.

Listopad:
Závodník Karel
Bršlica Ladislav
Varga Alexander
Dědičová Věra
Küller Josef
Štefka Jaroslav
Smejkal Karel
Čuhel Jaroslav
Koutecká Drahomíra
Bartošová Marta
Veselá Marie
Fňukalová Dana
Prokopová Dagmar

Moc gratulujeme a přejeme mnoho štěstí do dalších společných let.

Prosinec:
Krejčová Marie
Brhel František
Vachutková Jana
Augusta Přemysl
Konečná Eva
Rumpíková Anežka
Petkov Jan
Babínský Ludvík
Slavíková Slavěna
Votřel Josef
Pirklová Pavla
Bubelová Oldřiška

V měsíci září a říjnu oslavili narozeniny a obdrželi
dárkový balík tito naši spoluobčané: Musilová Jindřiška, Říhová Jiřina, Křivánková Zdeňka, Pudilová
Olga, Tesař Jiří, Dirbáková
Marie, Marek Libor, Küllerová Květoslava, Horáček
Miroslav a Poláček Jiří.
Všem oslavencům moc děkujeme za pozvání a přejeme hlavně hodně zdraví,
štěstí a dobré pohody.

Rozvážka obědů pro
seniory
Od měsíce října funguje
rozvážka obědů pro naše
seniory ze školní jídelny. O
rozvoz je stále větší a větší
zájem. Velké poděkování
patří panu starostovi, který zajistil dopravu obědů
zdarma a uvolnil na rozvoz
pana Ladislava Küllera.
Za SPOZ
Věra Smolejová

Dne 21. října to byl právě rok,
co zemřel mě manžel, našim synům táta
a našim vnučkám dědeček, pan Petr Vostřel.
Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
manželka Adéla
Navždy nás opustila Marcela Krausová,

Všem přejeme pevné zdraví, vitalitu a všeobecnou pohodu.

Z činnosti
SPOZu

Vzpomínka

rodině i pozůstalým skládáme upřímnou soustrast.

Z naší knihovny
Ukončila jsem čtenářskou soutěž. Vím, že byla covidová situace, ale knihovna byla otevřena pravidelně a bylo i možno se spojit telefonicky a domluvit se na návštěvě. Mrzí mě, že se zúčastnil jen jeden človíček, a to ještě předškoláček (teď už
školák). Navštěvují s maminkou pravidelně naši knihovnu a půjčují si knihy, které je zajímají, a není jich
málo. Byl šikovný a nakreslil obrázek z knihy
Josífek a ryby. Proto
jsem ho obdarovala malým dárkem, který ho
snad potěší, dostal svoji
vlastní kartičku, aby si
mohl kdykoliv přijít zapůjčit knihy, které ho
budou bavit a zajímat.
Věřím, že se do příští
soutěže zapojí více čtenářů, abych je také
mohla potěšit drobným
dárkem. A děkuji všem,
kteří jste navštívili v
této době naši knihovničku.
Čtení je v životě dětí
velmi důležité pro rozvoj
nejen
představivosti,
fantazie, kniha je pro
dítě přítelem, oporou,
učitelem, vychovatelem,
který jej doprovází i v
dospělosti.
Děkuji,
knihovnice Martina
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Zprávy z farnosti a ČM Fatimy v Koclířově
DOBA ADVENTNÍ - 4 NEDĚLE PŘÍPRAVY NA
VÁNOCE 2021
1. adventní neděle letos připadá na 28. listopadu 2021
Adventní bohoslužby budou jako každou neděli v 9
hod a v 11 hod.
O vigílii v sobotu 27. 11. 2021 zahájíme v 17.30 hod. u
sv. Filomény a Jakuba ve farním kostele modlitbou
sv. růžence a požehnáním adventních věnců dobu adventní a v 18 hod. požehnáme a rozsvítíme vánoční
strom-symbol blížících se Vánoc.
1. mariánská prosincová sobota bude 4. 12. 2021
s celodenním programem pro rodiny s dětmi i prarodiči v probíhajícím Roce rodiny zasvěcením svatému
Josefovi.
2. adventní neděli 5. 12. 2021 očekáváme, že nás především naše hodné děti- navštíví při bohoslužbách
v 9 a 11 hod. svatý biskup Mikuláš.
3. adventní neděle -Gaudete- neděle radosti
s bohoslužbami v 9 a 11 hod. bude uvádět večerní vigilii se mši sv. také v 18hod. nastávající Fatimský
den.
Pondělí 13. 12. Fatimský den - dopolední pravidelný
program se mší sv. v 9 hod. a zásvětným průvodem.
V 18hod. v Brně požehnání knihy: VŠECHNO MOHU....Fil 4,13 (píšeme o této události v samostatném
článku).
Sobota 18. 12. 2021 - mše sv. na Hřebči v kostele sv.
Josefa v 16.30 hod. Dopoledne, jako každou sobotu
v 10 hod. žehnání nemocných a v 10.30 hod. mše sv.
4. adventní neděle 19. 12. 2021 adventní mše sv. v 9 a
11 hod.
Svátost smíření - svatá zpověď před Vánocemi: Každý
pátek od 15 do 18 hod., Fatimský den 13. 12. - od 8.30
do 9.30 hod.
Návštěvy nemocných - na objednání s domluvou vhodného dne a hodiny po celý advent.
VÁNOČNÍ DOBA - ZAHÁJENÍ SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ:
Pátek 24. 12. 2021 slavná půlnoční mše sv. v tradičním čase ve 22 hod.
Hod Boží vánoční - sobota 25. 12. 2021 - slavné bohoslužby v 9 a 11 hod., v 18 hod. Te Deum a svátostné
požehnání.
Svatý Štěpán letos připadá na neděli a bude tedy slaven jako Svátek Sv. Rodiny 26. 12. 2021. Mše sv. v 9 a
11 hod.
Vánočně-silvestrovský a novoroční pobyt s programy
pro celou rodinu, děti, rodiče, prarodiče a seniory bude probíhat od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022.
(program s pozváním v samostaném článku i na Vánoční koncert Dalibora ve středu 29. 12. 2021 ve farním kostele).
Sv. Silvestr - pátek 31. prosince 2021:
Dopoledne vycházka na Hřebeč ke sv. Josefovi
s modlitebním zastavením u Mariánského sloupu u
Rybníka.
15 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství – adorace -

svátost smíření; 17.30 hod. sv. růženec a v 18 hod. mše
sv. Společenské slavení sv. Silvestra se slavnostní večeří 19-22.30 hod.
23 hod. tradiční noční mše sv. se zasvěcením a vstupem
do nového roku 2022
(MOŽNOST CELONOČNÍ NOVOROČNÍ ADORACE
01 – 09 hod.)
NOVÝ ROK 2022 LETOS ZAHAJUJEME SLAVENÍM JIŽ 315. 1. MAIÁNSKÉ SOBOTY
CELODENNÍ PROGRAM:
9 hod. modlitba radostných tajemství sv. růžence a zakončení novoroční adorace
10 hod. žehnání nemocných a modlitba bolestných tajemství
10.30 hod. slavná novoroční mše sv. s milostmi1. soboty
- na úmysly poutníků
Odpolední program ve 13.15 hod. sv. růženec
s rozjímáním
14 hod.odpolední program s našimi hosty
15 hod. novoroční koncert SCHOLA KOCLÍŘOV
16.30 hod. Růženec Světla - na úmysly poutníků
17 hod. slavná mše sv. - s modlitbou u sv. Filomény
NEDĚLE 2. ledna 2022 – mše sv. v 9 a 11 hod. a zakončení celého pobytu Rodin
PODROBNÝ PROGRAM BUDE UVEŘEJNĚN: wwwcm-fatima.cz
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ADVENTNÍA VÁNOČNÍ DOBY 2021:
POŽEHNÁNÍ KNIHY V BRNĚ
V pondělí 13. 12. 2021 se v 18 hod. uskuteční vánoční
setkání charitativního sdružení Atýsek pod záštitou
našich vládních představitelů: Prof. Petra Fialy, předsedy senátu Miloše Vystrčila, primátorky města Brna
JUDr. Markézy Vaňkové a dalších našich osobností.
Knihu pod názvem: „VŠECHNO MOHU...“ (Fil 4,13),
mapující období 50 let (1969-2019) očima katolického
kněze požehná společně s kardinálem Dominikem Dukou OP náš královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.
Tuto slavnostní událost doprovodí v Brně ve vládní vile
Stiassny Schola Koclířov.
Tuto požehnanou knihu pak nabídneme farníkům a
našim občanům o půlnoční mši svaté.
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ
DALIBOR
Bude ve středu doby vánoční 29. 12. 2021 v 16.30 hod.
v našem farním kostele sv. Filomény a Jakuba st.
VÁNOČNĚ-SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ POBYT S PROGRAMY PRO VŠECHNY – DĚTI – RODIČE – PRARODIČE – SENIORY -DOMÁCÍ I HOSTY - V ROCE RODINY BUDE PROBÍHAT od 27.
12. 2021 do 2. 1. 2022.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
I v příštím roce připravujeme ve spolupráci se svitavskou
Charitou konání Tříkrálové sbírky v Koclířově a na Hřebči. Podrobnější informace v příštím čísle Zpravodaje a ve
vývěskách. Hledáme vedoucí skupinek a děti – koledníky.
Pomůžeme tak rozkvést květům dobrých skutků tam,
kde je pomoci potřeba. Informace a přihlášky u koordinátorky Hanky Frančákové.

Děti byly seznámeny s životem sv. Ludmily, kterou si letos zvláště připomínáme při výročí 1 100 let od její mučednické smrti.
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Zprávy ze školy
Vážení rodiče, vážení občané,
máme za sebou začátek školního roku 2021/2022, proto bych rád zhodnotil, co vše se od nástupu Vašich
dětí do školy v září odehrálo a změnilo. Všichni jsme
byli rádi, že po prázdninách mohli žáci nastoupit do
školy, a věřili, že už nebudou žádná mimořádná opatření jako na jaře. Čas však ukázal, že jsme onemocnění COVID-19 zatím zcela neporazili, začátkem září
jsme museli žáky třikrát testovat, naštěstí s výsledky
negativními, proto můžeme v prezenční výuce pokračovat i nadále.
Celkově nám do ZŠ nastoupilo 25 žáků, kteří jsou rozděleni do dvou tříd:
I. třída:
II. třída:
1. ročník – 3 žáci
3. ročník – 6 žáků
2. ročník – 9 žáků
4. ročník – 6 žáků
5. ročník – 1 žák
Třídy byly doplněny novými učebními pomůckami ve
formě topmap (shoda přísudku s podmětem, abeceda,
hlásky….).
V rámci výstavy Ovoce a zelenina v kulturním domě
v Koclířově, která se konala 3. – 4. října 2021, jsme
postavili stánky ZŠ a MŠ a děti se této výstavy rády
účastnily. Děkuji všem za přípravu a pěkné zážitky
(viz foto).
V budově ZŠ se provedla kontrola topení (kotel, výměna zavíracích a odvzdušňovacích ventilů, kontrola
tepelných těles…) k přípravě na zimní období.
Chtěl bych se ještě jednou vrátit k minulému školnímu roku, poděkovat všem kolegům a hlavně rodičům
za Vaši dosavadní práci, za to, že jsme společně zvládli úkoly při vzdělávání dětí v této nelehké době.
Pedagogický sbor se nezměnil, máme kvalitní, stabilizovaný pedagogický sbor, proto rodiče nemusí mít
obavy, že jejich děti nedostanou kvalitní základy
vzdělání.
Děkuji Vám všem za spolupráci a přeji hlavně zdraví.
Ing. Milan Ancin

Podzim ve školce
V září jsme mezi nás přivítali nové kamarády. Postupné seznamování s prostředím a pravidly školky
zvládli všichni skvěle. Bohužel začaly být děti hodně
nemocné a do školky jich chodí pár. I přes to se snažíme užívat si barevného podzimu. U nás v Koclířově
máme mnoho krásných příležitostí k vyžití venku.
Chodíme s dětmi na vycházky k nedalekým polím a
lesům. Sbíráme podzimní přírodniny, které pak využíváme k vyrábění, aranžování a k výzdobě školky.
Dále pozorujeme koně a ovce na pastvinách. A když
nám fouká vítr, vypouštíme dráčky do oblak.
Doufáme, že se již bude zdraví dětí pevně „držet“ a
budeme se tak moci společně připravovat na halloweenský karneval, zábavné čertovské období a dětmi očekávané Vánoce.
Jolana Oubrechtová, učitelka
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Zahrádkářův rok
Letošní rok začal vzhledem k nastaveným opatřením pozvolna. Josefovskou zábavu, která byla v plánu na
tento rok, se nám upořádat nepodařilo. Výroční schůzi jsme také nemohli
udělat v tradičním termínu, a tak
proběhla až v červnu. V plánu činnosti na rok 2021 bylo schváleno uspořádání zájezdu 11. září a uspořádání
Okresní výstavy ovoce a zeleniny ve
dnech 2. a 3. října.
12. června jsme se již tradičně zúčastnili akce pořádanou pohostinstvím pí.
Prchalové „Pivní slavnosti“, kterým
předcházely dětské soutěže. Tady
jsme měli opět stanoviště tentokrát
ne však na poznávání rostlin, ale na
šikovnost dětí – házení mince do sklenice ve vědru vody.
V září proběhl již zmíněný zájezd.
Tentokrát jsme se podívali do Beskyd. V Rožnově pod Radhoštěm, kde
jsme měli první zastávku ve Valašském muzeu přírody na prohlídku Dřevěného městečka. Tady jsme strávili dopoledne a po obědě jsme vyrazili na projížďku lanovkou na nedaleké Pustevny. Věřím, že na jízdu lanovkou a na příjemnou procházku k soše Radegasta a dál, za což mají všichni palec nahoru, budeme dlouho vzpomínat. Na další
výlet s Vámi se opět těšíme.
Okresní výstava ovoce a zeleniny, která se konala 2. a 3. října. byla opět velmi vydařená. Na letošní výstavu se
přišlo podívat 366 návštěvníků. Vzorky na výstavu poskytly základní organizace ČZS okresu Svitavy, HD Určice,
p. profesor Vojtěch Řezníček, občané Koclířova a členové naší ZO ČZS Koclířov. Podle ohlasu návštěvníků se výstava velmi líbila a my si toho moc vážíme, je to odměna za naši snahu a také prezentace obce.
Děkujeme všem, kteří se přišli na výstavu podívat, všem, kteří nám přispěli do hry o štěstí a také všem, kteří přispěli i maličkostí na výzdobu sálu.
Poděkování patří také Mateřské školce, Základní škole, JK Milan Beneš, Sportovnímu klubu, SDH Koclířov, KPPT
a Vašíkovi Kulhanovi za jejich prezentaci, kterou přispěli k informovanosti návštěvníkům nejen o dění v obci.
Touto cestou za ZO děkuji všem sponzorům,
jako je např. zahradnictví Strakov, zahradnictví F. Šváb a zahradnictví Dvořák – oba
Hradec nad Svitavou, zahradnictví Marcely
Poulové ze Svitav, ZD Vendolí aj., ženám
z Opatovce, které obohatily výstavu svými
výrobky nejen z patchworku a pí. Kocourkové
ze Svitav se svými paličkovanými výrobky,
paní Prchalové děkujeme za občerstvení během celé této akce.
Osobně bych chtěla poděkovat všem členům
naší organizace, za svůj volný čas, který obětovali pro přípravu této výstavy.
Do konce roku zbývá ještě pár týdnů, děkuji
tímto všem členům za jejich práci ve spolku.
Děkuji všem, kteří nás podporují a obci Koclířov za poskytnutí finančního příspěvku na
rok 2021. Všem přeji příjemné svátky vánoční, v novém roce hodně štěstí, spoustu zahradnických úspěchů a hlavně moc zdraví.
Eva Veselá, ZO ČZS Koclířov

Č . 1 1 - 12/ 20 21

K O C L Í Ř O VS K Ý Z P RA V O D A J

STRÁNKA 7

Vašek Kulhan soustruží
V průběhu letošní výstavy se v premiéře se svou zálibou - soustružením dřeva - představil veřejnosti dvanáctiletý
Vašek Kulhan. Mnozí z Vás jste jeho snahu podpořili zakoupením některého z výrobků a dokonce si i domluvili
výrobu dalších. Na mnohé výrobky bylo jako materiál použito dřevo ovocných dřevin, což k výstavě ovoce patřilo
zcela příznačně. Protože podpora aktivit dětí a mládeže je nejen potřebná, ale především ji jako dospělí máme v
rukou, obracíme se na Vás s prosbou, kterou měl i sám Vašek připravenu na letáčku.
"Pokud na svých zahradách, ať okrasných či užitkových, budete prořezávat nebo kácet nějakou
ovocnou, okrasnou nebo zajímavou dřevinu (Klidně i keře!), zkuste nějaký kousek dřeva Vaškovi nabídnout." K výrobě prý stačí silná větev, jeden špalek, pořádné polínko a samozřejmě klidně celý kmínek. Každá
dřevina má různé vlastnosti, barvu, strukturu a právě z těch ovocných a okrasných jsou výrobky nádherné. Určitě si pak odnesete vysoustružené poděkování.
Pokud se rozhodnete nějaký kousek dřeva nabídnout, Vašek s rodiči bydlí v čp. 91, případně se obraťte na tel.:
724524271.
René Kulhan

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále
s novými praktikami. Většina z nich
má škálu důvodů a příběhů, kterými se
snaží získat vaši důvěru. Mnozí také
moc dobře vědí, že v obcích a městech,
kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce
nabytého zisku neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé
společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné
smlouvy na dodávky energií. Dalšími a
častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby
kominíka či servis oken. Pozor, lze se
také
setkat
s lákavou
nabídkou
„levného“ zboží, které na první pohled
vypadá jako originál, ale originálem
není.

Policie proto radí:

Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit
bankovky, nebo se domáhá pitné vody.

Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás
k okamžitému rozhodnutí.

Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.

Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který
si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.

Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte
ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí,
výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence

Charita ve Svitavách umožňuje paliativní péči
Charita Svitavy v říjnu zahájila činnost domácí zdravotní
péče, jejímž cílem je zajistit nemocným a umírajícím lidem
domácí péči.
O pacienty se stará pět sester podle potřeby až 24 hodin
denně, 365 dní v roce.
Domácí péči předepisuje praktický nebo ošetřující lékař při
propuštění z nemocnice a je hrazena zdravotní pojišťovnou.
Paliativní péče je určena pro nevyléčitelně nemocné, u kte-

rých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Pomáhá jim tišit bolest fyzickou i duševní. Umožňuje
tak lidem navždy odejít v klidu a teple domova.
Realita je taková, že přesto, že to tak lidé nechtějí,
přibližně 70 % nemocných umírá v nemocnicích.
Více
informací
naleznete
na:
https://
svitavy.charita.cz/
(Upraveno z článku 5 plus 2 Svitavsko.)
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Zprávy z JK Milana Beneše
Koclířov
Milí čtenáři,
jezdecká sezona se již blíží ke konci a v letošním roce náš klub zaznamenal několik úspěchů. Ať už se jednalo o první start našich
nejmladších svěřenkyň, nebo také účast Radky Synkové a A Cruyffa na Finále Zlaté podkovy CNC***, kde vybojovali 3. místo a tím
za jezdecký klub dosáhli nejvyšší výkonnosti
(takto obtížná soutěž se jezdí pouze na Mistrovství České republiky nebo právě Finále
Zlaté podkovy).
V současné době si A Cruyff užívá zaslouženého odpočinku a po posledních závodech,
kde se s Radkou umístili na 5. místě a získali
jednu z kvalifikací na MČR, se pomalu připravuje na dětské hry, kterých se v prosinci s
Lucinkou Oubrechtovou a Simonkou Paclíkovou zúčastní.
Rádi bychom popřáli všem našim příznivcům
poklidný zbytek roku, pevné zdraví a příjemné prožití Vánočních svátků a ještě lepší
start do Nového roku.
Děkujeme Obci Koclířov za podporu v letošním roce.
JK Milan Beneš Koclířov, z.s.

Sportovní klub FC Koclířov, z.s. informuje
Dne 25. 9. jsme společně oslavili 50. narozeniny (24. 9.) našeho předsedy Jirky Tesaře. Všichni jsme mu poblahopřáli, předali dary a popřáli hodně zdraví do dalších let. Vyjádřili jsme
mu poděkování za to, co udělal pro fotbal v naší obci a že to
vede dál. Vzpomínáme, jak tomu bylo před 8 lety, a Jirko, děkujeme.
A co je nového? Soutěže nám zatím běží i přes opatření, které
musíme dodržovat. Covid a s ním spojené opatření nám
komplikují činnost, ale s tím nic nenaděláme. Družstvo mužů
trénuje opět Jiří Tesař starší. Pan Ancin ukončil své působení
u týmu.
Víme, že výsledky nejsou dobré, ale potřebovali jsme restart a
dostat k hráčům pohodu a chuť hrát. „Vše se odvíjí od
tréninku a kluci teď chodí víc a jsem rád, že táhneme za jeden
provaz a chápeme se vzájemně,“ říká nový trenér Jiří Tesař.
Zimní příprava proběhne na umělce u kostela, pokud bude
přijatelné počasí.
Oslovujeme majitele psů, aby nám nevenčili psy na hřišti.
Jsou u vstupu cedulky, které zakazují vstup pro psy, a stejně
se tak děje.
Rádi bychom poděkovali všem našim příznivcům, sponzorům,
hráčům a rodičům za podporu a fandění. Dopředu Vám přejeme všem krásné Vánoce a mnoho zdraví v roce 2022.
fotbalisti
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Aprílový dogmaraton 2021
Dne 9. 10. 2021 se v Moravské Třebové konal šestý ročník Aprílového dogmaratonu, běhu, chůze se psem na
vzdálenost 20 a 42 kilometrů. Sešlo se kolem 80 závodníků. Počasí nám přálo, a tak si účastníci mohli užít krásné výhledy z Křížového vrchu, Pastýřky, Hušáku či Spáleného vrchu. Všichni byli nadšení trasou v Moravské
Třebové a jejím okolí a uváděli, že to byl nejmalebnější maraton ze všech našich uplynulých ročníků. Jsem velmi
ráda, že jsme mohli díky závodu umožnit lidem z celé České republiky poznat kouzlo přírody, která nás zde obklopuje. Chci tedy poděkovat všem,
kteří se na závodu podíleli. Matěji
Procházkovi, za ochotné zajištění veterinární pohotovosti, která naštěstí
nebyla třeba, sboru dobrovolných
hasičů Sušice, se kterými byla velmi
příjemná spolupráce ohledně zázemí
s milým zastoupením u občerstvení.
Obcím, městům a Lesům ČR, za
schválení konání akce. Členkám našeho klubu, které pomáhaly při organizaci. V neposlední řadě děkujeme
obci Koclířov za podporu, která nám
již několik let pomáhá zvedat úroveň
naší hlavní akce.
Za KPPT, z. s.
Pavla Lipavská

Koclířovský kotlík 2021
V sobotu 2. října jsme spolu s SDH Koclířov, přibližně 40 účastníky závodu a třemi týmy, které vařily guláš,
vzkřísili Koclířovský kotlík. V loňském roce ho totiž vyřadil z programu Covid-19. Na akci dorazili převážně přespolní (ze Svitav, České Třebové, Litomyšle, Opatova a Opatovce, ale i z Brna), ale uvítali jsme i spoustu zdejších občanů, kterým děkujeme za účast. Jelikož do poslední chvíle
nebylo jisté, zda akce proběhne, nebyla obzvlášť propagovaná, což do příštího ročníku napravíme. Na příští rok plánujeme trochu jiný systém a věříme, že se nám pomůže KK
ještě více oživit.
Ráda bych tímto poděkovala za podporu obci Koclířov, restauraci Underground Litomyšl, firmě Kozák Svitavy a Renému Kulhanovi za dřevo, které poskytl pro soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Této soutěže se zúčastnily tři týmy Sýkorky (manželé Sýkorovi ze Svitav), Velký špatný (tým z
SDH Koclířov) a Klobásky (3 přátelé ze Svitav).
Podle odborné komise, Rudolfa Kaly, Romany Kulhanové a
Hany Kubešové, s počtem 143 bodů zvítězil tým Sýkorky s
maďarským gulášem "jako od maminky", slovy Romany
Kulhanové s ohledem nejen na chuť, ale i prostředí, ve kterém byla dobrota připravována. Druhý nejlepší guláš, hovězí, uvařili naši hasiči. Guláš tří mas trochu více podusili
kluci ze Svitav. Účastníci závodu hodnotili všechny guláše
jako chutné, o jednu lžíci navíc nad ostatními získaly Klobásky.
Vyšlo nám krásné počasí, hasiči zajistili další občerstvení a
hudbu. Ještě jednou děkujeme všem za účast a napřesrok
na viděnou.
Michaela Cichá
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Výsledky voleb v obci Koclířov
do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 8. 10. 2021 – 9. 10. 2021

Statek Látal
V letošním roce podpořila MAS Svitava v rámci komunikačního plánu projektu Modernizace zemědělského podniku (Program rozvoje venkova: 4. výzva MAS) naši farmu dotací části ceny při nákupu nového stroje. Je to již podruhé, co jsme využili možnosti získat investiční dotaci prostřednictvím naší Místní akční skupiny. Ceníme si jejího
vstřícného a "lidského" přístupu při složitém procesu výběru projektů a zúřadovávání dotací.
Je nanejvýš prospěšné, že v našem regionu taková organizace aktivně působí. Připojujeme kartu projektu.
Jan Látal

- 12/ 20 21
Č . 1 1 - 1 2Č/ 2. 0121 1

K O C L Í Ř O VS K Ý Z P RA V O D A J

STRÁNKA 11

STRÁNKA 12

KOCLÍŘOVSKÝ ZPRAVODAJ

Výlet ZO ČZS - Dřevěné městečko Rožnov pod Radhoštěm

Účastníci soutěže ve vaření guláše

Národní pouť ke sv. Ludmile na Tetíně - předprogram na hlavní
tribuně zajišťoval Fatimský apoštolát z Koclířova

Č. 11-12/2021

Soustružnický koutek na výstavě ovoce a zeleniny

200. volič

Klášterní cukrárna se na Vás těší nyní každý pátek, sobotu i neděli,
otevírací doba na www.cm-fatima.cz.
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