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Program areál Zdraví:
13:00–16:00 Program pro děti / MC Krůček Svitavy 
 - barvení vajíček, pomlázky...
13:00–14:00 Vše o Nordic Walking / Dita Urbánková  
 - prezentace a ukázky schůze Nordic Walking
13:00–15:00 Pletení pomlázek / Ladislav Mrštný
13:00–15:00 Keramika / Adéla Vostřelová
 - dílničky, prodej výrobků keramického kroužku 
16:00–17:00 Kapela Generace / hudební vystoupení

Stanoviště:
1. areál zdraví
Sportovní areál, hřiště, zázemí pro kulturní program, občerstvení...
2. kostel sv. Jakuba
Kostel stojí uprostřed hřbitova s hřbitovní zdí s cenným souborem 
reliéfů křížové cesty, dále kaplí, hodnotných soch a náhrobků.
3. Českomoravská Fatima
Fatimský apoštolát během svého působení vybudoval v Koclířově  
u Svitav poutní místo - Českomoravskou Fatimu - prohlídka. 
4. René Kulhan
Prohlídka prostor pro zpracování medu a včelařského vybavení. 
Získáte odpovědi na své dotazy o včelách a včelích produktech  
a k tomu ještě ochutnáte kvalitní místní med.
5. vyhlídka Hřebeč
Stojí zde nádherný dřevěný vyhlídkový altán s posezením.  
Z vyhlídky je krásný pohled do Moravskotřebovské kotliny  
na Boršov a Moravskou Třebovou a Malou Hanou. 

Autobusy / zastávky:  
restaurace Maják, hala Na Střelnici, restaurace Družba, Koclířov
Svitavy - Koclířov: 12:30, 13:30 / Koclířov - Svitavy: 17:00, 18:00
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Ze Svitav do Koclířova

První písemná zmínka o obci Koclířov je z roku 1347, samot-
ný vznik kolonizací však můžeme datovat do druhé poloviny  
13. stolení, kdy byla zmíněna i Osada Hřebeč. Ta byla založena 
roku 1620 litomyšlskou vrchností. Stával zde hrad loupeživého ry-
tíře. V současnosti v obci žije kolem 700 obyvatel. Obec Koclířov 
leží v nadmořské výšce 490-510 m.n.m.

Na území Koclířova se dodnes dochovalo mnoho historických pa-
mátek. Dominantu tady tvoří kostel sv. Jakuba Většího a sv. Filo-
mény ze 14. století, jenž byl do současné podoby přestavěn roku 
1771. Kostel s novorenesančním i moderním vybavením obklopu-
je hřbitovní zeď s výklenky, kaplemi a branou s bývalým obydlím 
poustevníka. Ve výklencích zdi lze spatřit kamenné reliéfy Křížové 
cesty z roku 1856 a pod nimi reliéfy se scénami z legendy o sv. Fi-
loméně. Křížovou cestu uzavírá kaple Božího hrobu z roku 1836.

Na protějším svahu stojí bývalý klášter redemptoristů z roku 1850. 
Jedná se o  novogotický klášterní kostel sv. Aloise a Panny Marie 
Fatimské. Dnes tu sídlí Českomoravská Fatima, národní centrum 
apoštolátu, která každý měsíc přiláká mnoho návštěvníků.

Občanskou vybavenost a bohatý kulturní i sportovní život v obci 
tvoří obec Koclířov ve spolupráci se ZŠ a MŠ, se spolky ZO ČSZ, 
ČSCH, SDH, sportovním klubeb FC Koclířov a restaurací Ludmily 
Prchalové.


