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PRODEJ KAPRŮ

OBJEDNÁVKY JSOU PŘIJÍMÁNY 
OD 21. 11. 2022 DO 20. 12. 2022 
U PANÍ PRCHALOVÉ  NA TEL. 775 61 52 07.
PRODEJ PROBĚHNE 22. 12. 2022 OD 9:00 DO 12:00 V KULTURNÍM DOMĚ

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE V OBCI

26.11.2022  Rozsvěcení vánočního stromu
21.1.2023 Obecní ples
18.2.2023  Hasičský ples

Cyklovýlet 2022
V sobotu 3. září se konal každoroční cyklovýlet s hasiči. Počasí se letos skutečně vydařilo a účastníci vyrazili na 
cca 40 km dlouhou trasu po blízkém okolí Moravské Třebové a zpět přes Hřebeč do hasičárny. Děkujeme všem 
účastníkům a těšíme se na další ročník.
Za SDH Koclířov Šárka Bajerová 

V sobotu 19. 11. ve 14 hodin se v Kulturním domě uskuteční „Beseda pro starší a dříve narozené“.

Došlo ke změně uzávěrky, příští uzávěrka bude 15. 1. 2023
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Jubilanti
Listopad: Prosinec:

Z činnosti SPOZu
V září a říjnu oslavili kulaté narozeniny tito naši spoluobčané:

p. J. Drápela, p. V. Duda, p. M. Kalová, p. P. Dirbák, p. L. Bršlicová, p. B. Látalová, p. Z. Báčová, 
p. A. Sodomka a p. M. Mahelová.

Všem oslavencům přejeme ještě jednou vše nejlepší, pevné zdraví a spokojený život.                                                                                     
                                                                                                      Členky SPOZu           

Závodník Karel    Palkovičová Lenka
Bršlica Ladislav    Krejčová Marie
Varga Alexander   Vachutková Jana
Dědičová Věra    Kopečný Jaroslav
Küller Josef    Augusta Přemysl
Štefka Jaroslav    Rumpíková Anežka
Koutecká Drahomíra   Petkov Jan
Ehrenbergerová Věra   Babínský Ludvík
Veselá Marie    Slavíková Slavěna
Fňukalová Dana   Votřel Josef
     Poláčková Jitka

Narození

Natálie Fotrová, Daniel Kotrejch, Mathias Mach

Sportovní klub FC Koclířov, z.s.
Máme za sebou několik odehraných utkání jak v soutěži mužů, tak v soutěži starších žáků. U mužů máme v tabulce 
7 bodů a u žáků pouze 1 bod. Musím konstatovat, že některé zápasy se nám vůbec nepovedly a máme hodně divoké 
výsledky. Hlavně u žáků pozorujeme naši slabinu, a tou je fyzička většiny hráčů, se kterou se trápíme. Musíme 
zapracovat na kondici a koncentraci hlavně v zápasech. To, co umíme udělat v tréninku, neumíme prodat v zápase. 
A to je škoda. Věříme, že se dostaví lepší a stabilnější výsledky.
Děkujeme naší obci za podporu a finanční pomoc. Přejeme hezké vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce 
2023.
Sportu zdar.

Nově zrekonstruovaný kříž u čp. 51 Nově zrekonstruovaný kříž u čp. 103
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Slova od starosty

Milí spoluobčané,
Máme tu podzim a už zanedlouho nám uplyne opět rok našeho života. Na úvod chci poděkovat za Vaši účast v 
komunálních volbách. Čeká nás nové volební období a s ním spojené plány a úkoly, co máme před sebou. Děkuji 
všem zastupitelům, radním, členům výborů a komisí za jejich práci pro obec v minulém volebním období.
Pokračujeme v projektu Obnovy místních komunikací v Koclířově – V. etapa. Máme vydané rozhodnutí o po-
skytnutí dotace od MMR ČR . Dotace činí 3.739.090,- Kč. K tomu navíc děláme další opravy komunikací. Práce 
provádí společnost Skanska a.s. 
Dokončili jsme opravy dvou soch. Jedna se nachází před poštou čp.103 a druhá vedle čp.51 na zadní cestě. Práce 
provedla paní BcA. Martina Bednářová. Cena díla činila 281.750,- Kč. Podařilo se nám získat dotaci od Minister-
stva zemědělství ve výši 200 tis. Kč. Fotografie najdete v tomto zpravodaji. Sochy (kříže) se moc povedly. 
Připravujeme přeložku venkovního napětí v prostorách před kulturním domem a vstupu do Areálu zdraví. Sloupy 
zmizí a kabel povede v zemi, provedou se nová připojení odběrných míst. Odhadovaná cena činí 642 tis. Kč. Tento 
prostor projde rekonstrukcí, kde v současné době žádáme o stavební povolení a hledáme způsob pro financování 
tohoto projektu. 
S podporou pardubického kraje jsme pořídili malou komunální techniku, kde se zakoupil malotraktor, vlek, 
zametací kartáč a radlice na sníh. Techniku jsme pořizovali hlavně pro údržbu chod-
níků, zadní cesty a komunálních prací v obci. Cena za techniku činila 635.250,- Kč. 
Pardubický kraj nám poskytl finanční příspěvek ve výši 200 tis. Kč.
Velké poděkování patří našim zahrádkářům za skvělou okresní výstavu, která letos 
proběhla v prostorách bývalé restaurace Fatimy. Samé dobré ohlasy a poděkování 
od návštěvníků.
Jelikož je tento zpravodaj letos poslední, tak už takhle dopředu Vám přeji, milí 
spoluobčané, krásné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a dobré nálady.
Mějte krásné dny plné zdraví

stý volič
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Koclířov
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Malé ohlédnutí za velkými událostmi. Okénko farnosti a Českomoravské Fatimy v Koclířově
1.mariánská sobota 1. října 2022 byla znamením trvalé přítomnosti Panny Marie a jejího zjevení ve Fatimě, kdy 
přesná kopie Capelinhy ze světové Fatimy určená pro země střední a východní Evropy byla požehnána zástupcem 
papeže Františka, nunciem Jude Thaddeusem Okolo a biskupem Mons. Janem Vokálem korunována socha P. Marie 
a vše kromě mimořádných hostů z ČR i zahraničí doprovodila i záštita premiéra ČR Prof. Petra Fialy a předsedy 
senátu RNDr. Miloše Vystrčila i s vyjádřenou nadějí, že hlavní heslo Fatimského apoštolátu Orbis unus orans – 
modlitba sjednocuje svět bude a je nadějí pro nás všechny v této těžké době. Již od tohoto požehnání se upravuje 
hlavní program prvních sobot, vždy s projektem Srdce pro Evropu ve 14 hod. a každého 13. v měsíci (výroční den 
zjevení ve Fatimě) v 11.30 hod. Mezi prvními delegacemi v Capelinhe byly děti ze školy a ze školky s paní ředitel-
kou a pedagogy. 

Druhou radostí bylo pro nás všechny také uspořádání velmi zdařilé okresní výstavy ovoce a zeleniny našich za-
hrádkářů, která probíhala ve všech sálech restaurace Fatima, která nyní slouží rodinám uprchlíků z Ukrajiny. Díky 
tomu také hlavní hosté mohli být uvítáni naším panem starostou v kulturním domě a skvělí manželé Prchalovi opět 
nezklamali. Tedy vřelý dík za vše, každému, kdo se podílel na těchto slavnostních chvílích.

A co nejbližšího nás čeká:
Každou neděli pro každého z vás, zvláště kdo jste členy římskokatolické církve (členství je na základě sv. křtu) 
vždy buď v 9 hod. nebo v 11 hod. máme dvě mše sv. i s následným posezením v klášterní kavárně a cukrárně i s 
programem pro děti. Zván je každý. Pro zájemce z řad dětí a dospělých také příprava na křest a příprava ke svátos-
tem. Návštěva kněží u nemocných.
Novou národní prezidentkou Fatimského apoštolátu v ČR byla zvolena Hanka Frančáková. Otec Pavel zůstává 
naším farářem a také ve WAF nadále slouží ve Správní radě.
Hanka s Jiřím Chválkem a P. Martinem Hönigem odlétají na konci října na Valnou hromadu do Fatimy. A nás zde 
již čekají dušičky:
V neděli 30. 10. bude druhá mše sv. v 11 hod.ve farním kostele za všechny zemřelé a po ní proběhne modlitba za 
zemřelé, výkrop a požehnání všech hrobů, zvláště těch, kde bude někdo z pozůstalých i se zapálenou svící.
Pak na slavnost Všech svatých, v úterý 1. 11. bude pravidelná mše sv. ráno v 8 hod. ve Fatimě a navíc v 18 hod.ve 
farním kostele. V den památky, přímo na dušičky 2. 11. navíc mše sv. ve farním kostele v 8 hod. ráno.
Těšíme se na 1. sobotu 5. 11. 2022 s celodenním programem i projektem Srdce pro Evropu ve 14 hod. i s progra-
mem sester Božího Milosrdenství. Mše svaté na Hřebči v kostele sv. Josefa – opět 3. sobotu 19. 11. a předvánoční 
17. 12., vždy v 16.30 hod. 
A pak už se pomalu bude blížit Advent. Tak uvažujeme, že by nic nemělo bránit letos obnovit tradici požehnání a 
rozžehnutí vánočního stromu – předpokládáme, že to bude v sobotu 26. 11. 2022 v 17 hod.
Advent, to jsou hlavně všechny 4 adventní neděle – opět vždy v 9 a 11 hod. v kostele Fatimy.
Půlnoční letos vychází na sobotu 24. 12. 2022 - ve 22 hod. ve Fatimě a další vánoční svátky pokaždé v 9 a 11 hod. 
slavné mše sv. narození Krista. (25. a 26. 12.)
Vánoční koncert ve farním kostele sv. Filomény plánujeme na čtvrtek 29. 12. 2022 v 16.30 hod. a Tříkrálová 
sbírka v Koclířově a na Hřebči s požehnáním skupinek tříkrálových koledníků v neděli 8. 1. 2023.
Pamatujeme také na naše seniory a nemocné, jen dejte vědět a buď otec Pavel, nebo otec Ľubor je navštíví před 
Vánocemi nebo i nyní před dušičkami.
Příležitost ke sv. zpovědi – každý pátek 15–18 hod., první soboty 9–11.30 a 14–17 hod.
Děti ve škole se mohou každý týden těšit na pěkná setkání v náboženství. 
Přeji každému z vás, v této dnešní době i přes vše těžké, radostný a smysluplný život a žehnám vám, vašim rodi-
nám a blízkým. 
Pavel Dokládal, farář a společenství ČM Fatimy 
______________________________________________________ 

Poděkování 
U příležitosti životního jubilea 80 let blahopřejeme, přejeme Boží požehnání a děkujeme za dlouholetou službu v 
péči o farní kostel paní Haně Vachutkové. Po mnoho let věnovala mnoho sil i svého času na výzdobu, úklid a také, i 
když už vzhledem k její nemoci neměla tolik sil, vždy měla velký zájem na tom, aby naše patronka, svatá Filomén-
ka měla vždy vše důstojně připravené. Rád paní Vachutkové a její rodině žehnám. Pavel Dokládal, Fatima a farnost 
Koclířov a ctitelé sv. Filomény
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Blahopřání a poděkování 
Na l. mariánskou sobotu 3. prosince 2022 poděkujeme Pánu Bohu a Panně Marii za dar 60 let života paní Mgr. 
Lenky Palkovičové (roz. Ferbyové), která polovinu svého života naplnila i se svým manželem Martinem službou v 
naší obci, farnosti a Českomoravské Fatimě v Koclířově. Její dlouholetá služba učitelky–katechetky na naší škole, 
v péči o celý areál Fatimy a v neposlední řade s našimi věrnými a odbornými cukrářkami Petrou a Hankou řízením 
Klášterní kavárny a cukrárny. S poutníky 1. soboty poděkujeme za její požehnanou službu a všechny oběti s ní spo-
jené v den jejích narozenin 3. 12. 2022 při hlavní mši sv. v 17 hod. S farníky a našimi spoluobčany následující den, 
v neděli 4. 12. 2022 v 9 hod. při farní mši sv. v kostele Fatimy. Mons. Pavel Dokládal, farář v Koclířově

Milí čtenáři,
 letošní rok se nesl ve znamení nečekaných změn. Radka Synková s A Cruyffem odstartovala sezónu velmi 
úspěšně. Ať už to byly zajeté parkurové závody bez trestných bodů, 2. místo na všestrannosti v Přeštěnicích, ví-
tězství na všestrannosti v Těšánkách a splněná kvalifikace na Mistrovství České republiky, osud tomu chtěl jinak 
a rodina Synkových se tak připravuje na příchod nového člena týmu. ☺ A Cruyffovi se tedy odchod do důchodu o 
rok posouvá a v tomto „odpočinkovém čase“ vozí děti na obecních akcích a trénuje s děvčaty. Mladý Espoir de La’ 
Oasis se již pomalu připravuje na svoji závodní kariéru, která započne zjara halovými tréninky v Květné u Poličky 
u trenéra pana Richtera a následně bude pokračovat parkurovými závody.
 Lucinka Oubrechtová se Simonkou Paclíkovou nezahálely a každý týden pilně trénují. Dívky absolvovaly 
dvoje jezdecké hry pro děti, kde si vyzkoušely závodní atmosféru a posbíraly cenné zkušenosti s výbornými výsled-
ky. Nyní se připravují na halové závody pro děti, které se konají v zimních měsících.
Lucie Maturová reprezentuje JK prvním rokem a letošní sezónu zahájila na úrovni „Z“, kde v Těšánkách vybojo-
vala s Danielem 8. místo. Absolvovali také závody všestrannosti v Přeštěnicích – 14. místo, Lošticích – 13. místo, 
v Humpolci na finále Zlaté podkovy na úrovni ZL vybojovali místo 16. Největším úspěchem této dvojice bylo 2. 
místo ve Finále národního poháru všestrannosti – senioři, které se konalo v Lošticích.
 Chtěli bychom poděkovat Obci Koclířov za podporu v letošním roce. Díky finanční dotaci jsme mohli 
mimo jiné našim reprezentantům uhradit licenční/registrační poplatky, nakoupit nové materiály pro trénink (kužely, 
stojany, držáky na kavalety) a děvčatům vybavení na závody a zaplatit náklady na startovné.

        Tým JK Milan Beneš Koclířov, z.s.

Milostnou sochu Panny Marie Fatismké 
korunoval královéhradecký biskup Mons. 

Jan Vokál

Čeští poutníci na zářijové pouti ve Fati-
mě v Portugalsku

1. mariánská zářijová sobota v přírodním 
areálu Českomoravské Fatimy
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Zahrádkářův rok v Koclířově
Tento rok jsme začali v březnu při akci s názvem „Ukliďme si svoji obec“ , které se zúčastnilo několik našich čle-
nů. 
V dubnu následoval první zájezd na jarní Floru Olomouc. Byl vypraven téměř plný autobus, počasí nám přálo a k 
vidění bylo spoustu zajímavého.
4. června jsme se tradičně zúčastnili akce pořádané pohostinstvím pí. Prchalové „Pivní slavnosti“, kterým předchá-
zely dětské soutěže, kde jsme opět měli své stanoviště.
10. června se konala výroční členská schůze. Schválili jsme mj. plán činnosti, který se nám daří dodržovat. 
V sobotu 17. září se konal druhý zájezd. Zavítali jsme do města Pelhřimov, konkrétně do Muzea rekordů a kuriozit, 
kde jsme viděli spoustu zajímavostí. Díky zakoupené hromadné vstupence jsme dostali obrazovou encyklopedii 
Česká kniha rekordů, která je plná různých zajímavostí a fotek. Tuto encyklopedii jsme předali paní Vymazalové do 
evidenci do Koclířovské knihovy, kde si ji budete moci zapůjčit a prohlédnout.Dále následovala prohlídka zámku 
Kamenice nad Lipou. Součástí této prohlídky byla i stálá expozice muzea Cesty Designu, sbírka nábytku 19. a 20. 
století. Po vyčerpávající prohlídce a výkladu jsme výlet zakončili večeří v Chotěboři v restauraci Hrom do police. 
Další velkou akcí, kterou náš spolek pořádal, je Okresní výstava ovoce a zeleniny, která se letos konala 1. a 2. října. 
Tentokrát se výstava konala v prostorách restaurace Fatima. Důvodem bylo, že jsme byli Farností požádáni, zda 
bychom jim prostory sálu KD neuvolnili a výstavu nepředložili na jiný termín. Na zrušení nebo změnu termínu 
však už bylo pozdě, a proto jsme se domluvili na změnu prostor pro uspořádání okresní výstavy. Na letošní výstavu 
se přišlo podívat rekordních 501 návštěvníků. Vzorky na výstavu poskytly základní organizace ČZS okresu Svita-
vy, HD Určice, ÚEB Střížovice, UKZÚZ Lysice, občané Koclířova a členové naší ZO ČZS Koclířov. Podle ohlasu 
návštěvníků se výstava opět velmi líbila a měla velký úspěch, my si toho moc vážíme, je to odměna za naši snahu a 
také prezentaci obce. 
Děkujeme všem, kteří se přišli na výstavu podívat, všem, kteří nám přispěli do hry o štěstí a také všem, kteří přispě-
li i maličkostí na výzdobu.
Poděkování patří také mateřské škole, základní škole, JK Milan Beneš, Sportovnímu klubu FC Koclířov, SDH 
Koclířov, keramickému kroužku, Valérii Strnadové a Vašíkovi Kulhanovi za jejich prezentaci, kterou přispěli k 
informovanosti návštěvníků nejen o dění v obci. 

Touto cestou za ZO děkuji všem sponzorům: spol. Kozák Svitavy, s.r.o., Okrasné školky Strakov – Jan Vavřín 
– ARS Litomyšl, Zahradnictví Šváb a Zahradnictví Dvořák – oba Hradec nad Svitavou, Zahradnictví Marcely 
Poulové Svitavy,Pohostinství Ludmily Prchalové, ČMF Koclířov, SK FC Koclířov, SDH Koclířov, Obec Koclířov, 
občanům Koclířova a členům ZO.
 
Děkujeme za spolupráci ženám z Opatovce, které svými výrobky z patchworku obohacují výstavu, a pí. Kocourko-
vé ze Svitav se svými paličkovanými výrobky.
Osobně bych chtěla poděkovat všem členům naší organizace za svůj volný čas, který obětovali pro přípravu této 
výstavy.

Do konce roku zbývá ještě pár týdnů, děkuji tímto všem členům za jejich práci ve spolku. Děkuji všem, kteří nás 
podporují, a obci Koclířov za poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022. 
Všem přeji příjemné svátky vánoční, v novém roce hodně štěstí, spoustu zahradnických úspěchů a hlavně moc 
zdraví.
         za ZO ČZS Koclířov, Eva Veselá
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Dovolte mně, abych vás informovala o činnosti naší mateřské a základní školy v měsíci září a počátku října.
V MŠ začaly pracovat dvě třídy, probíhá průběžná adaptace dětí na život ve školce, děti se vzájemně poznávají, 
osvojují si společná pravidla chování v kolektivu. Paní učitelky pro děti chystají narozeninové oslavy s výzdobou 
třídy, pohoštěním a programem.
Do činnosti dětí jsou zařazovány logopedické chvilky s názvem „Rozhýbej svůj jazýček“, děti ve spolupráci s ku-
chařkami školní jídelny vařily švestkové knedlíky a pekly domácí jablkovou bublaninu.
Snažíme se zapojovat i do dění obce, děti MŠ i ZŠ pomáhaly při výzdobě Okresní výstavy zahrádkářů. V měsíci 
listopadu nacvičí kulturní pásmo, se kterým vystoupí 12. 11. 2022 na Vítání občánků a 19. 11. 2022 se setkají s 
místními seniory.
V základní škole se úspěšně rozběhl školní rok, ve dvou malotřídních třídách pracuje celkem 21 dětí, z toho pět dětí 
z Ukrajiny. Podařilo se nám z projektu EU Šablony III se souhlasem MŠMT zajistit ukrajinského asistenta, který 
nám pomáhá s adaptací těchto dětí.
6. 10. 2022 proběhly volby do Školské rady, kde byl zvolen nový zástupce za rodiče ZŠ. 
Navštívili jsme s dětmi místní knihovnu, 11. 10. 2022 jsme byli pozváni na setkání s představiteli Fatimy, které 
proběhlo ve velmi přátelském duchu, děti se seznámily s posláním Fatimy, zasoutěžily si a nakonec si zamlsaly ve 
zdejší cukrárně. Dále proběhlo promítání 3D kina s názvem Podmořský svět, které mělo velký úspěch.
Snažíme se spolupracovat i se základními školami ve Svitavách, 12. 10. 2022 měli žáci 4. a 5. ročníku možnost 
navštívit Projektový den v ZŠ Riegrova.
Ve volném čase mají možnost zapojit se do kroužku stolního tenisu, který od října probíhá každý čtvrtek od 14.00 h 
do 15.30 h v tělocvičně školy.
Dále jsme pro ženy z Koclířova zorganizovali „Cvičení s Luckou“, které se koná každé úterý v době od 19.30h do 
20.30 h a setkalo se s velkým zájmem a kladným ohlasem.

        Za kolektiv učitelů ZŠ a MŠ
         PaedDr. Jana Jakubcová
        ředitelka
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ZAHAJUJE PODZIMNÍ SEZÓNU 2022

www.ars-vavrin.cz ars-skolkastrakov@centrum.cz

Nabízíme sortiment listnatých a jehličnatých stromů pro krajinu 
i zahradu, široký sortiment jehličnanů, okrasných keřů stálezelených 
i opadavých, živé ploty, rhododendrony, azalky, trvalky, traviny, 
alpinky, cibuloviny
Od 2. poloviny října ovocné dřeviny
Balené substráty, rašelinu, borku, hnojiva, přípravky na ochranu 
rostlin, volně ložené zeminy a mulčovací kůrurostlin, volně ložené zeminy a mulčovací kůru
Návrhy zahrad, veřejné zeleně a krajinných úprav, údržba zeleně, 
poradenství

PO-PÁ 8:00 - 17:00  SO 8:00 - 11:30   Strakov 22    tel.: 461 639 001
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OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV

Zájezd ZO ČZS Koclířov do Pelhřimova


