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Sbor dobrovolných hasičů Koclířov
Vás srdečně všechny zve na

HASIČSKÝ PLES
Sobota 18. února 2023 od 20 hodin

Kulturní dům Koclířov
K tanci a poslechu hraje kapela ROTOPED

ZO ČZS Koclířov zve 20. května na Májovou zábavu
 od 20:00 v Kulturním domě, k tanci a poslechu 

zahraje kapela REFLEX-ROCK

Získejte přehled o dění v obci - kdykoliv a kdekoliv

Službu MUNIPOLIS (Mobilní Rozhlas) jsme v Koclířově začali využívat před necelými dvěma lety. Za 
tu dobu jsme od vás obdrželi přes 250 pozitivních reakcí a aplikace má na kontě téměř 16.000 doruče-
ných zpráv.

Jak to funguje?
Oficiální informace z obecního úřadu, pozvánky na akce, nabídky služeb, ale také krizová komunikace - 
všechny takové důležité zprávy se k vám díky Mobilnímu Rozhlasu dostanou včas, ať už jste kdekoliv. 
Stačí si do telefonu jednoduše nainstalovat aplikaci MUNIPOLIS a vybrat obec, ze které chcete dostávat 
hlášení. 
Aktuality se vám pak zobrazí přímo v telefonu, stejně jako upozornění na každou novou informaci na naší 
úřední desce.

SMS zdarma nejen pro seniory
Nejste-li příznivcem chytrých telefonů nebo nemáte internet v mobilu, nezoufejte. Systém MUNIPOLIS 
umožňuje obci rozesílat krátké informační SMS zprávy, takže vám žádné hlášení neuteče. Tato služba je 
pro občany zcela zdarma a oceňují ji především senioři.
Proto prosíme mladší ročníky: pomozte svým babičkám a dědečkům s přístupem k důležitým informacím 
a vyplňte jim online registraci - stačí zadat pouze adresu a telefonní číslo (tedy bez uvedení e-mailu, aby 
zprávy chodily SMSkou). 

Adresa pro registraci je: https://koclirov.munipolis.cz/registrace

Samozřejmě vám rádi pomůžeme i na obecním úřadě, kde vás do Mobilního Rozhlasu snadno a rychle 
zaregistrujeme, pokud si nevíte rady.
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Leden:   
Bureš Jaromír
Pražák Jaroslav
Konečný Pavel
Fedrsel Pavel
Luláková Jana 
Daněk Stanislav  
  
    
   

Narozená miminka
Bršlica Vilém, Synek Tadeáš

Vítání občánků
V sobotu 12. 11. 2022 se při slavnostním vítání nových občánků zapsali do kroniky tyto děti:

 Teplý Jáchym, Kresl Vlastimil, Cichý Damian Jakub, Mach Mathias, Kotrejch Daniel a Fotrová Natálie. 
Všem rodičům a jejich dětem přejeme pevné zdraví, štěstí a hodně radosti.

Beseda pro starší a dříve narozené
V sobotu 19. 11. 2022 jsme se opět sešli v Kulturním domě na „Besedě pro starší a dříve narozené“. Účast 

byla veliká. Sešlo se zde asi 80 našich spoluobčanů. Tentokrát se o skvělý program postaraly děti z MŠ 
a ZŠ, Schola Fatima a také dětské páry ze Svitav s ukázkou společenských tanců. Velkým překvapením 

pro seniory byl kouzelník, který svými kouzly nepřestával všechny udivovat. V průběhu večera se konala 
hra o štěstí. Velké poděkování patří panu Janu Junkovi, který nám zajistil sponzorský dar od firmy Kozák 

Svitavy s.r.o.. Jednalo se o několik nádherných dárkových košů. Dále děkujeme fotbalistům a zahrádkářům 
z Koclířova, manželům Prchalovým, členkám SPOZu a všem, kteří přispěli. K tanci a poslechu nám za-

hrála skupina „Zkušební provoz“. Jejich krásné country písně se všem moc líbily. Jsme rádi, že jste se přišli 
pobavit, popovídat si, a že jste odcházeli s dobrou náladou.

Věra Smolejová

Únor:
Čermák Pavel
Dlabáčová Ludmila
Paclík Mojmír
Chodilová Anežka
Stařík Jiří
Bukovská Vlasta
Mikulková Taťána
Čurgalová Marie
Oulehla Tomáš

Jubilanti

Březen:
Sklenaříková Jarmila  Hečko Karel
Veselý Antonín  Rajmová Helena
Veselá Miluška  Vostřelová Adéla
Brhel Václav   Dobešová Renata
Záhálková Margita  Dudová Anežka
Dlabáč Miloslav  Vargová Marie
Bredová Zdeňka  Martinů Miroslav
Babínká Alena   Slováková Margita
Otruba Josef   Gruber Zdeněk
Motyčáková Marie  Krenarová Jana
Kulhanová Helena

Místní poplatky v roce 2023

Úhrada místních poplatků pro rok 2023 bude následující:
Poplatek za komunální odpad ve výši 800,- Kč na osobu je třeba zaplatit do 30. června tohoto roku, 
a to s vyplněním formuláře “Prohlášení poplatníka”. Od platby je automaticky osvobozeno každé čtvrté 
a další nezaopatřené dítě v rodině.
Poplatek za psa ve výši 150,- Kč za jednoho a 200,- za každého dalšího psa se rovněž hradí do 30. 
června příslušného roku, a je potřeba vyplnit “Přihlášení k místnímu poplatku ze psů”. Povinnost ohlásit 
držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Úhradu poplatků můžete provést zasláním na bankovní účet obce číslo 1283344309/0800, vedený 
u České spořitelny. Nezapomeňte do zprávy pro příjemce napsat, o jaký poplatek se jedná, za koho je 
placen a také uveďte číslo popisné. 
Druhou možností je uhradit částku v hotovosti nebo platební kartou přímo na Obecním úřadě, a to 
v úředních hodinách: 
pondělí 08:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00, středa 08:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00.
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu, tedy převodem nebo kartou.
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Slova od starosty
Drazí spoluobčané,

máme tu rok 2023 a s ním i nové úkoly a cíle, na jejichž plnění už pilně pracujeme.
V prosinci byl schválen rozpočet, v němž očekáváme příjmy ve výši 21 533 200,- Kč. Výdaje jsou naplá-
nované na 31 473 500,- Kč, financování máme ve výši 9 940 300,- Kč. Rozpočet je tedy schválen jako 
schodkový, kde schodek činí 10 362 832,- Kč (včetně pravidelných ročních nákladů na úvěr ve výši 
433 532,- Kč). Vzniklý schodek obec bez problémů pokryje z přebytku hospodaření minulých let, a v ná-
sledujících odstavcích se dozvíte, kam přesně peníze zamíří.
Počítáme samozřejmě s výdaji na opravy bytových domů, kde bude největší položkou rekonstrukce 
střešní krytiny na bytovém domě č. p. 128 naproti škole. Dále nás čekají opravy chodníků před byto-
vými domy, údržba společných prostor apod.
Pracujeme na získání peněz pro rekonstrukci veřejného prostranství u kulturního domu, před vstu-
pem na hřbitov i do Areálu zdraví. 
Řešíme také vybudování sběrného dvora mezi bytovým domem č. p. 243 (Šmoulov) a stodolou, kde 
momentálně skladujeme svezené plasty. 

I letos budeme opět pracovat na veřejném osvětlení. Nové sloupy s úspornými LED lampami doplníme 
na úseku od váhy po Spáleniště, a pokračovat v instalaci chceme i na horním konci obce podél hlavní 
silnice ve směru na Moravskou Třebovou.
V současné době realizujeme kompletní opravu sociálního zařízení ve fotbalových kabinách, na kte-
rou jsme získali dotaci 800 000,- Kč od Národní sportovní agentury. Práce provádí společnost Dolestav 
SY s.r.o. na základě výběrového řízení.
O dalších investičních akcích Vás budeme vždy aktuálně informovat. 
I pro tento rok pro Vás máme připravené různé kulturní a společenské akce a budeme rádi, když se 
jich budete hojně účastnit. Tuto oblast má teď pod palcem pan Ondřej Strnad, a myslím, že se toho coby 
nováček na pozici zastupitele a radního chopil velmi dobře. Organizovali jsme společně mikulášskou 
besídku a obecní ples, a na obě tyto akce jsme dostali velmi dobré ohlasy od zúčastněných, za které moc 
děkujeme.

Dalším bodem, který zde musím zmínit, jsou poplatky za komunální odpad a za psy. Zdražování je 
teď bohužel všudypřítomné, a tak i my jsme byli nuceni výši poplatků upravit. Například ze strany LIKO 
SVITAVY, a.s. přišlo poměrně velké zdražení, jehož dopad na občany se nám naštěstí podařilo alespoň 
částečně zmírnit. Tak tedy: roční poplatek za komunální odpad za osobu, která má v obci trvalý 
pobyt, činí 800,- Kč (stejnou částku uhradí i poplatník za chalupu). Sleva je pouze na čtvrté a další dítě 
v rodině (ty jsou od poplatku osvobozeny automaticky). Poplatek za psa je 150,- Kč za rok, za druhého 
a dalšího psa 200,- Kč za rok. Všechny poplatky jsou splatné do 30. 6. 2023 a dají se platit buď v hoto-
vosti nebo platební kartou na Obecním úřadě, nebo zasláním na účet č. 1283344309/0800 (do poznámky 
uveďte, jaký poplatek a za koho posíláte, a přidejte i číslo popisné Vaší adresy).

Závěrem mám na srdci velké poděkování, které patří paní Věře Smolejové a Ladislavě Čermákové, 
našim “kuchařkám”, za jejich práci. V naší školní jídelně i mimo ni byly vždy svědomité a s každým svě-
řeným úkolem si dokázaly skvěle poradit. Velmi mě mrzí, že obě ukončily svůj pracovní poměr zároveň 
s koncem roku 2022. Přejeme oběma hodně štěstí, zdraví i budoucích úspěchů. Ještě jednou moc za vše 
děkujeme.
I Vám ostatním, občanům Koclířova a čtenářům zpravodaje, přeji v tomto roce mnoho hezkých a klid-
ných dnů, štěstí a zdraví.

Jiří Tesař
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Zastupitelstvo obce Koclířov
3. jednání ze dne 30.6.2022
Přítomno 12 členů zastupitelstva obce Koclířov
Zastupitelstvo schválilo:
- program 3. jednání ZO, 
- zápis ZO č. 1 ze dne  24.2.2022 a zápis ZO č. 2 ze dne  5.5.2022.
- účetní závěrku obce Koclířov včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2021, sestave-
nou ke dni  31.12.2021. Protokol je přílohou zasedání ZO. 
- závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok  
2021 bez výhrad.
- prodej pozemkové parcely p.č. 5132 o výměře 1533 m2 v katastrálním území Koclířov za kupní 
cenu ve výši 1.073.100,- 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.  5349/5 o výměře 1 399 m2 v katastrálním území Koclířov za cel-
kovou kupní cenu ve výši 979.300,- Kč + DPH, a kupní smlouvu 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 pozemkovým parcelám p.č. 5283 o výměře 1077 m2 a p.č. 
5284 o výměře 395 m2 , obojí v k.ú. Koclířov za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj. 65,- Kč/m2. 
Cena činí 95680,-Kč +21% DPH. Celková cena činí 115773,- Kč.
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkové parcele p.č. 390/17 o výměře 246 m2  v k.ú. Koc-
lířov nově vzniklé dle GP č. 766-196/2022, za cenu stanovenou dohodou. Cena činí 39360,- Kč + 21% 
DPH ve výši  8266,-Kč. Celková cena činí 47626,- Kč,
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkovým parcelám v k.ú. Koclířov  nově vzniklých dle 
GP č. 757-043/2022  a to: p.č. 1772/3 o výměře 383 m2, za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014  tj. 65,- 
Kč/m2  dále p.č. 2615/82 o výměře 72 m2 a p.č. 2903/2 o výměře 78 m2 za cenu stanovenou dle VOS č. 
3/2014  tj. 55,- Kč/m2. Celková cena činí 40105,- Kč. K ceně budou připočteny náklady na vyhotovení 
geometrického plánu. K pozemku p.č. 1772/3 a 2615/82 bude zřízeno věcné břemeno – služebnost ve 
prospěch obce práva vstupu a přístupu k dešťové kanalizaci umístěné v pozemcích.
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkové parcele  p.č. 1772/1 o výměře 426 m2  v k.ú. Koc-
lířov nově vzniklé dle GP č. 757-043/2022, za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj.65,-Kč/m2. Cena 
činí 27690,- Kč + 21% DPH ve výši 5815,-Kč. Celková cena činí 33505,- Kč. K ceně budou připočteny 
náklady na vyhotovení geometrického plánu,
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkové parcele  p.č. 5108/2 o výměře 1969 m2  v k.ú. 
Koclířov nově vzniklé dle GP č. 769-99/2022, za cenu (odvozenou od znal. posudku č. 4946-48/2022) tj. 
25,-Kč/m2. Cena činí 49225,- Kč,
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkové parcele  p.č. 5108/3 o výměře 23 m2  v k.ú. 
Koclířov nově vzniklé dle GP č. 769-99/2022, za cenu (odvozenou od znal. posudku č.4946-48/2022) tj. 
25-Kč/m2. Cena činí 575,- Kč,
- směnu pozemků a uzavření Směnné smlouvy, kde obec Koclířov vydá (smění) pozemek p.č. 5579 
v k.ú. Koclířov oceněného znaleckým posudkem č.4946-48/2022 v ceně 324500,- Kč za pozemky, které 
nabyde a to: p.č. 320/7 a nově vzniklého pozemku  p.č. 327/2 dle GP č. 759-109/2022 oba v k.ú. Koclířov 
oceněných znaleckým posudkem č.4945-47/2022 v ceně 324600,- Kč,
- prodej jednotky - bytu č. 128/8 v bytovém domě č.p. 128 v části obce Koclířov postaveném na 
stavební parcele p. č. st. 37/2 v obci a katastrálním území Koclířov a spoluvlastnických podílů spojených 
s jednotkou - bytem č. 128/8 ve výši 926/6246 na společných částech bytového domu č.p. 128 v části 
obce Koclířov postaveného na st. 37/2 a ve výši 926/6246 na stavební parcele p. č. st. 37/2, vše v obci 
a katastrálním území Koclířov a to za kupní cenu ve výši 2 350 000,- Kč, a kupní smlouvu dle předlože-
ného návrhu včetně zřízení zákazu zatížení a zcizení prodávaného bytu č. 128/8 a spoluvlastnických podí-
lů spojených s jednotkou jako práva věcného na dobu do úplného zaplacení kupní ceny s tím, že současně 
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souhlasí se zřízením zástavního práva, zákazu zcizení a zatížení k prodávanému bytu a spoluvlastnickým 
podílům pro úvěrující banku Českou spořitelnu, a.s.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce od  6/2022  do 15/2022  včetně.
Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas:
- s celoročním hospodařením obce za rok  2021 bez výhrad. Protokol je přílohou dnešního zasedání 
ZO.
Zastupitelstvo souhlasí:
-      se zřízením věcného břemene – služebnosti ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. dle Smlouvy o zřízení  
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021260/VB/10 na pozemku p.č. 5349/7 v k.ú. Koclířov, obec 
Koclířov, č. IV-12-2021260/VB/11  na pozemku p.č. 5349/3 v k.ú. Koclířov, obec Koclířov, č. IV-12-
2021260/VB/12 na pozemku p.č. 5349/6 v k.ú. Koclířov, obec Koclířov.
Zastupitelstvo stanovuje:
-  dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 15 členné zastupitelstvo obce pro nadcházející volební 
období. 

Zastupitelstvo obce Koclířov
4. jednání ze dne 20.7.2022
Přítomno 11 členů zastupitelstva obce Koclířov
Zastupitelstvo schválilo:
- program 4. jednání ZO, 
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkové parcele p.č. 241/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Koclí-
řov za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj.   55,-Kč/m2. Cena činí   5500 ,- Kč +21% DPH. Celková 
cena činí   6655,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- rezignaci zastupitele na funkci člena rady obce. Ukončení funkcí je ke dni podání rezignace.
Zastupitelstvo volí:
- přímou volbou v souladu s § 84 odst. (2) písm. m) zákona o obcích člena rady obce pana R. K., 
bytem Koclířov. 

Zastupitelstvo obce Koclířov
5. jednání ze dne 21.10.2022
Přítomno 11 členů zastupitelstva obce Koclířov
Zastupitelstvo schválilo:
- program 5. jednání ZO, 
- pro způsob volby všech orgánů obce veřejné hlasování, zvednutím ruky (aklamací),
- v souladu s § 84, odst. 2, písm. k) zákona o obcích funkci starosty jako uvolněnou,
- v souladu s § 84 písm. m) a § 104 odst. (1) zákona o obcích funkci místostarosty jako neuvolně-
nou. 
- že funkci správce rozpočtu bude vykonávat účetní obce p. Bc. M.  P.
- v souladu s § 84 odst. (2) písm. l) zřízení Kontrolního výboru s počtem tří členů.
- v souladu s § 84 odst. (2) písm. l) zřízení Finančního výboru s počtem tří členů.
- v souladu s § 72 a s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a 338/2019 Sb., měsíční odměnu neuvolně-
ným členům zastupitelstva obce s účinností od 1.11.2022 na celé volební období 2022-2026.
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, měsíční 
odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí 
a zvláštních orgánů obce s účinností od 1.11.2022 na celé volební období 2022-2026.
- odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřenou dne 9.10.2020, na základě  žádosti ze 
dne 5.9.2022 a vrácení kupní ceny.
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- podání žádosti o dotaci k dotačnímu titulu od NSA – STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ 
INFRASTRUKTURA nebo REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA  na projekt „Rekon-
strukce hrací plochy fotbalového hřiště v Koclířově“ a použití finančních prostředků z rozpočtu ÚSC pro 
dofinancování podílu žadatele Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. IČ: 49326945, sídlem Koclířov 256, 
56911 Koclířov. Náklady na projekt činí 5 694 873,- bez DPH, obec uhradí spoluúčast (30%).
- rozpočtové opatření č. 11/2022.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- složení slibu členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích,
- závěrečný účet DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2021,
- zprávu o revizi/kontrole hospodaření DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2021.
Zastupitelstvo volí:
- přímou volbou v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)  zákona o obcích starostu obce p. J. T., Koclířov,
- přímou volbou v souladu s § 84 odst. (2) písm. m) zákona o obcích místostarostu obce p. M. P., 
Koclířov,
- přímou volbou v souladu  s § 84 odst. 2 písm. m) zákona  o obcích další členy rady, P. A., Koclí-
řov, L. P., Koclířov a O. S., Koclířov,
- za předsedu Kontrolního výboru – p. A. V., Koclířov a za členy  kontrolního výboru  p. Ing. J. L., 
Koclířov a p. J. V., Koclířov,
- za předsedu Finančního výboru – p. R. S., Koclířov a za členy finančního výboru p. Ing. H., Koclí-
řov a  p. M. K., Koclířov. 
Zastupitelstvo deleguje:
- starostu obce na valné hromady obchodních společností  v níž má obec majetkovou účast a pro 
zastoupení obce v ostatních orgánech společností kde má obec majetkovou účast,
Zastupitelstvo zmocňuje:
- starostu obce při jednáních ve věci pana R. H., kterému obec Koclířov dělá opatrovníka.

Zastupitelstvo obce Koclířov
6. jednání ze dne 15.12.2022
Přítomno 12 členů zastupitelstva obce Koclířov
Zastupitelstvo schválilo:
- program 6. jednání ZO, 
- zápis ZO č. 3 ze dne 30.6.2022, zápis ZO č. 4 ze dne 20.7.2022 a zápis ZO č. 5 ze dne 21.10.2022. 
- střednědobý výhled rozpočtu obce Koclířov na roky 2023-2025.
- rozpočet obce Koclířov na rok 2023 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 21.533.200,- Kč, 
s celkovými výdaji ve výši 31.473.500,- Kč a s financováním ve výši 9.940.300,- Kč. Schodek ve výši  10 
362 832,- Kč bude pokryt z přebytků hospodaření let minulých. Rozpočet se schvaluje na paragrafy.
- rozpočtové opatření č. 14/2022.
- prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 1155/2 o výměře 9 m2 a k pozemkům  p.č. 
1210/3 o výměře 322 m2 a 2615/83 o výměře 12 m2 nově vzniklých dle GP č. 768-239/2022 vše v k.ú. 
Koclířov za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014. Pozemek p.č. 1155/2 a p.č. 2615/83 za 55,-Kč/m2, 
pozemek p.č. 1210/3 za 65,- Kč/m2. Cena za pozemky činí 22.085,- Kč + 21% DPH ve výši 4.638,-Kč. 
Celková cena činí 26.723,- Kč.
K ceně budou připočteny náklady na pořízení GP.
- 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 1.1.2023  do 31.12.2023 (jedná se o sezónní práce obsluhy kotelen podle 
potřeby) dle předloženého návrhu (měsíční odměna činí 10.000,- Kč).
- uzavření dohody o provedení práce (DPP) na obsluhu kotelen v čp. 134 a 100 s p. L. P.  (zastu-
pitelem a radním obce) s účinností od 1.1.2023 do 31.12.2023 (jedná se o sezónní práce obsluhy kotelen 
podle potřeby) dle předloženého návrhu (měsíční odměna činí 6.500,- Kč).
- uzavření dohody o provedení práce (DPP), člen redakční rady, s p. Ing. J. L. (zastupitelka obce) 
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s účinností od 1.1.2023 do 31.12.2023 dle předloženého návrhu (měsíční odměna činí 1.000,- Kč).
- OZV č. 1/2022  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  s účinností od 
1.1.2023.
- OZV č. 2/2022  o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2023.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce od  č. 16 do 30/2022 včetně.
Zastupitelstvo projednalo:
- v souladu s § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším 
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCLÍŘOV, okres Svitavy, IČ: 71009426, o udělení výjimky z nejnižšího počtu 
žáků v základní škole na školní rok 2022/2023 stanoveného v prováděcím předpise, kterým je vyhláška č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo povoluje:
- ZÁKLADNÍ ŠKOLE  A MATEŘSKÉ ŠKOLE KOCLÍŘOV, okres Svitavy, IČ: 71009426, pro 
školní rok 2022/2023 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole stanoveného v prováděcím práv-
ním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb.,  o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, s tím že uhradí zvýšené výdaje na vzdělá-
vací činnost školy, a to nad výši stanovenou normativem. Minimální počet žáků v základní škole bude ve 
školním roce 2022/2023 v počtu 21.
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., udělilo pravo-
moc radě obce provádět  rozpočtová opatření bez omezení.

V souvislosti s novelou Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
která vstoupila v platnost 1. 1. 2014, je třeba veškeré starší smlouvy aktualizovat do 31.12.2023.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí, v souladu s výše 
zmíněnou novelou, obsahovat náležitosti, mezi něž patří předmět smlouvy, smluvní strany, vlastník a pro-
vozovatel vodovodu, vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale připojených osob, 
stanovení podmínek dodávky, limity dodávaného množství a množství určujícího kapacitu vodoměru 
nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (mini-
málně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.
Aktualizaci smluv provádí společnost Vodárenská Svitavy s.r.o. průběžně již od roku 2014. Někteří odbě-
ratelé zaslané nové smlouvy dosud nevrátili. Ti budou znovu vyzváni k uzavření nové smlouvy „Opako-
vanou výzvou k uzavření smlouvy“. Ostatním odběratelům bude do konce srpna postupně rozesílán do-
tazník. Tyto dotazníky prosím vracejte co nejdříve. Můžete nás navštívit i osobně v našem Zákaznickém 
centru (Svitavy, T.G.Masaryka 25 - každé pondělí) nebo v sídle naší společnosti (Hradci nad Svitavou 
494). Kontaktovat nás můžete i telefonicky na čísle 461 311 600 nebo prostřednictvím emailu vodaren-
skasvitavy@vodarenskasvitavy.cz..
Ze zákona č.275/2013 Sb. vyplývá, že nesmíme dodávat vodu a odvádět odpadní vodu do kanalizace 
našim odběratelům bez řádně uzavřené nové smlouvy. Což znamená, že pokud odběratel s námi neuza-
vře novou smlouvu s novými náležitostmi, budeme muset dosavadní smlouvy ukončit k 31.12.2023 a od 
1.1.2024 na tato odběrná místa nebudeme moct dodávat vodu a ani odvádět odpadní vody do kanalizace.
Věřím, že vše společně do konce roku 2023 zvládneme, Jaromír Hurych jednatel společnosti Vodárenská 
Svitavy s.r.o. - provozovatel vodovodu ve Svitavách, Javorníku, Kamenné Horce, Karli, Koclířově, Ven-
dolí a kanalizace ve Svitavách.
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Jezdecká sezóna 2023 začíná
Vážení spoluobčané,
v první řadě bych Vám ráda jménem celého JK popřála šťastný a úspěšný start do nového roku.
Sezóna roku 2022 je již dávno za námi, ale nesmím zapomenout zmínit úspěch našich budoucích nadějí. Si-
monka Paclíková s Lucinkou Oubrechtovou se zúčastnily 3. 12. 2022 jezdeckých her na Suché u Litomyšle. 
Děvčátka předvedla parádní výkony jak v jízdě zručnosti, tak v parkuru do 40 cm, který obě zvládly bez je-
diné chybičky. Simonka si odvezla pentličku za 8. místo v jízdě zručnosti a pohár za 3. místo v parkuru!
Pomalu se nám rozjíždí sezóna 2023 a začíná příprava koní. V letošním roce budou jezdecký klub reprezentovat 
(především ve všestrannosti): Radka Synková, A Cruyff a Espoir De L´Oasis, Lucie Maturová a Daniel Zorro, 
a také nově Vendula Jirčáková a Cayras Star. Vendy je nejen úspěšnou jezdkyní všestrannosti, ale také trenérkou, 
mimo jiné i dostihových koní. Její svěřenec, kůň Dulcar de Sivola, obsadil ve Velké Pardubické 2022 úžasné 7. 
místo! Sezónu odstartujeme v březnu parkurovými závody a v dubnu nás čekají první závody ve všestrannosti.
Ráda bych také poděkovala Obci Koclířov za finanční podporu, bez které by JK nemohl fungovat. Děkuje-
me!

Za JK Milan Beneš Koclířov, z.s. Radka Synková.

Advent a Vánoce v mateřské škole
 Ve školce jsme si dobu čekání na příchod Ježíška krátili rozmanitými aktivitami. Tradičně nás na-
vštívil Mikuláš s čertem a tentokrát si na pomoc přizvali i anděla. Ti všechny děti obdarovali balíčkem.
 Hned na to jsme si užili výlet do muzea ve Svitavách, kde jsme okusili pravou vánoční atmosféru. 
Byla podtržena vůní cukroví a bohatou prodejní expozicí řemeslných výrobků od ručně zdobených ba-
něk, přes keramiku, svíčky až po výrobky z korálků a krajky a mnoho dalšího. Prohlédli jsme si obrovský 
pohyblivý betlém, pro nějž je vyhrazena celá místnost. Zpestřením byl i fotokoutek s andělskými křídly.
 V úterý 13. 12. jsme uspořádali besídku a adventní dílničky pro rodiče. S dětmi jsme pře-
dem upekli a nazdobili perníčky jako pohoštění. Nechyběly ani další druhy vánočního cukro-
ví, které přinesli někteří z rodičů a zdravé mlsání v podobě křížal a oříšků. K dispozici byla i káva 
a vánoční nealkoholický punč. Děti nejprve zazpívaly vánoční koledy a přednesly básničky s po-
hybem a poté si společně s rodiči vyrobily tři výrobky, jimiž si mohly vyzdobit své domovy.
 V době adventu a Vánoc chceme také druhým přinášet radost. Věřím, že i to se nám povedlo společnou ná-
vštěvou seniorů dětmi ze školy a školky. Po krátkém vystoupení děti předaly vlastnoručně vyrobená vánoční přání 
a společně jsme si popřáli krásné vánoční svátky. Moc děkujeme také za pamlsky, které si děti „vykoledovaly“.
 K nám do školky přichází Ježíšek vždy o trochu dříve. Letos přišel již v pátek 16. 12. a přinesl 
dětem opravdu spoustu krásných hraček a pomůcek. Poslouží nám nejen pro zábavu, ale i k hravému vzdě-
lávání. Pro nás pedagogy bylo nejkrásnějším zážitkem vidět rozzářené oči dětí při rozbalování dárečků.  
 Poslední týden před vánočními prázdninami jsme měli skutečně nabitý. V pondělí jsme se vydali 
na divadelní představení do Svitav s názvem Zpátky do betléma, ve středu děti navštěvující hudebně-dra-
matický kroužek zahrály svým rodičům i panu starostovi inscenaci Betlémský příběh a ve čtvrtek jsme 
navštívili Fatimu, odkud jsme si kromě nových poznatků odnesli do školky v lucerničce betlémské světlo. 
Vánoční dobu jsme zakončili v lednu návštěvou tří králů, kteří nám přinesli požehnání do nového roku.

Gabriela Veselá
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Obecní ples
V sobotu 14. 1. 2023 jsme opět po dvou letech měli možnost uspořádat Obecní ples. Program nám 
zahájily břišní tanečnice, které měly v průběhu večera ještě jedno poutavé číslo, a to světelnou 
show. Děkujeme tímto děvčatům ze Sdružení přátel vojenské historie Novobydžovska, z.s. za je-
jich vystoupení. Velké poděkování si zaslouží také pan Jan Junek, který nás provázel celým večerem. 
Děkujeme rovněž sponzorům, kteří nám přispěli věcnými a finančními dary do tomboly: DO-
LESTAV SY s.r.o., Lelek-elektroservis s.r.o., Kozák Svitavy s.r.o., AVJ-STAVBY s.r.o., Včelař-
ství KÁJA Svitavy, Ravensburger Karton, s.r.o. Polička, Schaeffler Production CZ, s.r.o., Tyjá-
tr Alternativní klub Svitavy, Pohostinství Ludmily Prchalové, ČMF Koclířov, Sportovní klub FC 
Koclířov, z.s., ZO ČZS Koclířov, z.s., SDH Koclířov, z.s., JK Milan Beneš, z.s., Velkoobchod nápojů 
Kavalír Svitavy, Pivovar Litovel a Občané Koclířova. Jednalo se o hodnotné a krásné ceny. Děkujeme.
K tanci a poslechu nám zahrála hudební skupina „MOKABAND Svitavy“.
Jsme rádi, že jste se přišli pobavit, zatancovat si, a že jste odcházeli s dobrou náladou.

Těšíme se na Vás na příští akci.

Předvánoční čas na naší škole
Na začátku prosince jsme s dětmi tradičně navštívili obecní knihovnu. Děti po přečtení knih zpraco-
vávají referáty, menší děti nám o knihách vypráví, čímž se snažíme o rozvíjení čtenářské gramotnosti.
V pondělí 5. 12. nás ve škole navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Děti se trochu bály, ale nakonec byly 
všechny statečné a hříšníci slíbili, že už zlobit nebudou. Děti měly připravenou pro Mikuláše básničku, 
za kterou dostaly pytlík plný dobrot. Po odchodu Mikuláše si paní učitelky nachystaly pro děti Čertov-
skou hru plnou úkolů. Po zdárném splnění všech úkolů dostaly děti sladkou odměnu spolu s diplomem.
Ve středu 7. 12. jsme navštívili s dětmi vánoční muzeum ve Svitavách. Děti viděly spoustu zajímavos-
tí. Nejvíce je uchvátil velký svitavský mechanický betlém. Poté si vyzkoušely zdobit perníčky, plést 
vánočku, péct cukroví, zdobit vánoční baňky a nakonec si pouštěly lodičky z ořechových skořápek.
V pátek 16. 12. ve škole proběhlo tradiční pečení vánočních perníčků, v pondělí si je děti krásně nazdobily. Tuto 
aktivitu si děti náramně užívají. Pro učitelky je vždy potěšující vidět radost v dětských očích, jejich snahu a píli. 
Poslední dny před Vánoci jsme strávili projektovým vyučováním. Povídali jsme si o vánočních tradicích 
a zvycích, zahráli vánoční hry, učili se z pracovních listů s vánoční tematikou, zazpívali koledy a rozdali 
si dárečky u stromečku.
Jako každý rok jsme navštívili Fatimu, kde se děti staly součástí vánočního příběhu a dozvě-
děly se tak o narození Ježíška. Společně jsme si zazpívali koledy, děti obdržely sladké dobroty. 

Dny před prázdninami jsme si užili v předvánočním duchu s krásně naladěnou atmosférou na blížící se 
Vánoce.              

Kolektiv učitelů ZŠ
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SPOLEČNĚ V ROCE 2023 S FARNOSTÍ - SV. FILOMÉNOU A PANNOU MARIÍ 
FATIMSKOU

PODĚKOVÁNÍ:
Tradiční požehnání vánočního stromu - půlnoční bohoslužba - koncert pěveckého sdružení Dalibor-
-„Kouzelný“ Silvestr v Kulturním domě - první požehnání nového roku z Capelinhy zemí regionu střed-
ní a východní Evropy - krásný novoroční koncert naší scholy (SPMky) a vyslání koledníků z Capelinhy 
k požehnání všem našim domům v Koclířově a na Hřebči s letošní Tříkrálovou sbírkou pro potřebné.

Děkujeme Obci Koclířov za vánoční stromky pro výzdobu kostelů a všem, kteří se zapojili do příprav 
na vánoční dobu, jak v kostele ve Fatimě, ve farním kostele i na Hřebči v kostele sv. Josefa. Před vánoč-
ními prázdninami jsme přivítali děti ze školky a školy i s vyučujícími a prožili jsme společně hezký vá-
noční příběh, který sestavila a písněmi prokládala Gabriela Veselá. Děkujeme za tento nevšední zážitek.

Děkujeme každému a rádi se s každým z vás vždycky potkáme. Nebuďme sami-buďme s Bohem.

 POZVÁNÍ:
Každou první sobotu v měsíci. Např. 4. 2. 2023 to bude již 328. od založení - Českomoravské Fatimy 
v Koclířově v roce 1995. Každý den Fatimy - vždy 13. den v měsíci probíhají programy již ve spoje-
ní s Capelinhou střední a východní Evropy, kde se souběžně realizuje 3. závěrečná etapa tohoto pro-
jektu. Zakončení je připravováno na 1.sobotu v září - konkrétně 2.9.2023 za účasti zástupců zemí, kte-
ré Fatimu v našem Evropském regionu přijímají. (Česko,Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, 
Slovinsko, Chorvatsko, Bosna-Hercegovina, Moldavsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina a Rusko).

Hlavním dnem každého pokřtěného - tedy křesťana je každá neděle v měsíci. V Desateru je zakotveno 
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Tuto povinnost přijímáme jako velký dar a radost i s mož-
ností prožít nedělní dopoledne jako křesťané a i společensky při setkání v klášterní kavárně a cukrár-
ně. Hlavní bohoslužby s programem (cca na 1 hod.) začínají každou neděli v 9 hod. a také v 11 hod.

V liturgickém roce je již blízko doba postní, na kterou pak navazují Velikonoce. Během roku 
nás čeká mnoho mimořádných událostí a těšíme se na vás i všechny, kdo naši farnost a ČM Fa-
timu navštíví. Podrobnosti k programu farnosti najdete ve vývěskách nebo na našem webu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
Děkuji všem koledníkům a vedoucím Tříkrálo-
vých skupinek, kterých letos v Koclířově bylo 12. 
Tento den je vždy příležitostí, obdarovat potřebné 
a také být obdarován. Děkujeme všem, kteří koled-
níky přivítali s otevřenými dveřmi i srdcem. Letos 
se zapojili koledníci od 4 let, nejstaršímu bylo 52. 
Potkat jste tak mohli malé, větší i velké krále v naší 
obci v neděli 8.1. Děkuji vedoucím za jejich dopro-
vázení i dohled nad vším, co ke každoroční Tříkrá-
lové sbírce patří. Věřím, že se podaří připravit také 
v příštím roce. Letošní částka, kterou jsme předali 
do Svitavské charity, dosáhla výše 31. 817,- Kč. Za 
odměnu dostali koledníci vstupenky do kina, v ne-
děli 5.2. 2023 na novou pohádku „Největší dar“.

Hanka Frančáková, koordinátorka TKS 2023 ve 
farnosti Koclířov a na Hřebči.

 MYSLEME NA NEMOCNÉ, KTEŘÍ SAMI 
NEMOHOU PŘIJÍT
Snažíme se těm potřebným zajistit dopravu do 
kostela, zvláště, když nemohou či mají velké 
vzdálenosti. Myslíme i na nemocné, kteří nemo-
hou nikam cestovat. Mohou být s námi spojeni 
přes internet. Přímý přenos z kostela Fatimy - kos-
tela farního od sv.Filomény i nově přímo z Ca-
pelinhy může být pro nemocné povzbuzením.

Největší pokoj v duši i pro případ náhlého od-
chodu na věčnost nabízí Kristus ve svatých svá-
tostech. Kněz za vámi rád přijde je udělit i pří-
mo u vás doma. Pak máme jistotu v Boží přízeň.

Rád žehnám vám, rodinám a zvláště provázíme 
nemocné.

Váš farář, Mons. Pavel Dokládal
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Sportovní klub FC Koclířov, z.s.
V tomto čase nám probíhá zimní příprava jak u mužů, tak i u žáků. Náš cíl je jasný: V jarní části chceme 
lepší výsledky, než byly na podzim, a pracujeme na tom s nejvyšším nasazením. Jednáme o posilách do 
týmu mužů a musíme celkově doplnit nové hráče. Zároveň se nám vrací kluci, kteří byli zranění, a zapo-
jují se znovu do přípravy. 
U žáků potřebujeme také  zabrat. V této kategorii máme víc těch mladší hráčů, kteří s  fotbalem teprve 
začínají a nebo nemají zápasové zkušenosti, a na hřišti je to hodně znát. Je ale potřeba říct, že se snaží to 
nahradit svojí chutí do hry a obrovským zápalem, aby to v zápasech zvládali. Jsme rádi, že děti sportují 
a budují si vztah k fyzickým aktivitám.
Děkujeme všem za podporu.
Sportu zdar.

Omluva za “koblížky”
Milí sousedé, ráda bych se omluvila za to, že se můžete (výjimečně) na zadní cestě setkat s koň-
ským koblížkem, koláčkem, či hovinkem. Je to pouze krátkodobé, většinou v rámci desítek mi-
nut, protože vzápětí utíkám s lopatkou a tyto dárečky sbírám, nebo je aspoň obratně rozme-
tám do trávy nebo pod keře, kde se rychle rozkládají, protože obsahují natrávenou trávu a seno.
Protože se ve voze s kobylkou teprve sžíváme, nemám prozatím odvahu na to, abych ji nechala volně 
stát a šla sbírat bobky. Tam štěkne pejsek, tam se 
rozjede pila, tam se hlaholí, je to ještě mladé zví-
ře a nerada bych, aby se lekla a došlo k závažněj-
ším záležitostem, než je bobek na cestě. Je to jen na 
dobu nezbytně nutnou. Intenzivně pracujeme na tom, 
že je budeme sbírat ihned po nevhodném upuštění. 
Zároveň děkuji sousedům, kteří toto „upuštění“ ví-
tají a kvalitní hnojivo aplikují do svých zahrádek.
Pro zájemce: Tohoto kvalitního biohnojiva máme do-
statek, zdarma. Kdo má zájem, nechť se ozve na telefon 728128092. 

Michaela Cichá 

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat vedení obce, obzvlášť panu starostovi, za odvedenou práci v loňském roce a hlav-
ně za dokončení posledního úseku zadní komunikace v Koclířově. Bylo to jistě hodně práce a peněz. O to 
víc nás mrzí, že se mezi námi najdou lidé, kteří si toho neváží a pletou si tuto komunikaci se závodní dráhou, 
polní cestou a loukou. Nemyslím si, že je pro koně asfaltová cesta to nejlepší, ale když už, tak si prosím 
po svém mazlíčkovi uklízejte (stejně jak se to žádá po pejskařích). Nepřeji si nic jiného, než abychom se 
k sobě chovali ohleduplně, vážili si práce druhých a uvědomili si, že zde také žijí starší lidé a matky s dětmi.
Na závěr chceme všem popřát hodně zdraví a štěstí v novém roce 2023.

Veselí od rybníka

Milí přátelé, alespoň takto ještě dodatečně všem – pokojný a požehnaný rok 2023 a vše dobré.
V úctě i s těšením na naši další spolupráci

Hanka Frančáková a ČM Fatima + farnost Koclířov.
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