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"Cvičení	s	Luckou"	Pilates	a	jóga.
Od září bude ve škole v tělocvičně probíhat každé úterý od 19.30 do 21 hodin cvičení 
s Luckou. Zájemci ať se hlásí do 15.9., kdy proběhne první informační schůzka, kde se 
dozvíte více.

Hlaste se na:   skolakoclirov@seznam.cz
   tel. 774 288 060

Cena:             cca 90 Kč za lekci

Volby	do	zastupitelstev	obcí
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se konají volby do Zastupitelstva obce Koclířov. V obci Koclířov 
bude volební místnost okrsku č. 1, v jídelně Mateřské školy. V případě, že se nemůžete dostavit do 
volební místnosti (např. ze zdravotních důvodů) a budete chtít volit, volejte na tel. č. 776 322 428, 
členové volební komise přijdou s volební urnou za Vámi.
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	 	 	 Jubilanti	

Září:	 	 	 	 	 Říjen:
Musilová Jindřiška   Dirbáková Marie
Drápela Jaroslav   Krejčí Bohumír
Šabová Lenka    Báčová Zdeňka
Zábranová Anežka   Leksová Jitka
Morawetz Petr    Küllerová Květoslava
Augustová Jana   Sodomka Antonín
Říhová Jiřina    Horáček Miroslav
Bukovský Oldřich   Votřelová Marie
Martinů Miroslav ml.   Poláček Jiří
Duda Vladimír   Poláček František
Kalová Marcela   Martinů Božena
Dirbák Pavel    Mahelová Magdalena
Fišarová Božena   Moravec Josef
Bršlicová Lubomíra 
Hartlová Jana
Látalová Božena
Valová Ľudmila

Z	činnosti	SPOZu
V červenci a srpnu jsme byly popřát těmto našim spoluobčanům:     

p. Z. Fialovi, p. J. Veselému, p. H. Bartošové, p. H. Frančákové, p. L. Čáslavkovi, 
p. F. Veselému a p. V. Prokopovi.            

Všem oslavencům moc děkujeme za milé přivítání a pohoštění. Ještě jednou přejeme 
mnoho zdraví a životní pohody do dalších let.     

Členky SPOZu   

Narození
Damian Jakub Cichý

Slavnostní	„Vítání	občánků“	se	uskuteční	12.	11.	v	10	hodin	v	Kulturním	
domě	Koclířov.

Tak	zase	keramika
Stejně jako každý školní rok i tento začne zase od 1.10. pro děti keramic-
ký a kreativní kroužek a nově také, a to už od loňského roku, keramický 
kroužek pro dospělé, tzv. babský, teda zatím babský, protože letos se 
třeba přihlásí nějaký odvážlivec chlap.
Do dětského i babského kroužku mám připravenou celou škálu návrhů na 
výrobky na všelijaká témata, k různým svátkům, rodinným výročím 
a i jako dárky pro každého.
Minulý školní rok jsme s oběma kroužky zakončili točením na hrnčíř-
ském kruhu u mojí kamarádky keramičky Petry Zezulové ve Smolné.
O letošní pouti jsme měli malý stánek a prodejem našich výrobků jsme si 
vydělali nějaké peníze na materiál. Na toto bysme chtěli navázat výrobou 
vánočních drobností na prodej na posezení pro starší a dříve narozené na 
konci roku.
V kroužku bude vítán každý zájemce, samozřejmě pokud to dovolí kapacita přes prázdniny nově vymalo-
vané dílny v Kulturním domě.
Těším se na každého.                                                                                 Adéla Vostřelová
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Slova	od	starosty

Drazí spoluobčané,
opět Vám podávám informace o dění v obci. 20. července proběhlo zastupitelstvo obce, kde se zvolil 
nový člen rady a stal se jím pan René Kulhan, který nahradil paní Mgr. Annu Oubrechtovou, která re-
zignovala na tuto funkci. Rada je opět kompletní, pracujeme dál. Od 1. srpna nastoupila do funkce ředitel-
ky ZŠ a MŠ Koclířov paní PeadDr. Jana Jakubcová.
25. července proběhla závěrečná prohlídka stavby čp. 140 a začali jsme obsazovat nové byty nájemníky. 
Děkuji, že jste někteří využili dne otevřených dveří a přišli jste se podívat, jak se dům opravil. Dokončila 
se celková oprava střechy na čp.125 základní škola, která se dělala v roce 2011. Bohužel se doplatilo na 
nekvalitní práci a nebylo jiného řešení, než ji celou předělat. Oprava vyšla na 394 tis. Kč bez DPH. Dále 
se dokončuje oprava vodovodního řadu na Spáleništi, kde nám chybí doasfaltovat povrch místní komu-
nikace a drobné dodělávky. Započaly se práce na opravách stavby vodárničky u horního rybníku. Stavba 
se znovu izoluje a postaví se na ni nová stříška a fasáda a dveře. U bytového domu čp. 89 se musí udělat 
nový chodník před hlavním vstupem. Práce je hodně. Těžko se shání solidní firmy a řemeslníci. Minule 
jsem Vás informoval o opravě zadní cesty, práce by měly začít koncem srpna.
Velké poděkování patří našim hasičům za zajištění pouťové zábavy a pouti. Škoda, že nevyšlo počasí, 
které vždy ovlivní venkovní akce.
Naše obec v soutěži o Vesnici roku získala diplom za podporu obnovy stavebního a bytového fondu a k 
němu částku 15 tis. Kč a další diplom za Koláčovou cenu (koláčky z naší fatimské cukrárny) a k tomu 10 
tis. Kč. Slavnostní předání proběhlo 6. srpna v Biskupicích za účasti zástupců Pardubického kraje, minis-
terstev a dalších zúčastněných obcí a krajské hodnotící komise.
Krásné dny

Sportovní	klub	FC	Koclířov	,z.s.
Od 25. 7. do 31. 7. 2022 se uskutečnil sportovní kemp (tábor) pro děti v areálu dolního fotbalového hřiště. 
Celkem se zúčastnilo 24 dětí, a to od 7 do 16 let. Bylo to po dvou letech, kdy se ohledně covidových 
opatření nedalo nic organizovat. Děkuji všem, kteří s kempem pomohli. 
Letos jsme se přihlásili do poháru, kde jsme v prvním kole doma odehráli utkání s týmem Cerekvic. 
Zápas jsme prohráli 1 : 7. K naší smůle nám chyběl brankář, který si zlomil ruku a není zatím k dispozici. 
13. 8. nám začal nový ročník a tým mužů odehrál první utkání, kde doma hostil tým Velkých Opatovic B. 
Zápas skončil bez branek a první bod do tabulky. Škoda nevyužitých šancí hlavně v prvním poločase. 
Starší žáci začínají sezónu od 27. 8. 2022 doma s týmem M. Trnávky. Budeme se těšit na Vaši podporu a 
fandění.

Hudební soutěž - výherní družstvo děvčat Sportovní tábor - výlet v Pardubicích
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MALÉ	OHLÉDNUTÍ	ZA	VELKÝMI	UDÁLOSTMI	V	ČM	FATIMĚ	KOCLÍŘOV

Následující ohlédnutí je jen stručným výčtem událostí, které zde uvádíme především jako poděkování 
Pánu Bohu a Panně Marii a každému z vás, kdo se jakkoliv na jejich průběhu podílel nebo je duchovně, 
především modlitbou a obětmi provázel.
Na 1. červencovou mariánskou sobotu s P. Pavlem Kopeckým navázala národní pouť na Velehradě a po-
žehnaný týden pro děti s našimi mladými animátory. Závěr prvního prázdninového měsíce patřil mladým 
rodinám s knězem z Ugandy, P. Josephem Jilsonem.
Následující tři neděle stály opravdu za to. Nejprve pouť ke sv. Alfonsovi, spolupatronovi kostela ve Fa-
timě i s 1. svatým příjímáním našich dětí a velkou slavností 1. 8. 2022, v den svátku našeho patrona sv. 
Alfonse, děkovala naše Hanka Frančáková za dar 50 let života. Na oslavě s farností byly nejen zástupkyně 
SPOZ, ale mnoho občanů a farníků z Koclířova i okolí a nádvoří Fatimy s cukrárnou zažilo další krásnou 
akci.
Další víkend se ke gratulantům připojil i náš otec biskup Mons. Jan Vokál a generální vikář Jan Paseka a 
další hosté. Když na závěr slavné mše sv. v areálu sv. Jana Pavla II. přešli naši hosté, otec biskup a kně-
ží do farního kostela, mohli nejen zahájit naši tradiční farní pout ke sv. Filoménce 6. 8. večer, ale také 
požehnat farní kostel po generální opravě exteriéru a věžních hodin. Ten den také nádvoří Fatimy ožilo 
společným přípitkem a pohoštěním pro hosty i poutníky, kteří první soboty využili také k blahopřání naší 
jubilantce.
Nedělní program pouti probíhal ve farním kostele i s tradičním průvodem obcí s dechovou hudbou dopro-
vázející patronku naší farnosti, svatou Filoménku, v doprovodu delegace naší partnerské obce v něměc-
kém Roitzschu a nebývale velikým společenstvím farníků, poutníků a ctitelů sv. Filomény. V rodinách 
také v tyto dny putoval obrázek naší patronky, a tak se mohou i naše rodiny seznámit s jejím životem a 
atributy a prosit sv. Filoménku o přímluvu a pomoc. Děkujeme všem, kdo se zapojili do pečlivého úklidu 
a výzdoby farního kostela i příprav pro tuto slavnostní příležitost. 
Třetí víkend patřil Fatimě i s organizací ze Slovenska – Slovenský dohovor za rodinu i s hlavním hostem 
P. Marianem Kuffou ze Žakoviec, kde se tento kněz stará o 300 bezdomovců a desítky uprchlíků z Ukra-
jiny, USA i Ruska. A všechny dokáže usměrnit svatým růžencem, i když jak sám říká, je na úřadech a 
policii velmi často. Tyto dny půlky srpna jsme zakončili autobusovou poutí do slovenského Šaštína a na 
horu Butkov, která byla velmi zdařená.
A	CO	BY	MĚLO	NÁSLEDOVAT?
Předně začátek školního roku s exerciciemi mladých „Dary Ducha sv. a plody Medžugorje“ s velikým 
zahraničním zájmem. Všechny programy budou česky i anglicky a mezi hosty bude i kněz P. Šebestián 
Smrčina, známý jako Šebi, který ještě nedávno působil v klášteře františkánů v Moravské Třebové.
A	ÚPLNÉ	FINÁLE?
Začne jako před 5 lety, kdy jsme organizovali národní pouť do Fatimy na hlavní 100. výročí zjevení Pan-
ny Marie a mohli jsme přivézt nejprve do našich katedrál jednotlivých diecézí a následně 7. 10. 2017 do 
Koclířova sochu Panny Marie přímo z Capelinhy, centrálního místa v Cova d´ Iria ve Fatimě v Portugal-
sku a skrze ni svěřit a zasvětit naši zemi Bohu.
Toto vše je popsáno také v knize Mons. Pavla Dokládala, našeho pana faráře, kterou vydal ke svému 
jubileu 70 let. A mnoho dalších událostí, na kterých se doma i v zahraničí podílela Českomoravská Fatima 
v Koclířově a WAF ČR. Letos odlétáme po 5 letech do Fatimy opět, ale už ne pro jednu sochu na několik 
málo dní. Ale přivezeme si s sebou obrazně řečeno celou centrální stavbu Capelinhy z Cova d´ Iria ve 
Fatimě, kterou nyní dokončuje stavebně stavební firma Hikele.
SOBOTA	1.	10.	2022	V	10	HOD.	KOCLÍŘOV
Tento den zástupce papeže v ČR apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo s našimi biskupy za 
přítomnosti čestných hostí, kteří převzali nad touto stavbou a jejím významem pro země střední a východ-
ní Evropy záštitu, bude slavnostně požehnána Capelinha, aby se stala spirituálním středem Fatimy nejen v 
ČR, ale i v dalších zemích i s přesahem na Ukrajinu i Rusko.
Této události se samozřejmě mohou účastnit především občané Koclířova a farníci proto, že tato stavba 
vyrostla právě v těchto složitých válečných časech v naší obci.
Mezi pozvanými hosty jsou očekáváni především udělovatelé společenské záštity, předseda vlády ČR 
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Prof. Petr Fiala, předseda horní sněmovny RNDr. Miloš Vystrčil a další.
PŘIJETÍ HLAVNÍCH HOSTŮ se uskuteční v Kulturním domě – majetku Obce Koclířov. Již po komunál-
ních volbách. Našli jsme společné řešení také pro realizaci TRADIČNÍ OKRESNÍ VÝSTAVY ZAHRÁD-
KÁŘŮ, která bude ve stejném termínu probíhat v naší obci, tentokrát ve všech sálech RESTAURACE 
FATIMA, kde po dobu výstavy hosté – uprchlíci z Ukrajiny – připraví všechny sály pro VÝSTAVU 
ZAHRÁDKÁŘŮ.
Máme radost z naší Scholy Panny Marie i hezkého autorského vystoupení Gabriely Veselé v den slavnosti 
sv. Filomény. Každé úterý ve 13.30 hod. vás zveme do farního kostela k modlitbě u oltáře sv. Filomény 
a nebo můžete také předat vaše úmysly sestře Hance či u nás v recepci. Mimo všechny tyto mimořádné 
události probíhá každý den a zvláště každou neděli naše služba v působení farnosti, bohoslužby a spo-
lečné modlitby, programy. Zvláště bychom vás rádi  pozvali každou neděli v 9 hod. nebo i v 11 hod. na 
bohoslužbu a vše, co nabízíme v duchovní péči. 
Tak, jak je napsáno v polských Vadovicích na místě křtu Karola Wojtyly, pozdějšího papeže sv. Jana Pavla 
II: ČAS UTÍKÁ – VĚČNOST ČEKÁ...
Přejeme všem dětem i učitelům dobrý start do nového školního roku, ve kterém opět bude příležitost 
přihlásit se do kroužku náboženství. Bližší informace budou předány rodičům a nebo je možné se přihlásit 
přímo u katechetky Lenky a nebo kontaktovat recepci ČM Fatimy.
Pavel Dokládal, farář

Prázdniny v Českomoravské Fatimě v Koclířově

Poutní slavnost ke cti sv. FiloményDuchovní obnova pro rodiny s dětmi

Českomoravskou Fatimu navštívil známý 
slovenský kněz o. Marian Kuffa

1. svaté přijímání v Českomoravské Fatimě Sbor pro občanské záležitosti gratulují Ing. Hance 
Frančákové k jejím 50. narozeninám
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Vážení rodiče a obyvatelé Koclířova,
jmenuji se Jana Jakubcová a od 1. 8. 2022 jsem byla jmenována ředitelkou vaší základní a mateřské školy.
Ve školství pracuji 34 let, z toho 33 let jsem působila jako učitelka českého a cizího jazyka ve VSŠ a VOŠ 
MO v Moravské Třebové. Povolání učitele chápu jako poslání a ráda bych své pedagogické a výchovné 
zkušenosti uplatnila i na vaší škole, která má dlouholetou tradici.
Když jsem se v červenci seznamovala se zaměstnanci školy, školky a jídelny, zaujala mě v budově ZŠ foto-
grafie bývalého dlouholetého ředitele pana Františka Přikryla. Chtěla bych navázat na práci svých úspěš-
ných předchůdců a navrátit škole její prestiž, dobré jméno a vaši důvěru. Ráda bych pracovala ve škole, 
odkud nebudou děti odcházet, protože jí nevěří, ale do které budou chodit ne proto, že musí, ale protože 
CHTĚJÍ.
K tomu potřebuji kvalitní tým pedagogických i nepedagogických pracovníků, kterým budu moci důvěřo-
vat a se kterými se nám podaří vytvořit školu OTEVŘENOU rodičům, obci i regionu.
Jaké jsou naše záměry?
V rámci školního vzdělávání se zaměříme na zkvalitnění výuky a znovuobnovení důvěry rodičů. Chtěli 
bychom i nadále pokračovat v projektu Šablony III – rozvoj ZŠ a MŠ Koclířov.
V předškolní výchově nabídneme dvě smíšené třídy, obohatíme činnost o nové aktivity (spolupráce s logo-
pedickým specialistou, speciálním pedagogem, předškolní výuka AJ, cvičení s dětmi apod.).
Chtěli bychom více spolupracovat s rodiči a obcí na mimoškolních akcích určených dětem i dospělým 
(cvičení pro děti, cvičení pro ženy, stolní tenis, mažoretky, malý čtenář, apod.).
Naším záměrem je více spolupracovat s naším zřizovatelem obcí Koclířov při organizování např. plesu 
školy, chceme se více zapojit do veřejného života obce   (kulturní vystoupení při vítání občánků, vánoční a 
velikonoční jarmarky a výzdoba obce, jarní úklid obce apod.).
Věřím, že se nám podaří vytvořit školu, do které se žáci budou rádi vracet i po letech a budou vzpomínat 
na své učitele, vychovatele, kteří jim vštípili první vědomosti a zároveň se snažili z nich vychovat čestné, 
slušné, pracovité a samostatné lidi, kteří jsou hrdi na svou obec, ve které vyrůstali.
Budu ráda, pokud nás kdokoliv z vás osloví, nabídne spolupráci. Telefonní i elektronický kontakt naleznete 
na našich stránkách zskoclirov.estranky.cz.
Těšíme se na spolupráci s vámi.

Za kolektiv školy      PaedDr. Jana Jakubcová, ředitelka
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Nohejbalový	turnaj	a	odpoledne	s	hasiči
V sobotu 2. července 2022 se konal tradiční Nohejbalový turnaj a odpoledne s hasiči.Turnaje se zúčastnilo 
rekordních 13 týmů. Zúčastněným děkujeme a vítěznému týmu gratulujeme.
Odpoledne patřilo dětem. Připraveno bylo několik her pro děti, kolegové hasiči předvedli hasičskou 
techniku. Nechyběla ukázka modelů letadel, z nichž z jednoho letadla padaly dětem mlsoty. Nejvíce se 
všichni těšili na dětskou pěnu, za kterou děkujeme hasičům z Dlouhé Loučky.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům a také Obci Koclířov za pronájem hřiště

Za SDH Koclířov Šárka Bajerová



KOCLÍŘOVSKÝ ZPRAVODAJ stránka 8č. 9-10/2022


