
1947 - HISTORIE
Po konci války a od-
sunu Němců ze Su-
det se do prázdných 
domů Koclířova 
začali stěhovat noví 
obyvatelé. Ti si  brzy 
uvědomili potřebu 
ochrany svých majet-
ků před požáry. Proto 
byl 20. 4. 1947 na první valné hromadě založen hasičský sbor o 
35 členech. Dobrovolní hasiči se aktivně zapojili do dění v obci 
pořádáním kulturních a společenských akcí, jako dožínkové 
zábavy,  plesy, zájezdy apod., podíleli se na obnově vesnice, 
zajišťovali hasičské hlídky při žních, protipožární kontroly ob-
jektů, komínů, absolvovali odbornou přípravu a protipožární 
cvičení. K jejich činnosti jim chybělo základní vybavení, ve 
sboru nebyla hasičská stříkačka ani  nezbytná výzbroj a vý-
stroj. Postupně, za spolupráce vedení obce, se podařilo vybavit 
sbor potřebnou technikou. Sborem prošlo mnoho schopných 
lidí ve funkcích starostů, velitelů, samaritánů, strojníků atd. Za 
uplynulá desetiletí byli hasiči vždy chloubou Koclířova.

2007 - SOUČASNOST
V současnosti mají koclířovští hasiči 54 členů. Aktivně se po-
dílejí na dění v obci, stejně jako v minulosti pořádají spoustu 
akcí – zábavy, plesy, akce pro děti, výlety, soutěže, reprezentují 
obec v požárním sportu, věnují se odborné přípravě. Požární 
hlídky provádí preventivní dohled při veřejných akcích v obci. 
Požární ochranu zajišťuje jednotka požární ochrany obce.
V posledních letech se dobře daří rozšiřovat členskou základ-
nu, hlavně o dorost a mládež. Obec  rovněž ochotně  zajišťuje 
technické vybavení, údržbu výstroje, výzbroje, a podílí se na 
rekonstrukci hasičské zbrojnice. Po dlouhých letech se podaři-
lo do obce opět získat hasičské výjezdové vozidlo. Hasiči Koc-
lířov jsou připraveni poskytnout svou odbornou pomoc všem, 
kteří ji budou potřebovat. Naším přáním je, aby  krizových 
situací a  zásahů bylo co nejméně.

OBEC KOCLÍŘOV
1347 - 2007

660 LET

60 let 
Českého hasičstva v Koclířově

1947 - 2007

PROGRAM AKCE  29.9.2007
Koclířov – parkoviště u hasičárny 

(střed obce)

13.00 
ü ukázka hasičské techniky historické 
 i současné 

14.00 
ü slavnostní zahájení
ü svěcení hasičské zbrojnice
ü technický zásah, vyproštění 
 z havarovaného vozidla
ü ukázka techniky HZS Svitavy
ü požární útoky 
ü zásah historickou technikou

Po celý den možnost prohlídky hasičské zbroj-
nice, občerstvení, doprovodný program…..

28. – 30.9.2007 
Mistrovství republiky v ovládání ovcí 

pomocí pracovního psa + MR Trial
místo konání: 

Koclířov u Svitav  -  Lamačovo údolí
pořádá KPOP ve spolupráci s BCCCZ



1347 - HISTORIE
První doložená zmínka o Koclířovu se váže k roku 1347, 
kdy vratislavský biskup Přeclav z Pogorelly rozdělil majetek 
premonstrátského kláštera v Litomyšli mezi nově vzniklé li-
tomyšlské biskupství (1344). Ves Koclířov se zde objevila pod 
pojmenováním Cunczendorf (Kuncova ves). Další listinou 
z roku 1398 toto držení je potvrzeno. Od roku 1412 nese mís-
to pojmenování Kecendorf a bylo nadáno dědičnou rychtou 
a odúmrtí. Farní kostel připadal do poličského děkanátu 
a v roce 1358 získalo patronátní právo litomyšlské biskupství. 
Ves se tedy až do 19. století nacházela pod správou litomyšl-
ského panství, které během staletí patřilo významným šlech-
tickým rodům – Kostkům z Postupic, Pernštejnům, Traut-
mannsdorff ům, Valdštejnům a  urn-Taxisům. V roce 1649 
žilo v Koclířově 64 osedlých, z toho jeden svobodný rychtář 
39 sedláků a 24 chalupníků. V tomto roce připadl kostel sv. 
Jakuba Většího administrativně svitavskému děkanátu, ale již 
roku 1658 se stal fi liálním kostelem pod farností v Kamenné 
Horce, při níž zůstal do roku 1805. Třicetiletá válka zasta-
vila rozvoj obce, ta byla několikrát vypálena a vyrabována 
znepřátelenými stranami, zvláště pak v roce 1643. Z období 
švédského tažení na Moravu se z okolí Koclířova dochovalo 
nejvíce lidových pověstí (Švédská stěna). V té době k nej-
větším povinnostem obyvatel obce bylo odvádět dřevo do 
panské cihelny a vápenky na panství v Litomyšli a také na 
výstavbu litomyšlského zámku. K ostatním povinnostem 
patřil i odvod naturálií do státních fondů. Obec utrpěla 
průchody pruských armád během válek o Slezsko v polovi-
ně 18. století, ale reformy Marie Terezie přinesly Koclířovu 
založení školy (1766), ke které byla zanedlouho přiškolena 
obec Hřebeč. Významné bylo i zřízení poštovního spojení 
z Olomouce přes Koclířov, Svitavy do Polabí (1754). V ob-
dobí napoleonských válek byla vybudována další silnice 
vedoucí přes Koclířov. Strategická poloha znamenala i větší 
množství procházejících armád. Tak se roku 1799 vsí pro-
hnali Rusové generála Suvorova, v roce 1809 leželo v obci 
francouzské vojsko a v roce 1866 v době prusko-rakouské 
války rakouský 3. armádní sbor. Zásahem do církevního 
systému bylo povýšení koclířovské fi lialie (přestavěné roku 
1770) na vlastní farnost (1805) s vlastní školou. Období 
biedermeieru znamenalo i zlepšení stavu císařských silnic 
a rozvoj celé dopravní sítě. V letech 1813 – 15 byla vybu-
dována hlavní silnice spojující Svitavy s Moravskou Tře-
bovou přes Koclířov. Zlepšené dopravní podmínky vedly 
pochopitelně k rozvoji místního hospodářství a drobných 
živností. Dominantní roli hrálo tkalcovství a mnoho koclí-
řovských obyvatel dojíždělo za prací do velkých podniků ve 

větších městech – Svitavách a Moravské Třebové. To se již 
v úředních listinách objevuje Koclířov pod českým názvem 
– nejprve však Kocléřov (1854) a v celé obci žilo na 1 500 lidí 
vesměs německé národnosti a po zrušení vrchnostenských 
úřadů správně připadla politickému okresu v Litomyšli. 
V období okupace se obec stala součásti svitavského okresu, 
po roce 1945 opět okresu litomyšlského a od roku 1949 okre-
su Svitavy, v jehož působnosti zůstala až dodnes.

2007 - SOUČASNOST
V obci vzniká v posledních letech chybějící zázemí pro udr-
žitelný rozvoj vesnice. Podle vypracovaného územně pláno-
vací dokumentace a koncepce obnovy vesnice jsou plněny 
všechny hlavní body, obsažené i ve volebních programech. 
Celková rekonstrukce kulturního domu, s vybudováním 
restaurace a pivnice, počítačové klubovny, a dvou bytů, re-
konstrukce a přestavba tří usedlostí v obci na obecní byty, 
vybudování azylového domu pro matky s dětmi, a stavba 
Domu s pečovatelskou službou jsou hlavní body pro udržení 
vesnice a jejích obyvatel na úrovni nového tisíciletí. Udržení 
Mateřské školy a prvního stupně Základní školy jsou dů-
ležité faktory pro mladé obyvatele. Obec Koclířov má 708 
obyvatel.

Několik podnikatelů a živnostníků včetně keramické dílny 
přispívá i ke kulturním rozvoji, stejně jako spolky hasičů 
a zahrádkářů. Turistům je k dispozici penzion Fatima, a bu-
dované značení turistických a cykloturistických tras.

Českomoravská Fatima-Fatimský apoštolát přispívá svými 
rozsáhlými aktivitami k duchovní stránce nejen obce, ale 
svými poutěmi každý měsíc přiláká do svého střediska v bý-
valém klášteře tisíce návštěvníků k duchovní obnově.

PAMĚTIHODNOSTI OBCE
Barokní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Filomény přestavěn 
1771, obklopen hřbitovní zdí s výklenky, kaplemi a branou 
s bývalým obydlím poustevníka. Věž se schodištěm se stříl-
novými okénky. Zařízení novorenesanční a moderní. Na 
zděné hřbitovní bráně s klenutým průjezdem zvenčí výklen-
ky se sochami Immaculaty, sv. Filomény, sv. Jakuba, sv. Šebes-
tiána a sv. Rocha. Kamenný kříž z roku 1823 od J. Hedricha 
z Mladějova, který vytvářel i další výzdobu. Ve výklencích zdi 
kamenné reliéfy Křížové cesty z roku 1856, pod nimi reliéfy 
se scénami z legendy o sv. Filoméně. Křížová cesta uzavře-
na kaplí Božího hrobu z roku 1836. Celý unikátní komplex 

je typickou ukázkou doznívání lidového baroka na venkově. 
Na protějším svahu bývalý klášter redemptoristů z roku 
1850, novogotický klášterní kostel sv.Aloise a P.Marie fatim-
ské z roku 1887 vystavěn podle plánů stavitele Schmalzhof-
fera z Vídně. Dnes sídlo Českomoravské Fatimy-Fatimského 
apoštolátu.

V centru jsou sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1834 
a Nejsvětější Trojice z roku 1874, v horní části obce socha 
Kristus Trpící z roku 1864. Socha Krista při zadní cestě, 
kamenné a železné kříže v obci a při polních cestách, raně 
barokní Boží muka při silnici na Svitavy z.r. 1692.

Na západním konci, v části Na Spáleništi je pozdně renesanč-
ní letohrádek tvaru válcové věže.

Na Hřebči je pseudogotická kaple sv.Josefa, hraniční kámen 
z 18. stol. a na ostrohu nad tunelem zbytky Boršovského 
hradu zničeného po r. 1280. Paradoxně je dominantou osady 
tunel dokončený r. 1998 s opravenou kaplí nad vjezdem.


