
KOCLÍŘOVSKÝ 
ZPRAVODAJ ROČNÍK 22

ČÍSLO 7, 8
ČERVENEC, SRPEN / 2022

Okrsková soutěž v požárním sportu
Dne 21. května 2022 se konala Okrsková soutěž v požárním sportu ve Vendolí. Naši kluci vybojovali 
krásné 4. místo. Soutěže se také zúčastnili naši veteráni. Gratulujeme.

 Za SDH Koclířov Šárka Bajerová

 SDH Koclířov  
 Vás srdečně zve na akci:

• Pouťová zábava 
 sobota 6. sprna 2022 od 20 hodin, hřiště u kostela 
 k poslechu a tanci hraje skupina The Kredenc revival CCR

Sběr nebezpečného odpadu
Dne 20.8.2022  se bude konat sběr nebezpečného odpadu v areálu Lamačky. Bližší informace budou 
zveřejněny před sběrem nebezpečného odpadu.
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SLOVA OD STAROSTY
Milí spoluobčané,
Začnu prodejnou potravin, kde se nám podařilo sehnat nájemce pana Le, který provozuje i potraviny v 
Hradci nad Svitavou. Bylo kolem toho hodně práce, ale máme v obci obchod a to je důležité. 
Teď zase ke škole. Obec udrží školu za každou cenu. Bohužel chodí po vesnici drby a lži, kterým musíme 
čelit. Je potřeba vzít i v potaz, že každý máme svoji roli odpovědnosti, a tím mám na mysli moji, rady 
obce, ale i všech, co jsou se školou spojeni a pracují v ní. 30. 6. 2022 bude vybrána nová ředitelka a oslo-
víme všechny rodiče, aby dali šanci novému vedení a jejich děti zůstaly. V této věci intenzivně jednáme 
s ministerstvem školství a školní inspekcí, kde máme velkou podporu. Chceme rodičům pomoci i v této 
drahé době a poskytnout příspěvek pro jejich děti ve škole. Odhaduji, že bychom jej mohli poskytnout ve 
výši 2 tisíce Kč na žáka z rozpočtu obce. Daří se nám ve školní jídelně s doplňkovou činností a určitě bu-
deme vařit dál pro cizí strávníky, děkuji našim kuchařkám, že se toho velmi dobře chopily, a budou snad 
doceněny i finančně.
Připravujeme kolaudaci stavby čp.140, kde čekáme na termín, a byty budeme předávat k bydlení. Rád 
bych, aby to bylo od 1. 8. Od 1. 7. budeme dělat na přeložce střechy na čp. 125 - budova ZŠ. 
Získali jsme dotaci od MMR ČR ve výši 3,642 mil. Kč na rekonstrukci místních komunikací etapa V., což 
je velký úspěch, a dokončíme zaďák. Práce provede na základě výsledků výběrového řízení společnost 
Skanska a.s.
Naše obec se zúčastnila soutěže o Vesnici roku a děkuji všem, co pomohli, a poděkování paní Marušce 
Veselé za její pomoc s výsadbou u horního rybníka a prezentaci u Vesnice roku k jejich dřevořezbě před 
domem. Všem se moc líbila. 
Děkuji všem spolkům za jejich činnost při dětském dni. Bylo to moc hezké.
Přeji hodně hezkých dní

Sportovní klub FC Koclířov, z.s.
Končí nám letošní ročník a začíná malinká letní pauza, po které se budeme připravovat na nový ročník. 
Do nového ročníku jdeme s týmy mužů, starších žáků a zvažujeme mladší žáky, abychom zapojili i ty 
mladší hráče do  soutěže. Dětí je na jeden tým dost a je škoda, aby pravidelně nehrály. Co k letošnímu 
ročníku? U mužů je určité zlepšení a jsem rád, že hrají a mají zájem. Starší žáci jsou na tom podobně a 
škoda u obou kategorií, že se nám nepovedlo uhrát více bodů do tabulky. Šance byly. Pro žáky děláme 
letní soustředění, a to od 25. 7. do 31. 7. v areálu fotbalového hřiště. Muži se zúčastní tradičního turnaje 
v Boršově, který se koná 23. 7. 2022 od 12.30 hodin. 25. 6. máme VH našeho spolku od 15.00 v areálu 
fotbalového spolku čp. 256. Dotaci od NSA na rekonstrukci hrací plochy jsme nezískali. 
Přejeme Vám všem krásné léto a moc děkujeme všem za podporu.
Předseda SK FC Koclířov  Jiří Tesař st.

Milí moji čtenáři, 
zdraví Vaše knihovnička.

Děkuji, že navštěvujete naši knihovnu, která má spoustu knih, jak našich, tak zapůjčených z výměnného 
fondu ze svitavské knihovny. Jsem ráda, že spolupracujeme s naší ZŠ i s MŠ . Děti mě navštěvují pravi-
delně po domluvě. Tak všem dětem chci poděkovat a popřát krásné prázdniny a doufám, že i o prázdni-
nách nezanevřou na čtení krásných knih.
A nesmím zapomenout i na starší a pokročilé.
Budu se moc těšit na další spolupráci. Děkuji všem. 

Vaše knihovnice

Cirkus navštívil Koclířov
Po pěti letech jsme měli možnost podívat se na vystoupení Cirkusu Pacific, který opět zavítal do naší 
obce. V nabitém programu vystoupení jsme měli možnost shlédnout artisty, klauna, vrhače nožů, 
žongléry, akrobacii, ale také největšího hada v České republice, vážícího 130kg. Čekala nás dvouhodino-
vá podívaná plná odvážného artistického umění. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození za měsíce březen, duben:

Kresl Vlastimil

V měsící Červenci a Srpnu se dožívají svého životního jubilea tito naši spoluobčané:

V měsíci květnu a červnu oslavili 
kulaté narozeniny tito naši 
spoluobčané: 

paní Strnadová Jana, paní Vodehnalová 
Martina a Fischerová Emília.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní 
pohody.

Červenec:    Srpen:
Mrštný Ladislav    Frančáková Hana
Oubrechtová Anna   Pavlišová Olga
Smejkalová Ludmila   Langr Petr
Rumlerová Božena   Böhmová Jana
Kořistek Jiří    Angelov Jiří
Otrubová Alena   Čáslavka Libor
Horáčková Františka   Veselý František
Synek Karel    Konečná Irena
Kysílková Světlana   Veselá Eva
Fiala Zdeněk    Prokop Vladimír
Lněničková Olga   Hrnčíř Josef
Sklenaříková Jarmila   Mandátová Anna
Drápelová Jana   Stejskal Jiří
Veselý Josef    Uhlířová Anna
Bartošová Hana   Drštková Marie
     Čermák Jindřich
     Oubrecht František
     Prchal Ladislav
     Ditě Zdeněk

Vážení příznivci jezdeckého sportu,

letošní rok jsme odstartovali řadou úspěchů. Radka Synková s A Cruyffem absolvovala dvě soutěže ve 
všestrannosti na nejvyšší úrovni ‒ Zlatá podkova CNC**, a to s výbornými výsledky. Z Přeštěnic si 
odvezli stříbrnou medaili za 2. místo a v Těšánkách, kde měla dvojice svoji závodní premiéru, nenašli 
přemožitele, soutěž ovládli a odvezli si zlatou medaili za první místo! 
Lucie Maturová, která za jezdecký klub startuje prvním rokem, si z Těšánek odvezla s koněm Daniel Zor-
ro pentličku za 8. místo v soutěži st. Z a s Nimem se v soutěži ZK umístila na 12. příčce. O něco později 
startovala v Přeštěnicích na stupni Z, kde s Danielem vybojovala místo 14. a s Nimem místo 12. V Janov-
ském derby, které se konalo 21. 5. 2022, obsadila Lucie se Danielem 5. místo. 
I naše mladé svěřenkyně si již odbyly svoji závodní premiéru. Simonka Paclíková se s Cruyffem účastni-
la dětských her v Suché u Litomyšle a svou parádní jízdou zaujala všechny diváky. V jízdě zručnosti se 
skoky vybojovala krásné 4. místo!
Naším členům děkujeme za výbornou reprezentaci jezdeckého klubu a Obci Koclířov děkujeme za podpo-
ru v letošním roce!

Tým JK Milan Beneš Koclířov, z.s.
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Zastupitelstvo obce Koclířov
1. jednání ze dne 24.2.2022
Přítomno 13 členů zastupitelstva obce Koclířov
Zastupitelstvo schválilo:
- program 1. jednání ZO, 
- zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5 ze dne 9.12.2021,
- Strategickorozvojový dokument obce Program obnovy vesnice Obec Koclířov na léta 2021-2031 dle 
předloženého návrhu.,
- prodej pozemkových parcel p.č.  5349/3 o výměře 1 401 m2 a p.č.  5349/1 o výměře 223 m2, oba v ka-
tastrálním území Koclířov,  do společného jmění manželů, a to za celkovou kupní cenu ve výši 730 800,- 
Kč + DPH, a kupní smlouvu dle předloženého návrhu a 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. 1598/3 o výměře 298 m2  nově vzniklého dle GP č. 
752-767/2021 v k.ú. Koclířov za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj.   45,- Kč/m2. Celková cena činí 
13.410,- Kč.
-  prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 5458 o výměře 2524 m2 v k.ú. Koclířov  za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č.4907-9/2022  ze dne 2.2.2022, tj. 100,-Kč/m2. Celková cena činí 
252.400,- Kč.
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 2615/72 o výměře 44 m2  a pozemku p.č. 2615/73 o 
výměře 50 m2  nově vzniklých dle GP č. 738-374/2021 v k.ú. Koclířov za cenu stanovenou dle VOS č. 
3/2014, tj.  55,- Kč/m2. Celková cena činí 5.170,-  Kč. K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na 
pořízení GP.
- nákup a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 2820/2 o výměře 8 m2   nově vzniklého dle GP č. 
738-374/2021 v k.ú. Koclířov,  za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj.  55,- Kč/m2. Celková cena činí 
440,-  Kč.
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 2615/80 o výměře 51 m2  a pozemku p.č. 2615/81 o 
výměře 99 m2  nově vzniklých dle GP č. 751-731/2021 v k.ú. Koclířov za cenu stanovenou dle VOS č. 
3/2014, tj.  55,- Kč/m2. Cena činí 8.250,- Kč + 21% DPH. Celková cena včetně DPH činí 9.983,-  Kč.
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 2615/74 o výměře 14 m2  nově vzniklého dle GP č. 
738-374/2021 v k.ú. Koclířov, za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj.  55,- Kč/m2, cena za pozemek 
činí 770,- Kč  a pozemku p.č. 2615/79 o výměře 259 m2  nově vzniklého dle GP č. 751-731/2021 v k.ú. 
Koclířov,  za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj.  65,- Kč/m2  + 21% DPH, cena za pozemek činí 
16.835,- Kč + 21 % DPH. K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP.
- nákup a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 1764/1 o výměře 81 m2   nově vzniklého dle GP č. 
738-374/2021 v k.ú. Koclířov  za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj.  65,- Kč/m2. Celková cena činí 
5.265,- Kč.
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 1759/2 o výměře 193 m2  a pozemku p.č. 1758/2 o 
výměře 177 m2  nově vzniklých dle GP č. 738-374/2021 v k.ú. Koclířov za cenu stanovenou dle VOS č. 
3/2014, tj.  65,- Kč/m2. Cena činí 24.050,- Kč + 21% DPH. Celková cena činí 29.101,-  Kč.  K ceně bude 
připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP.
- rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce od  42/2021 do 45/2021 a  od 1/2022 do 5/2022 včetně.
- odstoupení od kupní smlouvy  (usnesení ZO č. 6/5-2021 III. ze dne 9.12.2021 k pozemkům p.č. 5349/3 
a 5349/1 k.ú. Koclířov).
- zprávu o činnosti finančního výboru
- zprávu o činnosti kontrolního výboru
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Léto v Koclířově se sv. Filoménou, rodáky, s našim otcem bisku-
pem i jubilantkou Hankou.

Tak se těšíme, že můžeme všechno připravit tak, jako každým rokem 
bez pandemie. Nejprve týden dětí, pak rodiny s P. Jilsonem 
z Ugandy a v neděli 31. 7. v 11 hod máme naše děti u l. sv. přijímání, 
s vámi farníky pak při mši sv. v 9 hod. poděkujeme za 50 let života 
naší Hanky. Jste všichni zváni i ke společnému přípitku v naší dvorní 
kavárně a cukrárně. A další týden už je spojen s naši farní pouti ke 
sv Filoméně. Bude s námi i náš otec biskup Jan a přijedou i rodáci 
z naší partnerské obce Roitzsch a okolí. Na závěr léta budeme, jak 
věříme, spojeni s našimi přáteli z Malty a také se těšíme na setkání 
s P. Marianem Kuffou. Podrobné informace a programy najdete na 
www.cm-fatima.cz A jak s pomocí Boží pokračujeme i v těžké době? 
To vidíte na stavbě Capelinhy s naší firmou pana Hikeleho a také 
na našem farním kostele. Do pouti bude mít Filoménka nejen nové 
hodiny, ale i nový kabát. Jen prosíme o vaši pomoc. Je toho na nás 
opravdu dost. Za každého, kdo se nabídne, budeme vděčni. 
Požehnané léto všem.  

Rád všem žehná
Mons. Pavel Dokládal

Pozvánka na výlet se zahrádkáři
Zveme Vás na tradiční  poznávací zájezd. Letos  se pojedeme 17. září podívat do muzea rekordů v Pelhři-
mově, poté bude rozchod, aby se každý mohl po pelhřimovském náměstí v klidu podívat (je tam spousta 
zajímavostí). Odtud pojedeme na  prohlídku zámku  Kamenice nad Lipou.
Na  výlet zveme všechny členy spolku, jejich rodinu, známé a kamarády, ale i nečleny, prostě všechny, 
kteří se rádi s námi chtějí podívat do pěkného prostředí a pobavit se.
za výbor ZO ČZS Koclířov, Eva Veselá

Zastupitelstvo obce Koclířov
2. jednání ze dne 5.5.2022
Přítomno 12 členů zastupitelstva obce Koclířov
Zastupitelstvo schválilo:
- program 2. jednání ZO, 
- aby funkci správce rozpočtu obce Koclířov vykonávala p. Bc. M. P., účetní obce.
- v souladu s § 84 písm. m) a § 104 odst. (1) zákona o obcích funkci místostarosty jako neuvolněnou.  
- celkovou výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce dle § 84 písm. n) zákona o 
obcích od 5.5.2022 po zbytek volebního období 2018-2022  pro  funkci místostarosty.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- rezignaci zastupitele p. R. K. ze dne 27.4.2022 na funkce místostarosty obce, člena rady a správce roz-
počtu. Ukončení funkcí je ke dni podání rezignace.

Zastupitelstvo volí:
- přímou volbou v souladu s § 84 odst. (2) písm.m) zákona o obcích místostarostu obce pana M. P.
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO  ROKU

Vážení rodiče, vážení občané,
do konce školního roku nám zbývá několik dní, z toho důvodu bych se pokusil zhodnotit, jak se mi dařilo 
ve funkci ředitele školy v Koclířově v období od srpna 2018 do června 2022.
Začátky ve funkci byly velmi složité, byl jsem nucen zabezpečit kvalitní pedagogické pracovníky, vycho-
vatelku, asistenta pedagoga, ekonomku, obnovit důvěru rodičů i dětí, které měly nastoupit do školy. Až na 
malé výjimky se to podařilo. Práce bylo hodně, rád jsem se s problémy a nedostatky popasoval. Doplňo-
valy se učební pomůcky, vybavila se učebna 2 interaktivní tabulí, novými počítači, spravili jsme vstupní 
chodbu i schody, zvládli jsme opravu střechy budovy školy, kde zatékalo na půdu. Dále jsme opravili a 
vymalovali svépomocí kabinet, vybavili školku novým nábytkem, nově vybavili také WC v MŠ atd. Bez 
nároku na jedinou korunu jsem po celou dobu sekal trávu, dělal práci školníka a na pozemku u školy a 
školky naše pracovnice zvelebovaly prostředí.
Samozřejmě bez pomoci všech kolegů jak ve škole, tak ve školce, by se nám to nepovedlo. Chci všem 
moc poděkovat, odměnou mi bylo vidět spokojenost a úsměv na tváři dětí a vytvoření dobré atmosféry. 
Po uvolnění opatření kvůli covidu jsme mohli realizovat pro dětí různé akce jako například sportovní dny, 
účast dětí a žáků na kulturních a společenských akcích, spolupráci s Fatimou, ZOO Olomouc, projektové 
dny v Dolní Moravě, Boršově, hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně.
Chtěl bych popřát našim dětem i jejich rodičům krásné prázdniny, pracovníkům hezkou dovolenou, pevné 
zdraví a novému vedení školy jen to nejlepší. Hodně štěstí všem.

                                                                 Ing. Milan Ancin, ředitel školy, článek byl redakčně upraven
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Poděkování 
Děkujeme za příjemné zpestření sobotního večera v restauraci kulturního domu, které proběhlo 25. června 
s country skupinou „Zkušební provoz“. Tato skupinka příjemných chlapíků (místní Jiří Poláček a Václav 
Brhel s kamarády) nám zahrála k poslechu trampské písně. Těšíme se na další příjemný večer.
Děkuji Ludmila Prchalová


