
UKLIĎME SI NAŠI OBEC
Obec Koclířov pod záštitou starosty obce vyhlašuje dobrovolnou 
akci na provedení jarního úklidu naší obce. Úklid proběhne 
v sobotu dne 26. 3. 2022. Sraz všech dobrovolníků bude v 7:45 
před hasicí zbrojnicí. Předpokládaný konec ve 12:00. Zájemci, 
hlaste se na obecním úřadě u p. Veselé popř. u starosty, nejpozději 
do 23. 3. 2022. Prosím, vezměte si sebou pracovní oděv, kdo máte 
refl exní vestu, pracovní rukavice. Veškeré nářadí zajistí obec. 
Po ukončení bude pro všechny připraveno občerstvení v kulturním 
domě u p. Prchalové (gulášek s chlebem + pití).

KOCLÍŘOVSKÝ
ZPRAVODAJ ROČNÍK 22

ČÍSLO 3,4
BŘEZEN,DUBEN / 2022

POZVÁNKA NA ZÁJEZD 

ZO ČZS Koclířov zve dne 23. 4. 2022 na zájezd JARNÍ FLORA OLOMOUC. 
Čas a místo odjezdu bude včas zveřejněno. Hlásit se můžete u paní Sedlákové na tel. 604 384 082 
nebo u p. Evy Veselé na tel. 734 819 652.

26.3.2022
od 17:00

26.3.2022 od 17:00 hodin
Kulturní dům Koclířov
Vstupné 50 Kč
Pořádá obec Koclířov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Březen:   
Sklenaříková Jarmila 
Hečko Karel 
Veselý Antonín
Veselá Miluška 
Vostřelová Adéla 
Brhel Václav
Zahálková Margita 
Dudová Anežka 
Dlabáč Miloslav 
Vargová Marie 
Bredová Zdeňka
Martinů Miroslav 
Babínská Alena 
Slováková Margita 
Lněničková Ludmila
Otruba Josef 
Gruber Zdeněk
Drápelová Ludmila
Kysílko Bohumil
Motyčáková Marie
Krenarová Jana
Kulhanová Helena

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

Vítáme mezi námi nově narozená miminka

Metoděj Kolda, Ondřej Strnad

Z činnosti SPOZu

V měsíci lednu a únoru oslavili kulaté narozeniny tito naši spoluobčané: 
Strnadová Marie, Drápela Bronislav, Luláková Jana, Slavík František, Fotrová Věra a Pirklová 
Monika. 
Všem oslavencům přejeme ještě jednou hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.   
Členky SPOZu by chtěly v letošním roce uskutečnit pochod s trekingovými holemi. Věříme, že  
o tento pochod bude velký zájem.

členky SPOZu

V měsící Březnu a Dubnu se dožívají svého životního jubilea tito naši spoluobčané:
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SLOVA OD STAROSTY

Vážení spoluobčané,

v každém čísle Vám podávám informace, co se děje v obci, co chystáme a na čem momentálně pracuje-
me.  

Začnu investicemi. V lednu jsme provedli výměnu oken a vstupních dveří na obchodě potravin. 3. února 
jsme začali s rekonstrukcí objektu čp.140 – bývalý Azylový dům. Práce provádí společnost Dolestav SY 
s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení. Cena díla činí 3,895 mil. Kč bez DPH. Vzniknou zde 4 nové 
bytové jednotky. V 1. NP bude z původních kanceláří byt 2+1 a ve 2.NP bude byt o vel. 3kk a 2 byty 
o vel. 1+1. Všechny byty budou mít vlastní ohřev TUV, samostatné měření elektřiny a vody. Součástí 
rekonstrukce je nový vstup z boku do kotelny a nová zateplená fasáda. Dále u domu vzniknou nová 
parkovací stání pro nájemníky. Dokončení stavby je 31. května 2022.

Od 4. dubna 2022 začneme dělat opravu vodovodního řadu od JKS směr Spáleniště. Bude zde insta-
lováno nové potrubí včetně přepojení přilehlých domů. Hlavní řad bude veden v místní komunikaci 
a budeme ho řešit protlaky po jednotlivých úsecích. Tady bych chtěl apelovat na řidiče na opatrnost, 
určitě zde budeme dělat i přechodná dopravní omezení. Práce by měly být hotovy do 30. září 2022 a 
provádět je bude společnost AVJ Stavby s.r.o. Svitavy. Cena díla činí 5,844 mil. Kč + DPH. Na tuto 
investici obec letos získala dotaci od Skupinového vodovodu Svitavy ve výši 6,4 mil. Kč. Vloni nám 
poskytl Pardubický kraj dotaci 1,165 mil. Kč. Od konce března budeme provádět rekonstrukci podlahy 
sálu kulturní domu.

Čekáme, jak dopadneme s žádostmi o dotace. Tou největší žádostí o dotaci je na MMR, na opravu míst-
ních komunikací, dále pak na rozšíření dětského hřiště a opravu celé střechy na základní škole. 
V současné době zaměstnáváme na hlavní pracovní poměr v údržbě obce 4 pracovníky a čekáme, zda 
bude i letos nabídka přes UP na pozici VPP. Obec potřebuje stále lidi a sami uznejte, že snažíme neustá-
le obec udržovat čistou a hezkou. Dokážu velmi ocenit, že se najdou i další, kdo pomáhají, starají se o 
své domy, zahrady, a těm patří velký dík. Velkým zklamáním jsou ale ti, co neustále dlouhodobě dělají 
nepořádek a ničí život ostatním a jen způsobují problémy, které by přitom vůbec nemusely být. Určitě 
toto čtou i ti co se jich to týká, a prosím Vás, 

„VZPAMATUJTE SE, TO SE ZA TEN VÁŠ NEPOŘÁDEK ANI TROCHU NESTYDÍTE?“

17. ledna 2022 rada obce rozhodla, na základě zprávy České školní inspekce a stanoviska právníka 
odboru školství Pardubického kraje, že odvoláváme ředitele naší ZŠ a MŠ k 30. 7. 2022. Důvodem byla 
skutečnost, že pan ředitel nesplnil zákonnou povinnost doplnit si vzdělání nejpozději do dvou let od 
svého jmenování do funkce, a to do 31. 7. 2020, jak ukládá zákon č. 563/2004 Sb., aby mohl tuto pozici 
(funkci) vykonávat. Bude vypsáno nové výběrové řízení na tuto pozici.

Určitě se všichni těšíme na společenské akce a zábavy, které nám snad už letos situace a hlavně nová 
vláda dovolí. Rád bych, abychom se setkali při pálení čarodějnic, stavění máje, kácení máje, na dětském 
dni, na pivních slavnostech paní Prchalové. Pouť nám zajistí naši skvělí místní hasiči. No, a když těch 
akcí bude víc, tak jenom dobře. Žijeme jenom jednou a pojďme si to všechno společně užít. 

Přeji nám všem jen hezké dny plné dobré nálady.
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ZASTUPITELSTVO OBCE KOCLÍŘOV

5. jednání  ze dne 9. 12. 2021
Přítomno 10 členů zastupitelstva obce Koclířov

Zastupitelstvo schválilo:
- program 5. jednání ZO, 
- zápis z jednání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 14. 10. 2021,
- OZV  č. 2/2021  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022,
- OZV  č. 3/2021  o místním poplatku za systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022,
- aktualizaci Plánu rozvoje obce Koclířov 2015-2022 dle předloženého návrhu,
- prodej pozemkové parcely p.č. 5349/6 o výměře 1 400 m2 v katastrálním území Koclířov za kupní cenu 
ve výši 630 000,- Kč + DPH, a kupní smlouvu dle předloženého návrhu; včetně zřízení zákazu zatížení a 
zcizení prodávaného pozemku jako práva věcného na dobu do dokončení rodinného domu, nejdéle na 10 
let od uzavření kupní smlouvy,
- prodej pozemkové parcely p.č. 5349/7 o výměře 1 921 m2 v katastrálním území Koclířov za kupní 
cenu ve výši 864 540,- Kč + DPH, a kupní smlouvu dle předloženého návrhu; včetně zřízení zákazu zatí-
žení a zcizení prodávaného pozemku jako práva věcného na dobu do dokončení rodinného domu, nejdéle 
na 10 let od uzavření kupní smlouvy,
- prodej pozemkových parcel p.č.  5349/3 o výměře 1 401 m2 a p.č.  5349/1 o výměře 223 m2, obo-
jí v katastrálním území Koclířov, s za celkovou kupní cenu ve výši 730 800,- Kč + DPH, a kupní smlou-
vu dle předloženého návrhu; včetně zřízení zákazu zatížení a zcizení prodávaných pozemků jako práva 
věcného na dobu do dokončení rodinného domu, nejdéle na 10 let od uzavření kupní smlouvy,
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. st. 771 v k.ú. Koclířov nově vzniklého dle GP 
č. 736-304/2016 za celkovou cenu dle dohody ve výši 7000,- Kč. Kupní cena je osvobozena od DPH dle 
zák. č. 235/2004 Sb. § 56,
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 1354/1 v k.ú. Koclířov za cenu stanovenou dle 
VOS č. 3/2014, tj. 65,-Kč/m2. Cena činí 17.680,- Kč + 21% DPH ve výši 3.713,- Kč. Celková cena činí 
21.393,- Kč. K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP,
- prodej pozemků, uzavření smlouvy o budoucí smlouvy kupní a po splnění podmínek bude s kupu-
jícím uzavřena řádná kupní smlouva (pozemky uvedené v seznamu RD na stránkách obce) v k.ú. Koclí-
řov, a to: p.č. st. 72 jejíž součástí je nemovitost čp. 198, p.č. 2719 a nově vzniklého pozemku p.č. 613/1 
dle nově vzniklého GP č. 742-554/2021 za cenu 90,- Kč/m2 stanovenou dle VOS č. 3/2014, s podmínkou 
započetí výstavby RD nejpozději do 3 let od koupě těchto pozemků. Celková cena za všechny pozemky 
činí 185.760,- Kč.  K ceně budou připočteny náklady na pořízení geometrického plánu, 
- uzavření směnné smlouvy č. O994210107 o pozemku p.č. 1465/3  v k.ú. Koclířov nově vzniklé-
ho dle GP č. 686-179/2020, ve vlastnictví obce Koclířov, IČ: 00276839 a  o pozemku p.č. 2899/4  v  k.ú. 
Koclířov nově vzniklého dle GP č. 686-179/2020 ve vlastnictví spol. Povodí Labe, s.p.,  IČ: 70890005, se 
sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové dle předloženého návrhu. Cena 
pozemku p.č. 1465/3 v k.ú. Koclířov ve vlastnictví obce byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 
4862/198/2021 vypracovaného znalcem ve  výši 3.893,- Kč bez DPH (osvobozeno v souladu s § 56 zák. 
č. 253/2004 Sb.). Cena pozemku, který se převede na obec, a to: p.č. 2899/4 v k.ú. Koclířov ve vlastnictví 
spol. Povodí Labe, s.p.,  IČ: 70890005 , se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hra-
dec Králové,  byla  stanovena na základě znaleckého posudku č. 4861/197/2021  vypracovaného znalcem 
ve výši 7.480 Kč včetně DPH. Obec Koclířov uhradí ½ ceny za zpracování znaleckých posudků ve výši 
2.000,- Kč. Povodí Labe uhradí ½ ceny za zpracování GP ve výši 3.630,- Kč včetně DPH,
- uzavření dohody o provedení práce (DPP) na obsluhu kotelen v čp. 122, 89 a 243 s p. M. K. (za-
stupitelem obce) s účinností od 1. 1. 2022  do 31.12.2022 dle předloženého návrhu,
- uzavření dohody o provedení práce (DPP) na obsluhu kotelen v čp. 134 a 100 s p. L. P.  (zastupite-
lem a radním obce) s účinností od 1.1.2022 do 31.12.2022 dle předloženého návrhu,
- rozpočet obce Koclířov na rok 2022 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 17.059.600,- Kč, 
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s celkovými výdaji ve výši 26.635.000,- Kč a s financováním ve výši 9.575.400,- Kč. Schodek ve výši 
9.997.932,- Kč bude pokryt z přebytků hospodaření let minulých. Rozpočet se schvaluje na paragrafy.
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., uděluje pra-
vomoc radě obce provádět rozpočtová opatření ve schváleném rozsahu, a to pro rozpočtový rok 2022 
včetně posledního závěrečného rozpočtového opatření:
a) zapojit veškeré účelově vázané finanční prostředky (např. dotace, příspěvky, granty, dary přiznané v 
průběhu roku) poskytnuté z jiného rozpočtu do rozpočtu obce,
b) provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy na straně výdajů z důvodu 
objektivně působících skutečností, které ovlivňuji plnění rozpočtu, aniž by se změnil schválený objem 
celkových výdajů,
c) navýšení výdajů, které změní celkový objem rozpočtovaných výdajů, za jedno rozpočtové opatření v 
celkové výši max. 500 tis, Kč za předpokladu, že dojde k navýšení rozpočtem nepředvídatelných příjmů.
d) poskytnutí dotace spolkům a neziskovým organizacím z rozpočtu obce v roce 2022 bude do max. výše 
částky 100 % poskytnutých v roce 2021,
- střednědobý výhled hospodaření obce Koclířov na roky 2022-2024,
- podání žádosti o dotaci na MMR ČR - 717D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - podpro-
gram dotační titul DT117d8210A – podpora obnovy místních komunikací (Obnova místních komunikací 
v Koclířově -V. Etapa),
- podání žádosti o dotaci na MMR ČR – 717D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova – podpro-
gram dotační titul DT117d8210H – “Rozšíření dětského hřiště v Koclířově“.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce od 34/2021 – 41/2021 včetně.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2022 

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,
- poplatníci s pobytem v obci, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 let a více let, hradí 50% 
sazby, tj. 350,- Kč/rok.
K platbě místního poplatku je třeba každoročně vyplnit formulář Prohlášení poplatníka.

Poplatek za psa 100,- Kč za jednoho a 150,- Kč za dalšího je splatný nejpozději do 30. června příslušné-
ho kalendářního roku. K platbě místního poplatku je třeba vyplnit formulář Přihlášení k místnímu poplat-
ku 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.
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu buď převodem z účtu na účet, nebo úhradou na obci – platbu 
kartou.
Bezhotovostním převodem můžete hradit i nájem za byt, pozemek aj., vždy je však důležité do zprávy pro 
příjemce napsat, za co a za koho platba je.

Děkujeme
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POLICIE ČR VARUJE

Pozor, senioři jsou v ohrožení!

Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme proto do 
úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188, společností Conectart. 
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způ-
sob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim 
pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se pro-
střednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal 
do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční 
výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče na vyjed-
návání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora ne-
dozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet ko-
lotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal 
do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc korun. A 
protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, protože je například 
v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro 
předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího 
lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným 
zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi 
distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení lékařského 
úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, 
který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při 
níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody 
domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže příbuzný 
mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá existenční 
problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy 
bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seni-
orům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se 
Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor 
či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si 
tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na tele-
fonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“

Seniorům proto radíme:
→ Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně 
volat, případně nejbližším příbuzným.
→ Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim 
skutečnosti vyplývající z telefonátu.
→ Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
→ Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy pře-
nechají např. doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek), nebo hodnot-
né zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).



č. 3-4/2022 stránka 7KOCLÍŘOVSKÝ ZPRAVODAJ

Sportovní klub FC Koclířov, z.s.

Začala nám od ledna zimní příprava a to jak u mužů tak i u žáků. Příprava probíhá venku na umělé hrací 
ploše  víceúčelového hřiště v areálu Zdraví. Některé tréninkové jednotky proběhly ve spolupráci s týmem 
Boršova,  se kterým jsme odehráli první přípravné utkání 12.2.2022 v Moravské Třebové. Prohráli jsme 
těsně 5:4.  Máme za cíl mít lepší výsledky než za podzim, kde jsme často prohráli zápasy o jednu branku. 
V mužích začínáme doma  26.3.2022 v 15.00 proti Sebranicím a se staršími žáky 2.4.2022 v 10.00  doma  
proti Opatovu. 
Očekáváme, jak dopadneme s žádostmi o dotace. Podali  jsme dvě  žádosti a to na  kompletní opravu 
sociálních zařízení, sprch, odpadů a vodoinstalace. Druhá žádost je na rekonstrukci hrací plochy. Snad 
budeme úspěšní a zrealizujeme tyto dva záměry.
Tréninky pro starší žáky máme středa a pátek od 17.00-19.00, pro muže v úterý a čtvrtek od 17.00-19.00 
a pro nejmenší školičku  (děti od 5- ti let) středa a pátek od 17.00-18.30.

Rozpis domácích zápasů:
Muži                                                                           Starší žáci
26.3.2022 v 15.00 Sebranice                                      2.4.2022 v 10.00 Opatov     
9.4.2022 v 15.30 Staré Město                                     16.4.2022 v 10.00 H.Újezd/Morašice
16.4.2022 v 16.00 Třebařov                                       30.4.2022 v 10.00 Hradec nad Svitavou                                                                                                                   
7.5.2022 v 16.30  Čistá                                              14.5.2022 v 10.00 Borová                                                                                                 
4.6.2022 v 17.00 M. Trnávka                                     28.5.2022 ve 14.00 Bystré                                                                                        
                                                                                    8.6.2022 v 17.00 Březová nad Svitavou
                                                                                    11.6.2022 v 10.00 Janov
Sportu Zdar, fotbalisti
    

Jak každý, kdokoliv či někdo mohl, ale nikdo neudělal nic

Z počátku letošního roku jsem v literatuře narazil na kratičký příběh od neznámého autora. Příběh se mi 
líbí natolik, že se o něj s Vámi podělím. Ve stručnosti a v úžasné obraznosti zachycuje dobře známý jev z 
rodin, domácností, ale i z prostoru vesnic a měst. Pohodlně se posaďte a zkuste přemýšlet.

Byli jednou čtyři kamarádi. Jmenovali se KDOKOLIV, NĚKDO, KAŽDÝ a NIKDO. Jednoho dne 
bylo potřeba udělat důležitou práci a KAŽDÝ si byl jist, že to NĚKDO udělá. Mohl to udělat KDO-
KOLIV, ale KAŽDÝ se na ni vykašlal. KAŽDÝ si totiž myslel, že to NĚKDO udělá, ale NIKOHO 
nenapadlo, že KDOKOLIV si může říct přesně totéž. Nakonec KAŽDÝ NĚKOHO obviňoval, proto-
že NIKDO neudělal to, co by mohl udělat KDOKOLIV.
V jiné vesnici bydleli jiní čtyři kamarádi a měli přesně stejná jména. Jmenovali se KDOKOLIV, NĚ-
KDO, KAŽDÝ a NIKDO. Jednoho dne bylo třeba udělat důležitou práci. NIKDO nespoléhal na to, 
že to NĚKDO udělá. Mohl to udělat KDOKOLIV, a tak se KAŽDÝ pustil do práce. NIKDO se nedi-
vil, že KAŽDÝ pracuje, protože to byla práce pro KOHOKOLIV. KAŽDÝ si byl jist, že může počítat 
s KÝMKOLIV a že se NIKDO nebude ulejvat. A opravdu, zanedlouho NĚKDO zjistil, že práce je už 
hotova. KOHOKOLIV jste se pak zeptali, KAŽDÝ byl spokojený.

Připomíná Vám tento příběh něco? Asi nějaký svůj příměr najít dokážete. Nechci však nic idealizovat. Z 
pohledu komise životního prostředí přesto tento příběh rád použiji pro situaci z povalujícími se odpadky 
a jiným nepořádkem ve vesnici. Zkusme více zapojovat druhou část příběhu a když už se nějaký KAŽDÝ 
najde a veřejnému prostoru se sám od sebe věnuje, buďme jako NIKDO a nedivme se, mohl to udělat 
KDOKOLIV. Možná se NĚKDO příště přidá. 
René Kulhan



KOCLÍŘOVSKÝ ZPRAVODAJ stránka 8č. 3-4/2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Vážení rodiče, vážení občané,
 máme za sebou první pololetí školního roku 2021/2022, proto bych rád toto období zhodnotil. 
Všichni jsme čekali, jaká další mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nám budou nařízena a jak 
budeme dále bojovat s onemocněním COVID-19, nyní hlavně s omikronem. Testování žáků i zaměstnan-
ců dál pokračovalo, měnila se jenom jeho četnost, a to jednou nebo dvakrát týdně. Výsledky byly naštěstí 
negativní, a tak výuka probíhala prezenční formou až do vánočních prázdnin. Po vánočních prázdninách 
se u čtyř dětí potvrdil virus a KHS Svitavy nám žáky a dvě pedagogické pracovnice poslala do karantény. 
Výuka pokračovala v různých formách.
 Z důvodu mimořádných opatření bylo zrušeno 24. 11. 2021 vánoční představení v Potštejně na 
zámku. Dále se zrušil také plavecký výcvik pro ZŠ a MŠ.
 V měsíci listopadu 2021 se uskutečnily volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků, 
zákonných zástupců žáků a zřizovatele školy. Za zástupce učitelů byla zvolena Bc. Věra Maloňová, za 
rodiče paní Taťána Mikulková a za zřizovatele pan Jiří Tesař.
 Ve dnech 3. – 4. 11. 2021 proběhla ve škole inspekce ČŠI, která hodnotila práci zaměstnanců 
všech součástí kladně.
 Předvánoční čas jsme si zpříjemnili návštěvou ČM Fatimy. Děti shlédly Betlémský příběh v 
podání paní učitelky Gabriely Veselé, do kterého se s nadšením zapojily. Ve škole si děti upekly perníčky 
a s vysokým nasazením je ozdobily. Nechybělo ani pečení vánočky. Pro místní důchodce jsme vyrobili 
vánoční přání a společně s dětmi jsme je roznesli po vsi.
 V dalším období nás čeká: v únoru vystoupení dětí na uvítání občánků, plavecký výcvik 21. 3. – 
30. 5. 2022; zápis do 1. ročníku 20. 4. 2022 a zápis do MŠ 25. 5. 2022.
Rádi bychom pozvali širokou veřejnost a všechny zájemce o dění v naší škole na Den otevřených dveří, 
který se uskuteční 16. 3. 2022. Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
            Na závěr bych chtěl poděkovat všem kolegům a hlavně rodičům za Vaši dosavadní práci, za to, že 
jsme společně zvládli úkoly při vzdělávání dětí v této nelehké době.

S přáním pevného zdraví

Ing. Milan Ancin

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna nabízí pro všechny občany obědy. Cena jednoho oběda od 1. 3. činí 74,- Kč. Rozvoz pro 
seniory je zdarma. Obědy nemusíte odebírat každý den. Záleží jen a jen na vás. Výhodou školního stravo-
vání je vyvážená strava. Do jídelníčků zařezujeme hodně zeleniny, ovoce, ryb, luštěnin a mléčných výrob-
ků. Naše obědy jsou velice chutné a připravované z kvalitních surovin. Vždy čerstvé a vařené s láskou. 
Přijďte ochutnat.

kolektiv školní kuchyně
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VE ŠKOLCE JE STÁLE VESELO

V novém roce jsme měli ve školce vzácnou návštěvu. Společně se třemi králi jsme zpívali koledu na škol-
ní zahradě. Dětem se líbil doprovod na hudební nástroje. Využíváme všech příležitostí k radosti a jednou 
z nich jsou oslavy narozenin našich malých kamarádů. Nezapomínáme na kouzlo pohádek. Denně čteme 
a vyprávíme pohádky, aby si je děti zapamatovaly. Pohádky jsou pro děti hodně důležité. Vymezují dva 
základní jevy, které potřebujeme odlišit – dobro a zlo. Dětem pohádky slouží nejenom k rozvíjení jejich 
fantazie a slovní zásoby. Jsou jedna ze základních ložisek, která utvářejí psychiku dítěte do šesti let. 
Když to bylo možné, užívali jsme sněhu k zimním radovánkám a pokusům – experimentům. Ve školce 
preferujeme prožitkové učení, které jsme nejvíce využili v tématu „povolání“. Navštívili jsme koclířovský 
obchod a poštu. Také místní cukrárna připravila pro děti pestrý program. Děti měly možnost ochutnat růz-
né dobroty a zhlédly profesionální zdobení perníčků. Vychutnaly si lahodný čaj v příjemné atmosféře při 
svíčkách. Třešničkou na dortu byly svítící náramky, které děti dostaly a měly z nich velkou radost. Tímto 
chceme poděkovat nejen milým cukrářkám, ale také Haničce Frančákové a Lidušce Přidalové za jejich 
čas nám věnovaný. Ve školce jsme si hráli na pekaře. Děti vyměnily modelínu za kynuté těsto a upekly 
domů housky. Také si hrály na zedníky a stavěly domečky z kartonových cihel. V roli kuchaře si děti 
udělaly mrkvový salát s citrónovou zálivkou. Nechyběla ani hra na kominíky, kadeřnice, kuchaře, řidiče a 
malíře. 
Čas nám utíká a předškoláci se intenzivně připravují na zápis do základní školy. 
V únoru jsme měli ve školce srdíčkový den. „Všichni se tu máme rádi a jsme velcí kamarádi.“ Láskypl-
ná výzdoba rozsvítila prostory školky. V tomto měsíci jsme měli i masopustní karneval v maskách. Děti si 
zatancovaly, pochutnaly si na dobrém občerstvení a užily si dopoledne plné zábavy. 
Závěrem chceme poděkovat všem dobrým lidem u nás ve vesnici, kteří myslí na děti ve školce. Také nás 
těší výborná spolupráce s rodiči, kteří se zapojují do různých společných projektů (obohacují výchovu a 
vzdělávání dětí o jejich zkušenosti např. ze svého zaměstnání, hobby apod.). 

                   učitelky MŠ

Den otevřených dvěří v MŠ
V úterý 12.4.2022 bude v naší mateřské škole pro rodiče s dětmi  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  
Můžete si prohlédnout prostory školky a získáte všechny potřebné informace k nástupu dětí.  
Více naleznete na webových stránkách školy: www.zskoclirov.estranky.cz v sekci „mateřská škola“. 

Na všechny se těšíme. 
                                          tým MŠ
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Zpráva o činnosti SDH Koclířov za rok 2020 a 2021

Vážené sestry a bratři, vážení hosté.
Minulý rok jsme se zde bohužel neviděli. Proto Vás budu informovat o posledních 2 letech. 
Nemějte ale strach, kvůli covidu toho zase tak moc nebylo, a tak vás nebudu trápit příliš dlouho. Pojďme 
si tedy vše společně připomenout. 
8. února 2020 se konal již tradiční hasičský ples, kde nám k tanci a poslechu hrála kapela Rotoped. Jako 
každý rok můžeme tento ples prohlásit za velmi povedený. Jen škoda, že o rok později jsme byli všichni 
nuceni sedět doma. 
A byl tu březen, za kulturou nevlezem. Covid se hlásil v plné polní, a tak jsme naběhli na home office. 
V dubnu jsme byli povoláni k požáru nízké budovy v Koclířově. Naštěstí se nikomu nic nestalo. 
Květen nám přinesl prodloužení nouzového stavu, tak Vám alespoň povím něco naučného. 4. května je 
Mezinárodní den hasičů. 6. května nám dokonce byla zrušena pravidelná zkouška sirén, která byla zruše-
na například při povodních v roce 2009 a 2013 nebo při návštěvě amerického a ruského prezidenta v roce 
2010. Kdyby někdo nevěděl, jaký to má smysl, cílem je nevyvolávat paniku. Tímto bych výuku zakončil. 
Zase není potřeba vědět vše. 
9. června jsme byli provětrat naši techniku u rybníka, kde si mladé pušky mohly techniku pořádně vy-
zkoušet. 
V červenci jsme přivezli do naší hasičárny kus historie, a to v podobě přenosné motorové stříkačky z roku 
1958, na kterou se můžete všichni podívat. 
Začátkem srpna, přesněji 2., jsme trávili den čištěním propustků u Rumlerových. O 6 dní později přišel 
zase důvod k radosti. Ve spolupráci s obcí se uskutečnila pouťová zábava. Opět řádil starý známý Roto-
ped, a také proto doufáme, že všichni přítomní si zábavu parádně užili. 
Druhý prázdninový měsíc byl na novinky bohatý. Za pomocí dotace z MAS jsme pořídili agregát na 
výrobu pěny, který také slouží k odvětrávání zakouřených prostor nebo vysoušení zaplavených objektů. 
Poslední srpnovou sobotu, tj. 29. srpna se konal Nohejbalový turnaj trojic a odpoledne s hasiči. Nohej-
balového turnaje se zúčastnilo 8 týmů. S technikou přijeli kolegové z Dlouhé Loučky a Starého Města. 
Vystoupili nám také pejsci se svými páníčky v dogdancingu atd. 
Co tu máme dál? Zářijový koclířovský kotlík byl zrušen. Cyklovýlet se samozřejmě nenechal zahanbit, a 
tak jako správný parťák nenechal svého přítele kotlíka ve štychu. Vypařil se s ním. 
Říjen a listopad nám nic nového, kromě dalších opatření, nepřinesl. A tak se čekalo na Vánoce. 
Poslední měsíc roku 2020 opět nebyl výjimkou. Žádnou aktivitu nám nepřinesl, proto jsme mohli pěkně v 
klidu a teplíčku domova tloustnout. 
Pojďme tedy na rok 2021. Většinou první důležitou skutečností bývá výroční valná hromada. Ta se tedy 
nekonala. 
Náš milovaný hasičský ples musel být také zrušen. To bychom měli leden. Home office pokračuje. 
V únoru ale bylo vše jinak. Blýskalo se na lepší časy… dělám si legraci. Pan covid pořád útočil. 
Následující měsíce se nesly ve stejném duchu. Březen, do hasičárny nevlezem. Duben, ještě tam rozhodně 
nepudem. A proto si zase dovolím malou naučnou poznámku. 4. května slaví svátek sv. Florian, což je 
patron hasičů, tak abyste to všichni věděli. Ano, měl ze mě být pan profesor... já vím, děkuji. 
V červnu se uskutečnil dětský den, kde jsme si pro děti připravili nějakou tu soutěž. Tento měsíc se na 
Moravě také prohnalo tornádo. Spousty lidí přišly o střechu nad hlavou a hasiči Koclířov přispěli na ob-
novu zničených domů. 
Srpen zasáhly silné deště, a tak jsme u pošty museli zasahovat a zajistit objekt pomocí pytlů s pískem. Je 
to až k nevíře, ale 7. se konala pouťová zábava, za což jsme všichni moc rádi. Následující den jsme také 
zajišťovali občerstvení u tradiční pouti. Sobota 28. patřila nohejbalu a také dnu s hasiči. Trochu jsme se 
prali s počasím, ale vydrželi jsme. Nejsme přeci z cukru a voda je kamarádka. 
Září se neslo ve znamení lehkého odpočinku. 
2. října tu byl koclířovský kotlík, kde jsme se také účastnili jak organizačně, tak v soutěži. A naši mistři 
vařečky vykouzlili nejeden úsměv na tváři svým excelentním výkonem a gulášem, jaký svět neviděl. 
Borci ale chtěli být gentlemani a spokojili se s 2. místem, za což jim patří obdiv a uznání. O týden později 
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za nepříznivých povětrnostních podmínek a ukrutného mrazu se vydalo naše bratrstvo neohrožených za 
podpory spoluobčanů na strastiplný cyklovýlet. Uháněli jsme cestou necestou a poznávali krásy okolí. 
Odměnou nám bylo příjemné zakončení zde ve zbrojnici. 
20. listopadu proběhla v Hradci nad Svitavou dálková doprava vody. Cvičení dopadlo na výbornou. Bě-
hem podzimu jsme byli opět povolání k požáru budovy v naší obci. Naštěstí žádná újma na zdraví nebyla. 
Najednou zase prosinec. Vánoce a konec roku. 
Jak všichni víte, hromada kulturních akcí se nemohla uskutečnit. Všichni jsme byli zvyklí například na 
Mutěnice či předvánoční bowling. V rámci možností jsme se snažili scházet a nějakým omezeným způso-
bem fungovat. Nedá se nic dělat. Doba je zlá. 
Ještě nesmím zapomenout, že máme novou motorovou pilu a terakotu. Pravděpodobně jsem na něco za-
pomněl, tak pokud ano, prosím o odpuštění.  
Děkuji také všem hasičům i nehasičům, Obci Koclířov, Klubů pejskařů a všem, kdo se ve spolupráci 
jakýmkoliv způsobem podíleli na kterékoliv akci. Pevně věřím, že ve spolupráci budeme pokračovat i 
nadále. 
V tomto roce nám všem přeji hlavně zdraví, štěstí, osobních úspěchů, žádné požáry, ale i pevné nervy a ať 
se dá svět zase trochu do pořádku. 
                                                                        Za SDH Martin Štoudek 
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Okénko z farnosti a ČM Fatimy

BŘEZNOVÉ SLAVNOSTI DÍKŮVZDÁNÍ ZA DAR ŽIVOTA, POVOLÁNÍ A POSLÁNÍ V KNĚŽSTVÍ 
OTCE PAVLA
Víkend 1. soboty 4.–6. 3. 2022 s otcem kardinálem a pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a vzác-
nými hosty a víkend 11.–13. 3. 2022 s našimi farníky a členy Fatimského apoštolátu v ČR, společně s 
naším otcem biskupem, Mons. Janem Vokálem.
Byla zahájena doba postní.
Každou středu, počínaje Popeleční středou 2. 3. probíhají v kostele Fatimy biblické hodiny v 17 hod. a 
každý pátek rovněž v 17 hod. Křížové cesty.
Postní neděle po celý březen – vždy bohoslužby v 9 a 11 hod.
Na sobotu 19. 3. připadá poutní slavnost sv. Josefa. Poutní slavnost naší farnosti bude v kostele sv. Josefa 
na Hřebči v 16.30 hod. Poutní modlitební cesta z Koclířova bude předcházet. Seminář „Hle, všechno tvo-
řím nové“ povede laický misionář Václav Čáp 8.–10. 4. V sobotu 9. 4. od 20 hod. Večer chval a modlitby 
za uzdravení v ČM Fatimě – Václav Čáp, hudební doprovod Schola Panny Marie z Koclířova.
Květnou nedělí 10. 4. 2022 začíná Svatý týden. Mše sv. se svěcením ratolestí v 9 h., průvod, Pašije. 
Mše sv. také v 11 h. Po celý Svatý týden probíhá program (blíže na webu či ve vývěskách). Velikonoční 
Triduum – Zelený čtvrtek 14. 4. – mše sv. v 18hod., Velký pátek 15. 4. – v 11 hod. Křížová cesta areá-
lem ČM Fatimy, 15 hod. Velkopáteční obřady, Bílá sobota 16. 4. – 18 hod. – obřady Vzkříšení. Boží Hod 
velikonoční – neděle 17. 4. – mše sv. v 9 (žehnání velikonočních pokrmů) a v 11 hod.  
Příležitost ke svátosti smíření – vždy na 1. sobotu (5. 3. a 2. 4.: 9–11.30 a 14–17 hod.)
Každý pátek – od 15 do 18 hod. (den Milosrdenství), návštěvy kněze u nemocných (lze domluvit osobně i 
telefonicky 731 598 752). 
Duchovní poradenství, rozhovory, přímluvné modlitby – laický misionář Václav Čáp
Celodenní adorace – každou středu od 8 do 18 hod.
Každou 3. sobotu v měsíci – kostel sv. Josefa na Hřebči v 16.30 hod. mše sv. 
Modlitba u svaté Filomény ve farním kostele – každé úterý od 13.30 hod.
Rozpis bohoslužeb v týdnu ve vývěskách nebo na webu farnosti a ČM Fatimy.
Noc kostelů – v pátek 10. 6. 2022. Program bude připraven na samostatném plakátku. 
Vše je pro vás – každého křesťana i hledajícího cestu k Bohu – připravené. Přeji všem požehnanou dobu 
svatopostní a radostné Velikonoce. Těšíme se na vás.
Pavel Dokládal, farář a děkan a společenství ČM Fatimy

Poděkování za letošní Tříkrálovou sbírku
I přes počáteční překážky způsobené pokračující pandemií a covidovou situací a mnohé lednové karan-
tény a izolace bych ráda chtěla poděkovat za obrovský zázrak, který se nakonec v Koclířově i na Hřebči 
uskutečnil. Podařilo se obsadit 12 zapečetěných pokladniček, z toho 1 byla pevná v prodejně Enapo a 11 
skupinek koledníků se vydalo přinést požehnání do bytů i příbytků v naší obci a také podpořit tradiční 
sbírku, která byla předána Svitavské charitě na pomoc potřebným, k přímé sociální pomoci lidem našeho 
regionu. Odměnou pro koledníky jsou vždy usměvavé tváře na prahu otevřených dveří, přívětivé přijetí. 
Vždyť v loňském roce nebylo možné uskutečnit ji formou osobní koledy. A tak se stávalo, že nás lidé 
přivítali ještě radostněji. Výsledkem štědrosti je rekordní částka, kterou jsme ve Svitavách předali, a to 
35.108,- Kč. Děkuji všem za podporu této krásné tradice. Pro menší počet dětí – koledníků – jsme letos 
vděčni za dospělé, kteří se také zapojili. Svitavská charita připravuje i letos tradiční odměnu pro tříkrálo-
vé skupinky. O termínu i obsahu budeme informovat. 
Hanka Frančáková, koordinátorka TKS 2022 v Koclířově a na Hřebči
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BLAHOPŘÁNÍ MONS. PAVLU DOKLÁDALOVI K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Dne 3. 3. 2022 se dožívá náš pan farář 70 let. Za všechny farníky vyprošujeme stálé zdraví, Boží požeh-
nání a děkujeme za jeho službu v naší farnosti již od roku 1995. Děkujeme za pozvání i možnost společně 
poděkovat za dar jeho života i povolání při mši svaté v neděli 13. 3. v 9 hod.
Děkují a vše dobré do dalších let přejí 
farníci, schola Panny Marie Koclířov, ministranti, děti z náboženství a všichni, které otec Pavel nejen 
každou neděli, ale každý den doprovází a povzbuzuje na cestě života, víry, naděje.  
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Třikrálová sbírka letos vynesla v Koclířově 35 108 Kč

Vánoční návštěva dětí v Českomoravské Fatimě
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